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1. ÚVOD 
 

 

Tuto diplomovou práci jsem vytvořila na základě studia dobových materiálů vztahujících 

se k polsko-československým diplomatickým vztahům v letech 1918-1926. Cenným pramenem 

mi byl především Archiv ministerstva zahraničních věcí, fond Politické zprávy, které mi 

umožnily nahlédnout na dané téma z pozice českých vyslanců působících ve Varšavě. Pro 

doplnění informací jsem také prostudovala fondy Telegramy došlé a Telegramy odeslané, které 

rovněž uchovává Archiv ministerstva zahraničních věcí.  

Neméně důležitým pramenem pro poznání dobové atmosféry diplomatických vztahů 

první poloviny dvacátých let, ovšem z pozice strany druhé, tudíž polské, mi byl Archiwum akt 

nowych, především fond Ministerstwo Spraw zagranicznych w Warszawie 1918-1939, který 

jsem prostudovala při svém studijním pobytu ve Varšavě. Co se týká množství informací musím 

konstatovat, že cennějším dokladem diplomatických vztahů a větším přínosem byl pro mne 

Archiv ministerstva zahraničích věcí, který se danému tématu věnuje podrobněji, nežli jeho 

varšavský protějšek, ve kterém se nacházejí prameny spíše  obecnější povahy.  

Pro doplnění nashromážděných informací jsem probádala také Ministerstvo zahraničních 

věcí - výstřižkový archiv, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra, fondy nacházející se 

v Národním archivu. Poskytly mi cenné doklady nahlížející na dobovou atmosféru polsko-

československých vztahů z pozice tehdejšího tisku, ať už českého, polského či německého. Při 

procházení fondu Ministerstva vnitra jsem značnou pozornost věnovala především hraničním 

sporům, naopak fond Ministerstva spravedlnosti obsahoval soustavy smluv mezi Polskem a 

Československem.  

Pro zachycení dobové atmosféry na nejspornějším území, o které se vedly dlouhodobé 

boje, tedy  na území Těšínska,  jsem navštívila Muzejní knihovnu Silesia, kde mi bylo 

umožněno nahlédnout do tiskovin a materiálů vztahujících se k Těšínsku. Především do tisku 

plebiscitního obsahujícího agitační články, které nabádaly místní obyvatelstvo k podpoře 

územního stanoviska československého, polského, ale také německého.   

Práci jsem doplnila množstvím informací z polské, české, popřípadě také anglické 

literatury, které většinou nahlížejí na rozvíjející se vztahy dvou nově vzniklých států ze svých, 

většinou subjektivních hledisek.  

Co se týká množství publikací pojednávajících o Těšínsku mírně v současnosti převažují 

práce polské. Ať už česká či polská literatura každá se snaží vidět problém spíše z vlastního 



pohledu, stejně tak i dobový tisk. Snažila jsem se proto zachovat objektivnost a nenechat se 

strhnout názorem českým či naopak polským. 

Rovněž jsem se snažila poukázat na názory samotných politiků, kteří měli na řešení 

hraničního sporu bezprostřední vliv. Následně jsem se zabývala převážně negativními odezvami 

na rozřešení hranic. 

V polské syntéze československých dějin je věnována větší pozornost otázkám polské 

menšiny na československém Těšínsku, zatímco české syntézy je v podstatě přehlížejí, zřejmě 

proto, že problematika Němců v českém pohraničí se z celostátního hlediska jeví jako mnohem 

významnější. Přehledné práce zaměřené na dějiny Slezska se o meziválečném období na 

Těšínsku většinou zmiňují jen okrajově, polské berou v úvahu hlavně polské etnikum, německé 

akceptují vesměs česko-polské rozpory, německé vlivy a proněmecké sympatie. 1 

O širší komplexnější pohled na dějiny Těšínska v meziválečném období se zatím 

pokusili tři autoři2, cenné jsou bibliografické soupisy, které se vztahují ke sledovanému období3, 

stručný pokus o hodnocení stavu výzkumu byl proveden v publikaci o úloze Slezska v dějinách 

českého státu.4 

Politický a národnostní vývoj Těšínska a Ostravska byl relativně souhrnněji vylí čen jen 

v knižních publikacích a studiích Otakara Káni, a to hlavně  z hlediska dějin KSČ. Obdobný 

charakter mají některé práce Józefa Chlebowczyka, který věnuje hlavní pozornost polským 

komunistům na Těšínsku. Práce těchto a celé řady autorů jsou zahrnuty v bibliografických 

přehledech ze 70. a 80.let. 5 

Značně početná je literatura o polské menšině z pera polských autorů. Z meziválečné 

produkce jsou nejvýznamnější knihy Franciszka  Kulisiewicze a Witolda Sworakowského, ale i 

další práce a studie obsahují cennou faktografii a evokují dobovou atmosféru československo-

                                                 
1 Např. Přehled československých dějin. Praha 1960; KROFTA, Kamil, Dějiny československé, Praha 1946; 
ORZECHOWSKI, Milan, Historia  Czechoslowacji, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1969; PEŘICH, Ladislav, 
Slezsko. Přehled národnostního vývoje, Praha 1945; PIWARSKI, Karel, Historia Śląska w zarysie, Katowice-
Wroclaw 1947; POPIOŁEK, Karel, Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku, Katowice 1972; WITT, Karel, 
Die Mährisch-Ostrauer Dreivölkerecke, in: Deutsches Grenzland  1937, s.86-100; FOCHLER-HAUKE, Gustav, 
Deutscher Volksboden und deutsches Volkstum in der Tschechoslowakei, Heidelberg-Berlin 1937 aj. 
2 WITT, Karel, Die Teschener Frage, Berlin 1935; UHLÍŘ, František, Těšínské Slezsko, Moravská Ostrava –Praha 
1946; CHLEBOWCZYK, Józef , Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX, Katowice 1971. 
3 MAZUR, Antonín, Národnostní vývoj na území ČSSR se zvláštním zaměřením na Slezsko a ostravskou 
průmyslovou oblast II., Výběrová bibliografie, Ostrava 1969; CHLEBOWCZYK, Józef,  Polská historiografie o 
československých dějinách a polsko-českých a polsko-slovenských vztazích v 19.a 20.století, Slezský sborník, č.64, 
1966, s.348-359. TÝŽ, Powojenny dorobek historiografii polskiej w zakresie stosunków polsko-czeskich i 
slowackich w XIX i XX wieku (do 1945), Sóbotka, 18, 1961, č.1, s. 22-42.  
4 Slezsko v dějinách českého státu. Stav a úkoly výzkumu, Opava, Slezský ústav ČSAV 1991. 
5 Stav a úkoly dějin KSČ v Severomoravském kraji, Slezský sborník, 69, 1971, s.119-137. BABINCOVÁ, Marie - 
BAKALA, Josef - GAWRECKI, Dan, Výsledky výzkumu dělnického hnutí, KSČ a budování socialismu 
v Severomoravském kraji, Slezský sborník, 79, 1981, s. 186-214. 



polských sporů.6 Česká regionální produkce je mnohem skromnější, většinou je také velmi 

jednostranná.7 I po druhé světové válce (a zejména v 90.letech) publikovali polští autoři o 

polské menšině několik závažnějších přehledných i specializovaných prací, česká produkce je 

mnohem skromnější.8 

Literatura o mezinárodněpolitických otázkách, které měly vztah k Těšínsku 

v meziválečném období, je rozsáhlá. Tato produkce sice nepřináší zpravidla pro analýzu 

vnitřních poměrů v regionu mnoho podstatného, nicméně poskytuje cenný materiál pro 

pochopení Těšínska jako objektu mezinárodní politiky, zejména pak pro poznání, jak 

mezinárodní vývoj ovlivňoval místní poměry.9  

Přehledné práce zaměřené na dějiny Polska či Československa se o polsko-

československých vztazích v meziválečném období zmiňují spíše okrajově, polské berou 

v úvahu v tomto období spíše vztahy polsko-ruské a ty české spíše vztahy francouzsko-

československé.10 

O širší komplexnější pohled na dějiny diplomatických vztahů těchto dvou států se zatím 

pokusili dva autoři11, cenné jsou ale také bibliografické soupisy, které se vztahují ke 

sledovanému období12.  

                                                 
6 KULISIEWICZ, Franciszek, Polacy w Czechoslowacji. Zarys informacyjny, Cieszyn 1929; SWORAKOWSKI, 
Witold, Polacy na Śląsku za Olzą, Warszawa 1937; KONIECZNY, Pawel , Śląsk Cieszyński Zarys historiczny. 18 
lat pod panowaniem czeskim. Powrót do Macierzy, Lwów 1938; Zaolzie jest nasze. Prawda o Śląsku Cieszyńskim, 
Cieszyn  1939 aj.  
7 KAPRAS, Jiří,  O české Těšínsko. Podstata a metody otázky těšínské, Praha 1936; HOŘÍNEK, Antonín,  Mezi 
námi a Poláky, Karviná 1934; SONNTAG, Evžen, Braňte Těšínsko. 15 let čsl. Těšínska. Hrst vzpomínek z nedávné 
historie a aktuality dneška, Moravská Ostrava 1935; UHLÍŘ, František, Polský problém na Těšínsku, Slezský 
sborník, 41, 1936, s. 6 -17. 
8 Z obecněji pojatých prací např.: ZAHRADNIK, Stanislaw, Przejawy Ŝycia organizacyjnego Polaków w 
Czechoslowacji w latach 1920-1938, Sóbotka, 36, 1981, s.545-559. KADŁUBIEC, Dan a kol., Polská národní 
menšina v České republice (1920-1995), Ostrava 1997; GAWRECKI, Dan, Polské politické strany 
v Československu, XXII, Mikulovské sympozium 1992, Brno 1993, s.163-167.  
9 Např. VALENTA, Jaroslav, Českopolské vztahy v letech 1918-1920 a Těšínské Slezsko, Ostrava 1961. 
10 Např. DAVIES, Norman, Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2001; dále DEJMEK, Jindřich, 
Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992), vybrané kapitoly z dějin československé 
zahraniční politiky, Praha 2002; Historia Dyplomacji polskiej 1918-1939, Warszawa 1995; KÁRNÍK, Zdeněk, 
České země v éře první republiky (1918-1938), Praha 2000; KROFTA, Kamil,  Dějiny československé, Praha 1946; 
ŁOSSOWSKI (ed.), Historia polskiej diplomacii. Vol. IV. Warszawa 1996; ROSZKOWSKI, Wojciech, Historia 
Polski, Warszawa 1993 aj. 
11 SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Anna, Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918-1925. 
Wrocław-Warszawa 1967;  BADER, Karol , Stosunki polsko-czeskie, Warszawa 1938. 
12 Např. BŘACH, Radko, Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha 1996, GAWRECKI, Dan, 
Studie o Těšínsku. Politické a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918-1938, Český Těšín 1999; 
GRUCHALA, Józef, Śląsk Cieszyński v polskiej myśli politycznej w kóncu XIX i na poczatku XX wieku, Katowice 
1994; KAMIŃSKI, Marek Kazimierz, Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2002; KÁŇA, Otakar, Těšínsko 
v polsko-československých vztazích 1918-1939, Ostrava 1970; KUBÍK, Lubomír, Těšínský konflikt. Dramatické 
okamžiky česko-polských vztahů, Olomouc 2001; VALENTA, Jaroslav, Česko-polské vztahy v letech 1918-1920 a 
Těšínské Slezsko, Ostrava 1961; WANATOWICZ, Witold, Historia spoleczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska 
Cieszyńskiego w latach 1918-1945, Katowice 1994; WANDYCZ, Piotr Stefan, France and Her Eastern Allies 



Značně početná je literatura zahraniční, ať už z pera anglických či francouzských autorů. 

Z poválečné produkce jsou nejvýznamnější knihy Piotra Stefana Wandycza, ale i další práce  a 

studie obsahují cennou faktografii a evokují dobovou atmosféru československo-polských 

vztahů. 13  I po druhé světové válce (a zejména v 90. letech) publikovali polští autoři o polské 

otázce několik závažnějších přehledných i specializovaných prací, česká produkce je mnohem 

skromnější. 14 

Literatura o mezinárodněpolitických otázkách tehdejší Evropy je naproti tomu značně 

rozsáhlá. Tato produkce sice nepřináší zpravidla pro analýzu vzájemných polsko-

československých vztahů mnoho podstatného, nicméně poskytuje cenný materiál pro pochopení 

Polska a ČSR jako objektů mezinárodní politiky, zejména pak pro poznání, jak mezinárodní 

vývoj ovlivňoval jejich poměry. 15 

Mým cílem bylo nastínit problematiku Těšínska jako prvotního bodu všech problémů  

vznikajících mezi dvěma nově ustanovenými republikami a přiblížit jak tato záležitost následně 

ovlivnila budoucí diplomatické vztahy obou států. Snažila jsem se také poukázat na první 

kontakty Polska s Malou dohodu a jeho pokusy o přičlenění s pomocí Rumunska. Hlavní 

otázkou pro mě bylo „jak moc se střetávala vzájemná stanoviska Polska a  ČSR o dominanci ve 

středoevropském prostoru?“  

Neméně důležitou roli hrála i meziválečná Francie, která se stala pro oba státy spojencem,  a 

zároveň také ohniskem vzájemné rivality, plynoucí z obavy obou států, že Francie bude chránit 

a obhajovat práva jejich konkurenta. Důležitá byla role i SSSR a výmarského Německa 

v souvislosti s problematikou středoevropské bezpečnosti, která následně položila předpoklady 

pro částečnou spolupráci Polska a ČSR na Locarnské konferenci, kde se pokoušeli oba státy 

navzdory svým konfliktům předešlých let spolupracovat.  

Největší pozornost jsem však soustředila na první snahy o uzavření vzájemných smluv, které 

vyústily podpisem rozsáhlé obchodní dohody roku 1925 a objasnit, jak moc tyto smlouvy 

                                                                                                                                                            
1919-1925, French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno, Minneapolis 
1962. 
13 BAUMGART, Marek (ed.), Locarno z perspektywy siedemdziesięciu lat. Szczecin 1992. BENEŠ, Edvard, 
Locarno a Svaz národů. Ministr Beneš o konferenci locarnské. Locarnská ujednání,Úmluva o společnosti národů, 
Smlouva francouzsko-československá, Praha 1925. 
14 BORÁK, Mečislav - ŽÁČEK, Rudolf, „Ukradené“ vesnice. Musí Češi platit za 8 slovenských obcí? Ostrava 
1993;  v devadesátých letech byly opět vydány vzpomínky polského ministra zahraničních věcí Skirmunta 
(ministrem v letech 1921-1922). SKIRMUNT, Konstanty, Moje Wspomnienija 1866-1945,  Rzeszow 1997. 
15 BALCERAK, Wiesław, Polityka zagraniczna  Polski w dobie Locarna, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1967; 
KORCZYK, Henryk, Rokowanie w sprawie traktatu przymierza francusko-brytyjskiego,Warszawa 1981; 
SIERPOWSKI, Stanisław, Mniejszości narodowe jako instrument polityki międzynarodowej 1919-1939, Poznaň 
1986; SLÁDEK, Zdeněk, Malá dohoda 1919-1938. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 1999; 
WANDYCZ, Piotr Stefan, Poland´s place in Europe in the Concepts of Pilsudski and Dmowski. East European 
Politics and Societies 1990. 
  



sblížily vzájemné diplomacie. Rozsáhlá obchodní dohoda, kterou představitelé obou států 

podepsali v dubnu roku 1925 odstranila dřívější překážky, ztěžující hospodářskou spolupráci, 

byla bez sebemenších pochyb krokem vpřed. Dále jsem se pokusila podrobit zkoumání smlouvu 

o otázkách právních a finančních, upravujících obtíže vzniklé rozdělením Těšínska, Spiše a 

Oravy. Posledním velkým instrumentem byla také smlouva o smírčím a rozhodčím řízení, kde 

se obě strany zavázaly, že eventuelní příští neshody předloží odpovídajícím orgánům. 

Zmiňovaný systém smluv byl tedy bezesporu největší počin, kterého se oběma tehdejším 

diplomatickým orgánům a vládám podařilo dosáhnout. Jak moc to zlepšilo budoucí vztahy, do 

jaké míry byl tento akt přijat evropskými vládami a především občany Polska a 

Československa? Tyto a neméně důležité otázky spojené s diplomatickou aktivitou první 

poloviny dvacátých let mezi tehdejšími rivaly a zároveň potenciálními spojenci, jsem se snažila 

prozkoumat a přinést na ně alespoň částečnou odpověď.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Těšínská otázka  

 

T.G.Masaryk již na sklonku první světové války vytkl „shodu a totožnost zájmů 

československých a polských“,  když ve své Nové Evropě napsal, že „bez svobodné Polsky 

nebude svobodných Čech a  Slovenska, bez svobodných Čech a Slovenska nebude svobodné 

Polsky…“. 16 Bez ohledu na objektivně dané společné zájmy, vytvářené především společným 

sousedstvím s mocným (byť po roce 1918 dočasně oslabeným) Německem a fakticky i Ruskem, 

se však nejen už při zrodu obou samostatných republik na sklonku roku 1918, ale fakticky ani 

v následujících desetiletích nedařilo mezi Prahou a Varšavou vytvořit vztahy, jež by naplňovaly 

citované Masarykovo dictum.  

Po rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku nástupnických států byl určujícím rysem 

politického a národnostního vývoje regionu československo-polský spor o Těšínsko. Kořeny 

česko-polského soupeření o Těšínsko jsou mnohem starší, sahají - pokud jde o vývoj 

v samotném regionu - až do první poloviny 19. století, kdy vznikaly předpoklady pro vznik 

moderních národů. Jejich základním rysem bylo vytváření pocitu národního uvědomění, který 

kulminoval ve vědomí a deklarování příslušnosti k tomu či onomu národu a v uplatňování 

kulturních a politických národních požadavků. V Těšínském Slezsku byl tento proces velmi 

složitý vzhledem k okrajovému charakteru území, na němž se stýkaly polské, české a německé 

vlivy. V literatuře se setkáváme se studiemi, které se pokusily tento vývoj periodizovat. 17 

Až do druhé poloviny 19. století byly na Těšínsku zastoupeny dvě národnosti, česká a  

německá. Teprve  s růstem industrializace a rozvojem těžby uhlí se zde  začínají usazovat Poláci 

ze sousedního Slezska a Haliče, přilákaní pracovní příležitostí v dolech a hutních provozech. 

Z části slezských germanofilských Poláků se utváří umělé etnikum, tzv. Slezané, polsky Ślązaci 

či česky Šlonzáci, hovořící směsí polštiny a němčiny. Cítěním tíhnuli k Němcům a od počátku 

své existence usilovali o národnostní uznání.  

Zatímco do 80. let 19. století a s jistými výhradami až do přelomu století 19. a 20. 

převládala polsko-česká spolupráce, která byla motivována pocitem společného postupu proti 

privilegovanému postavení Němců, stupňovala se v následujících letech vzájemná rivalita 

přerůstající až v antagonismus. První světová válka přinesla do těchto neshod zcela nové 

                                                 
16 Masaryk, Tomáš Garrigue, Nová Evropa. Stanovisko slovanské, 4.vyd., Praha 1994, s. 162. 
17 GROBELNÝ, Antonín,  K některým etapám národního hnutí ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1848-1918. 
Slezský sborník, 63, 1965, s.452-470. CHLEBOWCZYK, Józef,  Hlavní problémy a etapy polsko-českých vztahů 
v Těšínském Slezsku v 19. a na počátku 20.století (do roku 1914), Slezský sborník, 63, 1965, s.433-451. 
GRUCHALA, Józef, Śląsk Cieszyński v polskiej myśli politycznej w kóncu XIX i na poczatku XX wieku, Katowice 
1994, s.7-20. 



aspekty. V souvislosti s vývojem válečných událostí  a perspektivou vzniku nových států 

konflikty, které měly dříve místní či regionální povahu, získávaly charakter 

mezinárodněpolitický. Stanovení hranic nových států  muselo být logicky především předmětem 

jednání mezinárodních  konferencí a politických reprezentací vznikajících států. Vývoj poměrů 

v pohraničních regionech, včetně přání obyvatelstva, mohlo být sice argumentem závažným, 

nemusel však být rozhodujícím, protože se musela zvažovat i jiná hlediska, která nebyla vždy 

v souladu s názory místních činitelů.  

Za světové války docházelo mezi českými a polskými politiky  v exilu i „doma“ 

k politickým rozhovorům o vzájemných vztazích obou států, které se týkaly i Těšínska18. 

K prvním, vcelku však nepříliš výrazným kontaktům exilových českých a polských politiků 

došlo v Paříži a v Londýně v roce 1916. 19 

K prvním vážným neshodám mezi českými a polskými emigračními politiky v názorech 

na poválečné rozhraničení obou států, pak došlo na kongresu utlačovaných národů Rakousko-

Uherska v Římě v dubnu 1918. Týkaly se i  Těšínska.20 Beneš i Masaryk v zásadě trvali na 

českém pojetí historického práva, nicméně byli ochotni s Poláky jednat o přihlédnutí 

k etnografickým poměrům, ovšem jen s podmínkou, že celý revír zůstane v příštím českém 

státě. Vzájemná dohoda ale možná nebyla, Roman Dmowski21 ve svých memorandech 

                                                 
18 Těšínsko, synonymum pro Těšínské knížectví, respektive pro území tohoto a Bílského knížectví v rámci 
Habsburské monarchie. Po roce 1920 bývá užíváno většinou jako název pro tu část Těšínského Slezska, která byla 
připojena k ČSR. V polské literatuře se v tomto smyslu téměř neužívá, dává se přednost pojmenování Zaolzie. 
GAWRECKI, Dan a kol., Dějiny Českého Slezska 1740-2000, Opava 2003. s.19. 
19 VALENTA, Jaroslav, Těšínská otázka 1918-1919. Příspěvek k česko-polským politickým vztahům v období 
imperialismu, in: Sborník statí k ohlasu Říjnové revoluce a vzniku ČSR, Praha 1958, s. 208. 
20 Tamtéž, s. 36, 301. Srov. ZAHRADNÍČEK, Tomáš, Jak vyhrát cizí válku, Praha 2003. 
21 Roman Dmowski (1864-1939) byl „otcem“ moderního polského nacionalismu. Narodil se do rodiny živořící na 
varšavském předměstí Praga. Absolvoval ruské gymnázium ve Varšavě a poté studoval obor přírodní vědy na 
(ruské) univerzitě v témž městě. Jeho sociální původ jej řadí k novému ambicióznímu polskému měšťanstvu konce 
devatenáctého století, jehož rozlet omezovala uzavřenost imperiálních systémů Ruska, Pruska a Rakousko-Uherska. 
Roku 1892 byl uvězněn ve varšavské citadele a odsouzen do vyhnanství za účast na organizování vlasteneckých 
studentských demonstrací na počest 3. května. Po krátké spolupráci se sekcí mládeže zvanou Zet, náležející 
k Polské lize, a významné návštěvě západní Evropy se vrátil v dubnu 1893 do Polska jako jeden ze zakládajících 
členů Národní ligy, přičemž si přisvojil funkci jejího vůdčího publicisty a ideologa. Nejvíce jej proslavila kniha La 
question Polonaise (Polská otázka, 1906), která napomohla oživit zájem o polské záležitosti v mezinárodním 
měřítku jak na domácí půdě, tak i v cizině. Během „revoluce“ 1905-1906 si vydobyla jeho Národnědemokratická 
strana pozici alternativy vůči socialismu. V následujících letech Dmowski jakožto poslanec ruské Státní dumy 
v Petrohradě a předseda Polského kola (polský parlamentní klub) obhajoval opatrnou národní politiku ve snaze 
dosáhnout ústupky pomocí těsné spolupráce s carskými úřady. Za první světové války se Dmowski ve funkci 
předsedy Polského národního výboru rozhodl pracovat v zájmu polské otázky společně s Dohodou, přičemž 
kalkuloval s tím, že podpora spojeneckého vítězství nad Německem bude odměněna vytvořením polského státu pod 
záštitou Spojenců. Spojenci se však stavěli vůči jeho slibům stále skeptičtěji, takže koncem války Dmowski ve 
Washingtonu zůstával v naprosté nejistotě, zda se Spojenci rozhodnou přiznat jeho Výboru vládu v novém Polsku. 
Nečekaný triumf Piłsudského jej přiměl přijmout pro následující dva roky úlohu hlavního polského vyjednavače na 
mírové konferenci. V létě 1920 krátce sloužil jako člen Rady obrany státu za polsko-sovětské války. Dmowski 
těžce snášel parlamentní rozepře a veřejné potyčky, takže se raději uchýlil do ústraní. Na podzim 1923 se ujal 
vedení ministerstva zahraničí ve Witosově druhém koaličním kabinetu. I když byl Dmowski člověk, od něhož 
pravicové strany stále požadovaly ochranu před Piłsudským, získat vysoký úřad se mu už nikdy znovu nepodařilo. 



dohodovým politikům Balfourovi (1917) i Wilsonovi (1918) požadoval pro Polsko celé 

Těšínsko, případně bez Frýdecka. 22 

Patrně od června 1917 byla na Těšínsku šířena brožura Wojna światowa i Ślązacy, 

kterou  vydalo Polskie Zjednoczenie Narodowe. Historicky a etnograficky zdůvodňovala spojení 

Těšínského Slezska s Polskem.23 

Tato aktivita byla do značné míry i odezvou na německou kampaň, která z obavy před 

haličskou autonomií a ze vzniku eventuálního polského státu, požadovala připojení Białé, 

Osvětimska a Zátorska k Rakouskému Slezsku24. Paradoxně při tom argumentovala i 

historickou někdejší příslušností Osvětimska a Zátorska k historickému Slezsku, tedy k České 

koruně. Slezští Němci a s nimi přívrženci Koždoňovy Slezské lidové strany25 velmi ostře 

vystupovali v různých propagandistických kampaních zejména proti polským, ale i proti českým 

národním požadavkům. Představitelé české politiky na Těšínsku se za války poprvé výrazněji 

projevili tím, že se přihlásili k Manifestu českých spisovatelů z května 1917 a vyslovili se pro 

setrvání celého Těšínska v českém státě. 26 

Zatímco Češi se důsledně řídili historickou daností, prosazovali Poláci zcela jednoznačně 

stanovisko etnografické. Na mínění německé nebo šlonzácké menšiny se ani z jedné strany 

nebraly žádné ohledy.  Zakládání výborů místních samospráv na obou stranách tak vytvářelo 

předpoklad k brzkému střetnutí zájmů, a jak se ukázalo, došlo k němu již na rozhraní října a 

listopadu postupně v celé oblasti Těšínska.  

Podle statistických údajů k roku 1910 žilo na území tehdejšího (nerozděleného)  

Těšínského Slezska 27 116 tisíc Čechů (27,1 %), 234 tisíce Poláků (54,6%) a 77  tisíc Němců 

(18%). 28 

V posledních válečných měsících panovala v regionu relativní česko-polská shoda, 

otázky příštího rozhraničení místní politiky příliš nevzrušovaly, domnívali se totiž, že tyto 

záležitosti vyřeší celonárodní reprezentace. Ty ovšem ke konkrétnější dohodě nedospěly. Situaci 

                                                                                                                                                            
Zemřel  v ústraní v lednu 1939. DAVIES, Norman, Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2001, s.140-
141. Srov. MICEWSKI, Andrzej, Roman Dmowski, Varšava 1971. 
22 VALENTA, Jaroslav, Česko-polské vztahy v letech 1918-1920 a Těšínské Slezsko, Ostrava 1961, s. 299. 
23 SWORAKOWSKI, Witold,  Polacy na Śląsku za Olzą, Warszawa 1937, s.55-56. 
24 Rakouské slezsko - Slezsko v Habsburské monarchii v letech 1742-1918. Dějiny Slezska v datech, Opava 2002, s. 
55. 
25 Josef Koždoň stál v čele Slezské lidové strany, která zastávala zájmy Šlonzáků a těšínských Němců. 
CHLEBOWCZYK, Józef, Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX. Katowice 1971, s.141. Více o 
Koždoňovi GAWRECKÁ, Marie,  Šlonzácké hnutí a Josef Koždoň, Praha 1997. 
26 SZYMICZEK, Franciszek,  Walka o Śląsk Cieszyński w latach 1914-1920, Katowice 1938, s.30. 
27 Těšínské Slezsko (Śląsk Cieszyński) -1.Území někdejšího Těšínského knížectví (po r. 1742 spolu s připojenou 
částí Bohumína). -2. Od r. 1920 ta část území Těšínského Slezska, která se stala součástí Polské republiky.-3. Od r. 
1920 ta část Těšínského Slezska, která se stala součástí Československé republiky. GAWRECKI, Dan a kol., Dějiny 
Českého Slezska 1740-2000, Opava 2003, s.19. 
28 J. VALENTA, c.d., s.28. 



na české straně výstižně charakterizují vzpomínky Ferdinanda Pelce: „V té době jsme o 

hranicích nových států, jež z trosek Rakouska měly býti vytvořeny, mnoho nepřemýšleli, 

považujíce tuto záležitost za věc, jež nemůže spadati do kompetence místních činitelů a kterou 

musí rozřešiti vedoucí reprezentanti obou národů… To, že nebylo uznáno za potřebné nás 

z Těšínska k takovým jednáním přibírati, aneb o výsledku uvědomiti, považovali jsme za 

důsledek  nám známé snahy našich vedoucích činitelů, abychom totiž my z Těšínska, jako příliš 

zaujatí a sporem místně zatížení, nebyli přibíráni k řešení, jež přece muselo býti provedeno z 

vyšších hledisek celonárodních potřeb bez ohledu na leckteré místní bolesti“. 29 

Z organizačního hlediska vyústily polské národní snahy ve vytvoření orgánu Rada 

Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego, ustavené ještě v „intencích císařského manifestu“ z 19. 

10. 1918. Představovala nejvyšší koordinaci a reprezentaci polské politiky na Těšínsku, původně 

měla 22 členů, včetně poslanců a vůdců politických stran J. Londzina, J. Michejdy a T. Regera. 
30 

Zásluhou Rady Narodowé a v očekávání brzkého zániku monarchie rostl počet účastníků 

táborů lidu i důraz předkládaných požadavků a proklamací. Nejvýznamnější z těchto 

shromáždění svolala Rada Narodowa 31 27.10. 1918 do Těšína. Již na pozvánce byl 

proklamován návrat do Polska po 600 letech. V rezoluci byl přivítán vznik Polska a vyjádřen 

záměr připojit k němu nejen „zemi Poláků“ Knížectví Těšínského, ale i polské části Spiše a 

Oravy. „My Poláci, jsme jedinými pány v Těšínském Slezsku, nikomu je nedáme a budeme je 

bránit,“ 32  uvádělo se v rezoluci.  

Češi postupovali „disciplinovaněji“. Vy čkali informací o vzniku Československa a 

potom zahájili organizační činnost. 29. října 1918 byl ustaven zatímní Národní výbor pro 

Slezsko v Opavě a okresní národní výbory v Polské Ostravě, Orlové a Frýdku. Ještě týž den se 

pokusil polsko-ostravský národní výbor převzít moc ve fryštátském hejtmanství a vyvěsit české 

prapory na dolech na Karvinsku a v Dombrové. 33 

Jako reakce na českou aktivitu se uskutečnila 29. října večer v Dombrové velká 

manifestace, zatímco v nedaleké Orlové už odpoledne zasedala  Rada Narodowa.  Ta po delší 

výměně názorů přijala proklamaci Ludu śląski! s odvoláním na zásady prezidenta Wilsona.  

                                                 
29 PELC, František, O Těšínsko. Vzpomínky a úvahy, Slezská Ostrava 1928, s.32. 
30 Roku 1883 Józef Londzin založil „Svazek slezských katolíků Knížectví těšínského“. Jan Michejda byl poslancem 
ve Slezském zemském sněmu, později byl také poslancem říšské rady ve Vídni. Tadeusz Reger se od konce století 
angažoval v sociálně demokratickém hnutí, vázaném na Krakov a jeho polskou stranu Sociálně demokratickou 
působící v Haliči. V květnu roku 1907 se stal poslancem říšské rady. KULISIEWICZ, Franciszek, Polacy w 
Czechoslowacji, Cieszyn 1929, s.10. 
31 Dále jen RN. 
32 SONNTAG, Evžen,  Plebiscit 28.7.1920, Český Těšín 1927, s.10-11. 
33 F.PELC, c.d., s.36. 



Uvedla v ní, že „slavnostně vyhlašuje státní příslušnost knížectví Těšínského ke svobodnému, 

nepokořenému, sjednocenému Polsku a přebírá nad ním stání moc.“ Provolání, datované 

30.10.1918 v Těšíně, podepsali všichni členové předsednictva i pléna RN. 34 

Již 29. října Rada Narodowa zaslala telegram zemskému prezidentu, že se ujímá vlády 

nad celým Těšínskem. Zemský prezident nároky Rady Narodowé neakceptoval, ustanovil však 

nového polského okresního hejtmana ve Fryštátě. 30.října 1918 bylo svoláno 80 starostů do 

Těšína, kteří složili slib Radě Narodowé. 35 

Snaha RD o převzetí moci v Těšínském Slezsku v zájmu rodícího se polského státu byla 

nepochybně jedním z rozhodujících podnětů k vytvoření českého Zemského národního výboru 

pro Slezsko36. Došlo k němu 30. října 1918 večer v Polské Ostravě. 32 členný výbor byl 

sestaven ze zástupců českých politických stran podle výsledků voleb do Říšské rady v r. 1911. 

Jeho předsedou se stal autonomistický sociální demokrat dr. Witt, I. místopředsedou národně 

demokraticky orientovaný dr. Pelc, II. místopředsedou bývalý zemský poslanec  Lukeš, ve 

výboru byli zastoupeni čeští předáci z opavské i těšínské části Slezska.37 

Příští den vydal ZNV pro Slezsko provolání „Všem starostenským sborům, všem českým 

obcím,  veškerému českému lidu v Slezsku“, datováno bylo 1. listopadem 1918. ZNV v něm 

informoval o svém ustavení a o tom, že se ujal vlády „nad celým Slezskem“, nařídil, aby byly 

zřizovány okresní a místní národní výbory podléhající ZNV. Další nařízení se týkala 

aprovizačních záležitostí, zřizování lidových stráží, vytváření dobrovolnických sborů, 

nařizovalo se zachování důstojného pořádku a klidu „zejména ve styku s jinými národnostmi“. 

Novinová verze onoho provolání obsahovala pasáž typickou pro tehdejší nálady české 

veřejnosti: „Všichni buďtež přesvědčeni, že o osudu Slezska se bude rozhodovati na povolaných 

místech a jistě ve prospěch slezských Čechů.“  38 

Na území spravovaném fakticky RD vznikly i orgány, které uznávaly kompetence ZNV 

(český Národní výbor v Těšíně, Národní výbor pro okres těšínský v Dolních Domaslavicích, 

styčný důstojník Zemského národního výboru u Rady Narodowé), Poláci měli zase Národní 

komitét pro ostravský revír v Polské Ostravě, který agitoval pro připojení západní části revíru 

k Polsku.  

                                                 
34 Muzejní knihovna Silesia, Muzeum Těšínska, fond 3721-3765, Plebiscitní tisk, PI-3731, Ludu śląski!. 
35 Muzejní knihovna Silesia, Muzeum Těšínska, fond 3685-3720, Plebiscitní tisk, PI-3705, Polski raj, 31.10. 1918. 
36 Dále jen ZNV. 
37 GAWRECKI, Dan,  Studie o Těšínsku. Politické a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918-1938, Český 
Těšín 1999, s. 27. 
38 Národní archiv Praha, Ministerstvo zahraničních věcí - výstřižkový archiv, sign. 903, Těšínsko-český tisk, Duch 
času, 2. 11. 1918. 



Značně nejasné a komplikované byly vztahy ZNV pro Slezsko s Národním výborem 

v Praze. Oficiálně nebyl ZNV  pražským Národním výborem ani pozdější vládou uznán, přesto 

s Národním výborem jednal a dostával odtud instrukce, byť často neurčité.39 

Rada Narodowa byla uznána jak varšavskou vládou, tak likvidační komisí v Krakově.  

RN vytvářela miliční oddíly, požadovala po úřednících slib věrnosti polskému státu, jimž 

podmiňovala setrvání ve službě, a to dokonce i na území pod vlivem ZNV. Na 3. listopadu byly 

připravovány další manifestace: v polské Ostravě za připojení k Polsku, v Těšíně chtěli zase 

Němci a Šlonzáci protestovat proti převzetí moci RN a žádat o setrvání Těšínského Slezska ve 

svazku rakouských zemí, tábory lidu se měly uskutečnit i v Orlové a Bohumíně. 40 

Slezští Němci a s nimi i přívrženci Koždoňovy Slezské lidové strany velmi ostře 

vystupovali v různých propagandistických kampaních zejména proti polským, ale i proti českým 

národním požadavkům. 41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 TRÁVNÍČEK, Dušan, Územní vývoj někdejšího těšínského knížectví, Brno 1969, s.41. 
40 W. SWORAKOWSKI, c.d., s. 61.  
41 KUBÍK, Lubomír, Těšínský konflikt. Dramatické okamžiky česko-polských vztahů, Olomouc 2001, s.14. 



2.1. Pařížská mírová konference 

 

Především vnitropolitické záležitosti některých vítězných velmocí („kuponové“ volby v 

Británii, pokus prezidenta Wilsona posílit svoji pozici volbami do kongresu), ale též první vážné 

kolize představ nejvyšších reprezentantů Dohody o míru přispěly vydatně k tomu, že tolik 

očekávaná mírová konference mohla začít slavnostně svá jednání až 18. ledna 1919 -symbolicky 

v den výročí francouzské porážky Prusy před čtyřiceti osmi lety. Už jednání konferenci 

předcházející, zvláště rozhovory šéfů vlád velké Británie a Francie s prezidentem USA, který 

bezprecedentně přicestoval do Evropy, ale napovídal, jak různorodě lze obecně heslo o „válce 

na skončení válek“ („the war to end wars“) interpretovat. 42 

K jednání o novém míru bylo do  Paříže přizváno celkem 32 delegací zemí Dohody a 

jejich spojenců včetně zástupců některých států nově vzniklých, mezi nimi i Československa a 

Polska, a také – poprvé - zástupci britských dominií. O většině zásadních otázek příštího 

uspořádání, především kardinálních podmínkách míru pro Německo, které vítězné mocnosti 

pochopitelně považovaly za klíčové, ovšem nemohlo rozhodovat plenární zasedání takového 

mezinárodního shromáždění, ale zástupci dohodových velmocí a USA, kteří se na tomto modu 

operandi konference dohodli ještě při přípravných rozhovorech. 

Hlavními účastníky konference se staly především velmoci, Francie, Itálie, Japonsko, 

USA a Velká Británie, jako „mocnosti všeobecného charakteru“, jejichž představitelé vlastně 

řídili celou konferenci a kongresy stále v duchu „koncertu velmocí“. Druhou skupinu na 

konferenci představovaly ty státy, které se po boku Dohody zúčastnily války, mezi nimi i ČSR. 

Ty se měly zúčastnit jen těch jednání, jež se jich týkala. Třetí nevelkou skupinu tvořily státy, 

které s ústředními mocnostmi přerušily diplomatické styky. Neutrální státy a státy ve stadiu 

vzniku tvořily čtvrtou skupinu a mohly se jednání zúčastnit jen tehdy, když je některá z velmocí 

přizvala. Německo, a jeho spojenci na konferenci zastoupeni nebyli, těm měly být výsledky jen 

předloženy k přijetí, v podstatě jako diktát. 43 

Konference neměla pevně stanovený program a její jednání většinou probíhalo ve 

stovkách odborných komisí a výborů. Řídícím centrem byly tzv. Nejvyšší rada, která měla 

podobu Rady pěti - ta se skládala z francouzského premiéra Georgese Clemenceaua (1841-

1929), britského ministerského předsedy Davida Lloyda George (1863-1945), amerického 

prezidenta Thomase Woodrowa Wilsona (1856-1924), italského předsedy vlády Vittoria 

                                                 
42 DEJMEK, Jindřich, Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Revolucionář a diplomat, část I. 
(1884-1935), Praha 2006, s. 263.  
43 ORT, Alexandr, Evropa 20. století, Praha 2000, s. 34.  



Orlanda (1862-1952) a japonského ministra císařského dvora barona Nobuakiho Makina (1862-

1949). Tito čelní politikové 44 - společně se svými ministry zahraničí tvořili Radu deseti a 

rozhodovali o definitivní podobě mírových smluv. Zástupci menších států neměli na průběh a 

výsledky konference příliš velký vliv. Řečeno slovy G. Clemenceaua „více kuchaříčků by mohlo 

nejen zkazit polévku, ale i nebezpečně prodloužit vaření“. 45 

 Zatímco ty totiž byly prohlášeny za mocnosti se „všeobecnými zájmy“, ostatní „vítězné“ 

státy byl klasifikovány jako země se „zvláštními“, tedy limitovanými interesy, což samozřejmě 

předurčilo jejich podřízené postavení při jednáních.  

Pod Benešovým vedením se ještě před zahájením vlastní konference zorganizovala 

československá delegace, která se postupně rozrostla – příchodem řady specialistů, právníků, 

národohospodářů, geografů, ale též úředníků postupně se rodícího kádru  příštího ministerstva 

zahraničních věcí republiky - na více než 80 lidí. 46  

  Jestliže zmiňovaní čeští političtí vůdcové (kteří se pak stali hlavními architekty 

zahraniční politiky první republiky) uvažovali o Polsku jako o partneru pro své středoevropské 

plány47 pak většina polských „lídrů“ viděla v obrozující se Druhé Rzeczypospolité přinejmenším 

regionální mocnost, aspirující nejen na teritoriální obnovu do podoby, v jaké existovalo Polsko 

do XVIII. století, ale též na politické vůdcovství celé východní části kontinentu. Takové plány, 

které se pak v letech 1919-1920 pokusil realizovat Józef Piłsudski v modifikované podobě 

Varšavou vedené východoevropské federace ve válce s bolševickým Ruskem, samozřejmě 

nekorespondovaly ani s českými představami o roli Polska, ani - a to především - s vizí o 

obnově demokratického Ruska, s nímž tehdy počítaly prakticky  všechny významné české 

politické proudy. 48 

                                                 
44 Postojům této trojice zásadním otázkám je věnována (vedle příslušných biografií) např. práce A. LENTINA, 
Lloyd George, Woodrow Wilson and the Guilt of Germany, Leicester 1984; či její novější vydání: Guilt at 
Versailles.Lloyd george and the pre-history of Appeasement, London 1985.  
45 Základní informace o pařížské konferenci poskytují prakticky každé podrobnější dějiny diplomacie, dobrým 
přehledem zůstává např. vícekrát vydaná práce A. SHARPA, The Versailles Settlement: Peacemaking in Paris 
1919, London - New York 1990, posledním podrobným zpracováním počáteční fáze konference do podpisu  
smlouvy s Německem je MACMILLANOVÁ, Margaret,  Mírotvorci, London 2002; z české literatury jednání 
nejpodrobněji popsal R. PROCHÁZKA, Likvidace války 1919, Praha 1935, stručněji např. KLIMEK, Antonín, Jak 
se dělal mír roku 1919, passim. 
46 Srov. o skladbě této delegace naposledy J. DEJMEK a F. KOLÁŘ, Počátky československé diplomacie, s. 25-26. 
Z per jejích členů zvlášť expertů na různé geografické, statistické, dopravní, strategické a další otázky, vzešlo 
postupně více než tři sta různých elaborátů, rozebírajících nejrůznější aspekty minulých i příštích zahraničních 
vztahů českého státu i rodící se republiky, ale také zdůvodňujících její již rámcově vykrystalizované územní a další 
nároky.  
47 Srov.k tomu naposledy VALENTA, Jaroslav, Masaryk i sprawy polskie, aj. DEJMEK, Jindřich, Edward Beneš a 
Polska miedzywojenna, obě in: Dzieje najnowsze, Warszawa 2000, č. 3., s. 61-77, resp. 89-118. 
48 Právě tradiční rusofilství přispělo vedle těšínského územního konfliktu vydatně k tomu, že část českých politiků 
v čele s prvním ministerským předsedou Karlem Kramářem pohlížela pak na Polsko s vyslovenou averzí, srov. 
např. GRUCHALA, Józef, Karel Kramář a sprawy polskie (1918-1937). Studia historyczne 1997, s. 359-373, jinak 
s. 136. 



V podstatě stranou evropské politiky zůstávalo sovětské Rusko 49 a řada dalších území 

bývalého carského impéria s výjimkou území, jež připadlo Polsku, a  dále Estonska, Finska, 

Litvy  a Lotyšska, které se jako zcela nezávislé státy staly plnoprávnými účastníky evropské 

politiky. 50 

Jednání nebylo nijak jednoduché, neboť všechny rozpory, které mezi velmocemi i 

dalšími účastníky existovaly, a bylo jich dost a dost, se neustále stavěly do cesty konečné 

dohodě. Konference se protahovala, příměří muselo být prodlužováno, prezident Wilson se 

musel vrátit do USA a postupně jednání přešlo do rukou ministrů zahraničních věcí pěti, a 

mnohdy jen čtyř velmocí, neboť Japonci projevovali zájem jen o některé otázky.  

Mezi mimořádně složité problémy patřil návrh na Pakt Společnosti národů51, který měl 

založit mezinárodní mírovou organizaci. Ani po návratu Wilsona a dalších vedoucích osobností  

na konferenci se nepodařilo jednání urychlit. Přizvání představitelů Německa na konferenci 

v dubnu 1919 neusnadnilo jednání, neboť ti se snažili využít rozporů mezi vítězi, a tak teprve 

koncem června byl připraven dokument, který schválily vlády všech zúčastněných států, aby 

mohl být 28. června 1919 v Zrcadlovém sále versailleského zámku slavnostně podepsán.  

2. 2. První návrhy místních orgánů o vytyčení hranic 

                                                 
49 V průběhu roku 1920 došlo postupně k normalizaci vztahů  sovětského Ruska s jeho nejbližšími sousedy na 
zásadě když byla nejprve s Estonskem 2. února 1920 uzavřena mírová smlouva a pak byly obdobné smlouvy 
sjednány s Litvou 12. července, s Lotyšskem 11. srpna a 14. října 1920 s Finskem. Byly to pro sovětskou 
diplomacii velmi důležité dohody, neboť znamenaly první diplomatické uznání sovětské vlády, kterou velmoci a 
většina evropských států odmítaly uznat de iure. S Polskem byly vztahy upraveny až po válce v říjnu 1920, a další 
dva sousední státy na západě, Ukrajina a Bělorusko, se po porážce interventů staly sovětskými republikami a 
s Ruskou socialistickou federální sovětskou republikou (RSFSR) uzavřely na přelomu let 1920 a 1921 spojenecké 
smlouvy, aby v roce 1922 společně vytvořily Sovětský svaz. 
50 Ve všech těchto státech proběhly složité boje mezi silami nakloněnými sovětskému zřízení a jeho odpůrci. 
Vzhledem k tomu, že šlo o okrajové oblasti Ruska, bylo tu působení prosovětských sil snazší, a za cizí vojenské 
intervence, která v roce 1919 velmi výrazně zasáhla do vývoje  carské říši, se v nich udržela buržoazní společnost, i 
když na velké většině bývalého carského impéria zvítězila sovětská moc. Díky podpoře ze sovětského Ruska se 
udržel sovětský režim i na Ukrajině a v Bělorusku, postupně se prosadilo na Kavkaze a po delších bojích i ve 
střední Asii. Poslední etapou cizí vojenské intervence v Rusku byla polsko-sovětská válka v roce 1920, která po 
průlomu Ruské armády téměř až k Varšavě skončila na podzim 1920 díky dodávkám zbraní a pomoci 
francouzských důstojníků porážkou sovětských vojsk a předběžnou mírovou smlouvou, podepsanou v Rize 12. 
října 1920. Na jejím základě Polsko získalo západní část Ukrajiny a Běloruska. Definitivní mírová smlouva byla 
podepsána také v Rize 18. března 1921. Původně na versailleské konferenci navrhovaná hranice mezi novým 
Polskem a Ruskem, vycházející z národnostního odlišení místního obyvatelstva, doporučovaná britským lordem 
Curzonem, byla výrazně posunuta na východ.  
51 Potřebu nového politického uspořádání v Evropě si uvědomovali všichni významní politici, kteří se na 
versailleské konferenci zamýšleli nad zajištěním světového míru po první světové válce. Proto podpořili a přijali za 
svou ideu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona vytvořit mezinárodní organizaci, jež by bděla nad udržením 
mírových vztahů mezi státy. Proto do hlavního  dokumentu versailleské konference, mírové smlouvy s Německem, 
byl vtělen Pakt o Společnosti národů. Založení společnosti národů znamenalo významnou změnu v mezinárodních 
vztazích, neboť vedlo k jejich demokratizaci. Světovou politiku ovládal dosud koncert velmocí, které si 
přisvojovaly právo rozhodovat o všech problémech mezinárodních vztahů. Společnost národů byla do jisté míry 
průlomem do jejich dominantního postavení, a ne všechny se s novou situací smířily. Československo se plně 
zapojilo do činnosti nové mezinárodní organizace také proto, že vzhledem ke své poloze ve středu kontinentu si 
plně uvědomovalo, že jeho bezpečnost bude vždy závislá na celkové politické situaci v Evropě.  



 

Benešovi  a jeho kolegům v Paříži připravujícím se na konferenci, nezpůsobily nakonec 

komplikace ani záležitosti českého pohraničí, ba – alespoň tehdy – ani místy přehnané nároky na 

teritorium někdejších Uher, ale kolize se státem, který byl v původní vizi sestavené 

v předcházejícím období Masarykem do jeho Nové Evropy zahrnut mezi nejdůležitější partnery 

československého státu, obrozeným Polskem. Kalkulovala-li totiž česká politická reprezentace  

takřka automaticky i se zahrnutím území někdejšího rakouského Slezska (které část českých 

politiků chtěla rozhojnit o určitá území pruského záboru), na podstatnou část historického 

Knížectví těšínského si činila nárok – a to již v posledních měsících existence monarchie - 

politika polská, vycházející z místní převahy polského živlu.  

Místní lokální zástupci, Zemský národní výbor pro Slezsko52 a polská Rada Narodowa53 

v Těšíně, prozatímně 5. listopadu 1918 území rozdělily. Tato dohoda ale nemohla prejudikovat 

finální rozhodnutí státoprávní, na němž české straně muselo záležet jak z důvodů ekonomických 

- především vzhledem k tamním zásobám uhlí - tak i precedenčních, tedy obavě, aby se případná 

rezignace na jeho část nestala vzorem pro odtržení dalších území. 54 

Konflikt o Těšínsko a pak i o nevelká teritoria na severu Slovenska se stal svým 

způsobem pro rozvoj dalších vztahů mezi oběma státy osudovým. V prvních týdnech po 

zahájení budování obou republik se sice zdálo, že spor o část těšínského území, historicky a 

právně náležející k českému státu od XIV. století, osídlené ale ve východní a centrální části 

převážně polskou populací, bude vyřešen jednáním, které anticipovala již zatímní dohoda 

Zemského národního výboru pro Slezsko a polské Rady Narodowe v Těšíně z 5. listopadu 

1918.55  

                                                 
52 Dále jen ZNV. 
53 Dále jen RN. 
54 K těšínskému problému srov. z české strany nejlépe VALENTA, Jaroslav,  in: Češi a Poláci v minulosti. Sv. II. 
Praha 1967, s. 442-444 (kde je uvedena i starší literatura), z polské strany naposledy KAMIŃSKI, Marek 
Kazimierz, Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Warszawa 2002, kap. I. 
55 Její text viz v: DČZP II/1. Československo na pařížské mírové konferenci. Ed. F. Kolář, J. Dejmek et cons., Praha 
2000, č. 5, s. 58-61, k předcházejícímu vývoji česko-polských vztahů v této oblasti viz Nástin dějin Těšínska, 
Ostrava 1992, zvl. kapitola Antonína Grobelného. Kořeny česko-polského soupeření o Těšínsko jsou mnohem 
starší, sahají - pokud jde o vývoj v samotném regionu - až do první poloviny 19.století, kdy vznikaly předpoklady 
pro vznik moderních národů. Jejich základním rysem bylo vytváření pocitu národního uvědomění, který kulminoval 
ve vědomí a deklarování příslušnosti k tomu či onomu národu a v uplatňování kulturních a politických národních 
požadavků. V Těšínském Slezsku byl tento proces velmi složitý vzhledem k okrajovému charakteru území, na 
němž se stýkaly polské, české a německé vlivy. V literatuře se setkáváme se studiemi, které se pokusily tento vývoj 
periodizovat. GROBELNÝ, Antonín, K některým etapám národního hnutí ve Slezsku a na Ostravsku v letech 1848-
1918. Slezský sborník, 63, 1965, s.452-470; CHLEBOWCZYK, Józef, Hlavní problémy a etapy polsko-českých 
vztahů v Těšínském Slezsku v 19.a na počátku 20.století (do roku 1914), Slezský sborník, 63, 1965, s.433-451. 
GRUCHALA, Józef, Śląsk Cieszyński v polskiej myśli politycznej w kóncu XIX i na poczatku XX wieku, Katowice 
1994, s.7-20. 



Zemský národní výbor vyzval dne 2. listopadu zástupce Rady Narodowé k vyjednávání o 

společném postupu ve správě Těšínska.56 Jednání bylo zdlouhavé a nejpalčivější projednávanou 

otázkou byla forma správy početných dolů  v karvinské oblasti a nárok na úsek Košicko-

bohumínské dráhy57, která pro ČSR měla zvláštní význam, neboť umožňovala nejvýhodnější 

spojení českých zemí a především průmyslového Ostravska se Slovenskem, ale i polská strana si 

byla dobře vědoma hospodářské důležitosti uhelného revíru. Rozprava se vlekla řadu hodin, ale 

k uspokojivému výsledku nevedla. Nicméně zástupci výborů se rozešli s příslibem, že se 

k obnovenému jednání sejdou na stejném místě do tří dnů.  

K tomu došlo 5. listopadu a tentokrát byla jednání o poznání plodnější a přinesla první 

výsledek trvalejšího rázu. Strany se dohodly na prozatímním rozhraničení těšínské oblasti 

demarkační čárou na dvě sféry vlivu, a  to na západní pod správou ZNV a na východní pod 

RN58. Hranici měla tvořit trať Košicko-bohumínské dráhy, která měla zůstat pod společným 

dohledem. Z uhelného revíru, jenž byl středobodem zájmu, připadlo ČSR šestadvacet dolů a 

Polsku deset. Důležitým bodem úmluvy bylo ustanovení, že ostravský uhelný inspektorát bude i 

nadále kontrolovat těžbu jak z českých, tak i z polských dolů a nebude kompetenčně rozdělen, 

jak se  toho někteří zástupci dožadovali. 59 

Úmluva měla platit „dokud nebude o osudu Těšínka povolanými činiteli, tj. polskou 

vládou ve Varšavě a českou vládou v Praze jinak rozhodnuto“60. Úmluva sestavená 5.listopadu 

nesla všechny znaky provizoria, mnohé body byly nepřesné, s dvojsmyslným výkladem, a 

                                                 
56 Na  radnici v Orlové se sešli polští delegáti Reger, Bobek, Kunicki, Kiedroń a zástupci ZNV Witt, Vintr, Nohel a 
Pelc; srov.  J.VALENTA,  c.d., s. 31-33. 
57 Majitel mnoha karvinských dolů hrabě Jan Larisch (1810-1883) a  ředitel Třineckých železáren ing. Ludvík 
Hohenegger (1807-1872) podporovali plán výstavby dráhy Košice-Bohumín, která by byla pokračováním v roce 
1855 vybudované Tiské dráhy z Miškovce do Košic. Mezi hlavními národohospodářskými úkoly, které měla 
železnice plnit a zabezpečit, patřilo tedy přímé spojení Uher s karvinskými doly i třineckými železárnami a také 
s báňskými a rudnými oblastmi Slovenska. 19.listopadu 1868 byla výstavba pod vedením soukromé společnosti 
Košicko-bohumínské dráhy zahájena.  Stavba bylo dokončena počátkem roku 1869 v úseku Bohumín-Těšín. Pod 
řízením Anglo-rakouské banky výstavba úspěšně pokračovala. Dnem 18.března 1872 byl celý úsek z Bohumína do 
Košic o celkové délce 368,6 km uveden do běžného provozu. Podle jízdního řádu z 1.7.1872 jezdil v každém směru 
jeden vlak denně, který absolvoval celou trať za 13,5 hodiny. NOVÁK, Jiří,  Český Těšín ve staré fotografii, Český 
Těšín 1990, s. 50-52. 
58 Srov. obsah smlouvy z 5. listopadu 1918. Pod Československem se ocitly vesnice Bukovec, Lomná, Nýdek, 
Tyra,  Třinec, Kocobedz, Kiszyniec, Mosty a Vendryně. Dále rafinérie lihu a továrna na výrobu oleje v Mostech, 
centrální mlékárna v Těšíně, sladovna v Szybici, parní pila v Návsí a tři velké úřednické domy. AAN, MSZ, B 
21815-21844, sign. 5546-5575, č. 13. 
59 Frýdecký politický okres a obce s českou správou na Fryštátsku měl spravovat ZNV, zbytek území, tj. politické 
okresy bílský, těšínský a obce s polskou správou na Fryštátsku měla spravovat RN. Jmenování a  odvolání 
správních úředníků bylo podmíněno souhlasem druhé strany. Policejní komisařství v Moravské Ostravě mělo mít 
působnost pro celý revír s tím, že RN mohla k němu vyslat svého důvěrníka. Byla proklamována ochrana menšin, 
tyto záležitosti měly být řešeny „jen za souhlasu druhé národní vlády“. ZNV měl vyslat svého plnomocníka k RN a 
naopak, dozor nad Košicko-bohumínskou dráhou byl svěřen RN, ale ZNV mohl vyslat své důvěrníky do dozorčí 
rady. Severní dráha po Bohumín byla pod českou správou. Další body úmluvy se týkaly dohody v ožehavých 
otázkách zásobovacích; podrobněji Nástin dějin Těšínska, Ostrava-Praha 1992, s. 81.  
60 PELC, František, O Těšínsko. Vzpomínky a úvahy, Slezská Ostrava 1928. 



v následujících měsících se staly častými předměty sporů a nedorozumění, kde jim byl na obou 

stranách přikládán zcela protichůdný význam.  

Dohodu z 5. listopadu polská vláda schválila přes názory tehdejších extrémistů 

požadujících hranici na Ostravici a Váhu. Pražský národní výbor61 však nikdy dohodu neschválil 

oficiálně a veřejně, jen ji toleroval.  Vláda ji neuznala nikdy, Kramář ještě jako dezignovaný 

ministerský předseda ji označil za „těžké poškození naší těšínské věci“. 62 

Pozornost polských vládních činitelů byla však upřena k východní Haliči, kde se nově 

formovaná polská armáda dostala do konfliktu s ukrajinskými nacionalisty, kteří usilovali o 

zřízení ukrajinského státu ze západní řecko-katolické části země s hlavním městem Lvovem. Na 

toto území si činilo nárok i Polsko s problematickým odvoláním na hranice z konce 18.století. 63 

Ministr zahraničí ČSR Edvard Beneš později svému rezortnímu kolegovi Glabińskému 

doporučoval vyčkat na vyřešení problému na mírové konferenci64. Beneš doufal, že ještě před 

zahájením konference se mu podaří přimět Francii, aby obsadila území Těšínska svým vojskem 

a zabránila tak hrozícímu ozbrojenému střetnutí, které předvídal. 

Dnem 12.listopadu skončila činnost Národního výboru a téhož dne večer se již konalo 

první zasedání československé vlády, jejímž premiérem se stal Karel Kramář.65 Jedním 

ze stěžejních bodů, kterým se vláda zabývala, byla  právě čerstvá otázka Těšínska. Kramář  

navrhoval, aby pro české Slezsko byla co nejdříve ustavena zemská vláda. K tomu došlo již 18. 

listopadu v Opavě  a jejími členy byli povoláni někteří zástupci tamního ZNV. Pro posílení 

bezpečnosti v oblasti byly vyslány  vojenské oddíly. Ministr vnitra Antonín Švehla vyrozuměl 

novou zemskou vládu, aby urychleně zorganizovala akceschopný četnický a policejní sbor. 

Kramář ani ostatní ministři se neskrývali s obavami, že klid v pohraničí je jen zdánlivý, 

přechodný jev a že spor na ostří nože je přede dveřmi. 66 

První světová válka přinesla i naděje na obnovení polského státu. Představy o procesu 

jeho znovuzrození byly různé a souvisely s orientací představitelů politické reprezentace 

rozděleného národa na jednotlivé válečné mocnosti. 

                                                 
61 Pražský Národní výbor byl prozatímního charakteru, než se ustanovila  československá vláda. Srov. KÁRNÍK, 
Zdeněk, České země v éře první republiky (1918-1938), Praha 2000, s. 63 ad. 
62  Národní archiv Praha, Ministerstvo zahraničních věcí - výstřižkový archiv, sign. 903, Těšínsko-český tisk, 
Národní listy, 6.11.1918. 
63 CZUBIŃSKI, Antoni – GROT, Zdzislaw - MISKIEWICZ, Benon, Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Zarys 
dziejów, Warszawa - Poznań 1983, s. 321. 
64 Sněmování vítězných mocností Dohody, Velké Británie, Francie, USA a Itálie, svolané do Versailles u Paříže 
v roce 1919, rozhodlo po vleklých a nejednou vášnivě vedených rozpravách o novém uspořádání Evropy, o 
existenci tzv. nástupnických států na území poražených a rozpadlých říší, jejichž úsilí o samostatnost byla patrná už 
v průběhu válečných let. MACMILLANOVÁ, Margaret, Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha 2004, s. 45. 
65 KROFTA, Kamil, Dějiny československé, Praha 1946, s. 44. 
66 KÁŇA, Otakar,  Těšínsko v polsko-československých vztazích 1918-1939, Ostrava 1970, s. 22. 



Národní demokraté v ruském záboru pracovali pro sjednocení Polska pod ochranou 

carského režimu. Konfederované strany v čele se socialistou Józefem Piłsudskim usilovaly o 

naplnění národních aspirací s pomocí Rakousko-Uherska a Německa. Jimi organizované polské 

legie bojovaly po boku ústředních mocností na ruské frontě. V listopadu 1916 byly ve Vídni a 

v Berlíně publikovány císařské manifesty o ustavení nezávislé polské monarchie a v Němci 

obsazené Varšavě byla později  řízena regentská rada. Proti této aktivitě protestovala Dohoda a 

car Mikuláš II. (1868-1918) ve svém novoročním rozkaze přislíbil vytvoření „svobodného 

Polska“. Část legií odmítla přísahat věrnost německé a rakousko-uherské armádě a byla posléze 

internována. V boji pokračovali pouze vojáci 2. brigády, kteří byli nasazeni v Bukovině. 

Mezitím vznikl v Lausanne pod vedením národního demokrata Dmowského Polský národní 

výnor, který zastupoval polské zájmy v dohodovém táboře.67 

 V Rusku byl po únorové revoluci zformován polský dobrovolnický sbor a také 

francouzská vláda souhlasila s budováním „autonomní polské armády“. Po uzavření míru 

v Brestu Litevském vypověděla 2. brigáda generála Józefa Hallera poslušnost Vídni, přešla na 

druhou stranu fronty a spojila se s dobrovolnickým sborem. V krátkém čase však byla 

odzbrojena postupující německou armádou. Generál Haller odešel přes Rusko do Francie a 

převzal velení tamních polských jednotek, které 3. června 1918 získaly statut „bojující a 

spojenecké armády“. Blížící se válečná porážka ústředních mocností zatlačila dosavadní 

proněmecké a prorakouské aktivisty do defenzívy a politickou iniciativu převzali stoupenci 

Dohody. 

 Na přelomu října a listopadu 1918 vznikla v Krakově Polská likvidační komise, která 

převzala vládu v rakouské Haliči. V Lublinu vytvořila skupina Piłsudského stoupenců 

prozatímní vládu Polské republiky. Vládní kabinet Józefa Świeźyńského ve Varšavě se 

distancoval od Regentské rady. Ta přivítala návrat Piłsudského z internace a 14.listopadu složila 

do jeho rukou své dosavadní vojensko-politické pravomoce. Prozatímní hlava vznikajícího státu 

prosadila rozpuštění lublinského centra a sestavením nové koaliční vlády pověřila socialistu 

                                                 
67 Podle názorů předních německých politiků i špičky vojenského velení mělo v blíže nespecifikované, ale 
nepochybně co nejbližší době dojít k vytvoření rozsáhlého soustátí, které by kromě dvou základních kamenů 
Německa a Rakousko-Uherska - nepochybě zahrnovalo  i nemalou část Evropy, mimo jiné také Polsko. Již první 
německé plány předložené v průběhu let 1915 a 1916 rakousko-uherské straně však vzbudily nelibost vídeňských 
politiků a přispěly ke značnému zhoršení vzájemných vztahů. Situace se významným způsobem změnila teprve po 
Brusilově ofenzivě v polovině roku 1916. Kolaps rakousko-uherských armád vedl k nezpochybnitelné závislosti 
podunajské monarchie na německé říši,  která se ještě více prohloubila poté, co Rakousko-Uhersko nebylo schopno 
vlastními silami zastavit rumunský útok do Sedmihradska v srpnu a září 1916. Z těchto obav také pramenila až 
křečovitá snaha zástupců podunajské monarchie po realizaci austro-polského řešení. Každá jiná varianta byla pro 
politické špičky Rakousko-uherské říše nepřijatelná, a  proto můžeme říci, že boj za prosazení austro-polského 
řešení byl do značné míry bojem za záchranu Rakousko-Uherska. Srov. podrobněji ŽUPANIČ, Jan, Rakousko-
Uhersko a polská otázka, Praha 2006.  



Jędrzeje Moraczewského. Původně kontrolovala pouze část území historické kongresovky, ale 

její mocenský rádius se postupně rozšiřoval. 22.listopadu obsadily polské jednotky Lvov a 

postupovaly dále na východ. Autoritě varšavské vlády se podřídila i likvidační komise 

v Krakově. Dne 27. prosince 1918 vypuklo protiněmecké povstání v Poznani, vzápětí zasáhlo 

celé Velkopolsko. Hlavní lidová rada, která byla vůdčí silou revolty, prosadila okamžité 

připojení někdejšího pruského záboru k polskému státu. Berlín se sice pokusil zasáhnout, ale 

Dohoda jeho vojenskou iniciativu rázně odmítla.  Od 1.listopadu stanul v čele polského státu 

Józef Piłsudski68,  jemuž Regentská rada předala velení nad armádami a 14. listopadu dokonce 

veškerou výkonnou moc.  

Piłsudského cílem bylo obnovení hranic z roku 1772. Východní linie měla sahat až 

k Dněpru, přičemž Varšava nevylučovala ani expanzi k břehům Černého moře. Občanská válka 

v Rusku vytvářela pro realizaci tohoto záměru příznivé podmínky. Na jižním směru bylo 

respektováno původní polsko-uherské pomezí. Spor s Československem o Těšínsko však 

nakonec přerostl v lednu 1919 v tzv. sedmidenní válku. 69 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Józef Piłsudski (1867-1935) je možno ho stručně charakterizovat jako zastánce moderní polské nezávislosti. 
Narodil se ve zchudlé šlechtické rodině v Litvě. Absolvoval ruské gymnázium ve Vilně a začal studovat medicínu 
na univerzitě v Charkově. Jeho celoživotní angažovanost v polské politice započala roku 1887, kdy byl odsouzen 
k pěti letům nucených prací na východní Sibiři za bratrovu účast při organizování atentátu na cara. Po první 
z několika návštěv západní Evropy se vrátil roku 1893 do Polska jako jeden ze zakládajících členů Polské 
socialistické strany. Rychle sám sebe jmenoval editorem Robotnika (Dělník) a stal se vytrvalým bojovníkem 
revolučního podzemí. Během revoluce v letech 1905-1906 se bojové čety jeho Polské socialistické strany postavily 
do čela vln stávek a teroristických útoků. Za první světové války se jako velitel rozhodl bojovat za polskou věc 
společně s Centrálními mocnostmi, přičemž počítal s tím, že za svůj podíl na vítězství Německa nad Ruskem získá 
prostředky pro vybudování polského státu podle svých představ. V letech 1916-1917 obrátil pozornost k politickým 
možnostem v novém Polském království , kde po krátký čas zastával funkci ministra obrany. Německá vláda však 
přestala důvěřovat jeho pohnutkám, takže ještě v posledních týdnech války se Piłsudski nacházel ve vězení 
magdeburského hradu pln obav, že z pověření Spojenců se Dmowského Polský národní výbor ujme vlády v Polsku. 
Po svém nečekaném triumfu se však začal vehementně  zabývat úkolem obrany republiky. Vykonával funkci hlavy 
státu a vrchního velitele armády v období prvních čtyř let samostatnosti. Veškeré naděje jeho nacionalistických 
odpůrců, kteří čerpali povzbuzení z Piłsudského chyb v průběhu polsko-sovětské války, zmařila bitva o Varšavu. 
Z veřejného života odstoupil v roce 1923, aby se místo boje o prezidentský post věnoval literární práci v soukromí. 
Mezi jeho díla z této doby patří například O wartosci Ŝolnierza Legiónow (O významu vojáka-legionáře, 1923). 
V politice se znovu objevil roku 1926 aby zmařil Witosův pokus o vytvoření dalšího koaličního kabinetu 
s nacionalisty. Do veřejného úřadu se vrátil jen na krátkou dobu, a  sice jako předseda vlády v letech 1926-1928 a 
opět roku 1930. Zemřel v květnu 1935 a byl s veškerými státními poctami uložen do hrobky wawelské katedrály 
v Krakově mezi polské krále. Historia Dyplomacji polskiej 1918-1939, Warszawa 1995, 461-464, 515. Srov. 
JEDRZEJEWICZ, Wacław, Kronika Ŝycia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Polish Cultural Foundation, Londýn 
1977, 2.sv.  
69 NÁLEVKA, Vladimír, Světová politika ve 20.  století (I.), Praha 2000, s. 16-18. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Cesta k obsazení Těšínska 

 

Vleklá polská vládní krize v druhé polovině listopadu umožnila RN chopit se větší 

iniciativy ve věci Těšínska a poslanci vybrali ze svých řad zplnomocněnce, aby vyjednával 

v Paříži s Benešem. Stal se jím Stanislav Grabski, do té doby poměrně neznámý poslanec. 70 

Po svém příjezdu do Paříže počátkem prosince  seznámil československého ministra se 

záměry polské politiky jak na východě, tak i ve Slezsku. Vyslovil přání, aby ČSR všemožně 

                                                 
70 Grabski Władysław (1874-1938), polský politik a ekonom, člen strany národně demokratické, 1918 ministr 
zemědělství, 1919 ministr financí, 1920 a 1923-1925 předseda vlády. 



podpořila polské úsilí získat západní Ukrajinu, Bělorusko a Litvu, tedy vesměs území, která 

historicky náležela Polsku. V případě úspěchu sliboval příznivý vliv na československé 

hospodářství s vysoce rozvinutou průmyslovou základnou. Ochota ke spolupráci by podle 

Grabského nepochybně prospěla i vyrovnání v Těšínsku. Beneš přislíbil polskému zástupci 

předložit návrhy své vládě a vyčkat vyjádření Kramáře. Předseda vlády ho nenechal dlouho 

čekat. Ve své odpovědi zpochybnil Grabského výroky. Opatrný Kramář varoval Beneše, aby se 

příliš nespoléhal na to, že Poláci nepošlou vojsko do oblasti, která je svým uhelným bohatstvím 

pro ně nesmírně důležitá. 

Vyzval Beneše, aby neprodleně před dalším kolem vyjednávání vyhledal vrchního 

velitele dohodových vojsk maršála Ferdinanda Focha a požádal ho po seznámení se situací 

v pohraničí o obsazení uhelného revíru i košicko-bohumínské dráhy dohodovým vojskem. 

Premiér argumentoval tím, že v opačném případě vystavují Spojenci bezprostřednímu ohrožení 

plynulé dodávky uhlí pro svá vojska v Rusku. Kramář doufal, že tím zapůsobí na maršála víc jak 

výmluvně.   

Maršál Foch, takřka legendární osobnost světové války, vyslechl rozbor situace 

interpretovaný československým ministrem zahraničí s pochopením. Reakce z Polska na sebe 

nenechaly dlouho čekat, neboť už 6. prosince poslal z Prahy polský konzul Raymond  

Wegnerowicz do Varšavy poplašnou zprávu o přesunech československých a francouzských 

vojsk do Slezska s posláním obsadit košicko-bohumínskou dráhu,  která byla doposud podle 

ujednání z 5.listopadu pod společným dohledem. 71 

Ve Varšavě, kde byla mezitím ustavena další vláda pod premiérem Jedrzęjem 

Moraczewským,  vyvolala konzulova depeše mimořádný rozruch, už také proto, že v posledních 

hodinách nebyla ojedinělou nepříjemnou zvěstí, která dorazila do hlavního města. Boje na 

západní Ukrajině, v blízkosti Lvova, se ukázaly obtížnější, než předpokládal Piłsudkého štáb a 

petljurovské oddíly houževnatě odolávaly každému náporu na jejich lvovská seskupení.72 

Chystaná ofenziva vyžadovala další přísun rezerv a k tomu bylo nutné vyhlásit další odvody.  

Válkou zmítaný polský národ už nebyl ochoten klást další oběti. Polští vládní 

představitelé dospěli 17. prosince k rozhodnutí řešit těšínský problém vyjednáváním. Nový 

ministr zahraničí Leon Vasilewski vyslal do Prahy zplnomocněné vyjednavače Bohdana 

Marchlewského a Kazimíra Gutowského. Oba byli přijati Kramářem, jenž k jejich nemalému 

zklamání prohlašoval ujednání z 5.listopadu o Těšínsku za neplatné. Kramář zcela otevřeně 

                                                 
71 Srov. GAWRECKI, Dan, Studie o Těšínsku. Politické a národnostní poměry v těšínském Slezsku 1918-1938, 
Český Těšín 1999.  
72 CZUBIŃSKI, Antoni – GROT, Zdzislaw - MIŚKIEWICZ, Benon, Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Zarys 
dziejów, Warszawa-Poznań 1983,  s.451. 



vytýkal Polsku východní politiku a na četných příkladech dokazoval, že Polsko nemá žádné 

právní nároky na území Ukrajiny a Bílé Rusi. Oficiální delegace odjela  s pocitem, že 

československá strana nemá o jednání zájem a že připravuje vojenský útok.73 

Dne 17. prosince z obavy před zásahem Československa obsadilo Polsko demarkační 

čáru vojskem, složeným převážně z rezervistů. Hned po Novém roce hromadící se napětí 

narůstalo. Kramář odeslal naléhavé pokyny Benešovi do Paříže, aby neprodleně zakročil u 

spojenecké komise. Ta pověřila britského majora Crossfielda posláním vypravit se do sporné 

oblasti, prozkoumat tamní situaci a podat ucelenou zprávu. Crossfiledovi stačil týdenní pobyt 

v Těšíně, aby pochopil vážnost situace a uznal  nezbytnost urychleně povolat spojenecká vojska, 

má-li se předejít rozsáhlým národnostním konfliktům, která by svou přítomností přiměla 

k respektu rozvášněné obyvatele mezi Ostravicí a Vislou. 74  

Již od poloviny listopadu žádal ZNV československou vládu, aby prosadila obsazení 

sporného území - zejména košicko-bohumínské dráhy s Těšínem a Bohumínem - dohodovým 

vojskem. V memorandu z 25. listopadu adresovaném premiéru Kramářovi a ministru národní 

obrany Klofáčovi se pak dokonce uvádí: „Kdyby to ale s dohodovým vojskem nešlo, prosíme, 

aby nám byl dán pokyn, zdali bychom sami neměli podniknouti nějakou vojenskou akci 

k obsazení oněch míst vedoucích.“ 75 

Už tak dosti napjatý poměr mezi Prahou a Varšavou v záležitosti Těšínska mimořádně 

zkomplikovala první celopolská vláda Moraczewského tím, že dekretem J. Piłsudského 

z 28.listopadu 1918 vypsala volby do Ústavodárného sejmu, které se měly konat 26.ledna 1919 i 

na území Těšínska , které bylo pod správou RN, a na části území Oravy a Spiše.76 (plánovalo se, 

                                                 
73 KUBÍK, Lubomír, Těšínský konflikt. Dramatické okamžiky česko-polských vztahů, Olomouc 2001,  s.23. 
74 Crossfield vážně pochyboval o tom, zda za zhoršujících se poměrů na Těšínsku budou i nadále zajištěny uhelné 
dodávky pro spojenecká vojska, nasazená v Rusku proti bolševikům, pokud se vývoji ponechá volný průběh a 
Dohoda připustí, aby dva nástupnické státy se krátce po svém ustavení dostaly do ozbrojeného střetnutí. Srov. 
podrobněji,  L. KUBÍK, c.d., s.27. 
75 SWORAKOWSKI, Witold, Polacy na Śląsku za Olzą, Warszawa 1937, s.62. 
76 Shromáždění obyvatel Těšínska v Těšíně 27. října 1918 přijalo rezoluci v níž vyzvalo polské orgány, aby 
vystoupily s požadavkem připojení Oravy a Spiše. V oblasti severní Oravy a Spiše došlo rovněž k aktivizaci 
propolských sil. Díky činnosti kněze Ferdinanda Machaye se 5.listopadu 1918 sešlo v Jablonce na Oravě 
shromáždění polských obyvatel a schválilo proklamaci o připojení Oravy, Spiše a oblasti Čadce k Polsku. Byla 
zvolena i Rada Narodowa Oravy. Místní stoupenci připojení k Polsku na Oravě požádali o vyslání vojenských 
jednotek. Polské oddíly vkročily na Oravu v následujících dnech. Vstup polského vojska na Oravu vyvolal na 
Slovensku znepokojení, ale ani v Polsku samotném nebyly na vojenskou akci jednoznačné názory. Mohla totiž do 
určité míry zkomplikovat vztah k Maďarsku, na kterém Polsku velmi záleželo. Obdobně vstoupilo polské vojsko, 
prapor podhalanských střelců, v polovině prosince i na Spiš. Postup Poláků nevzbudil odpor u maďarských orgánů. 
Hrozilo však střetnutí s československými jednotkami postupně obsazujícími slovenské území. Polská vláda však 
učinila navíc i závažný krok. Na územích, na které si činila nárok, vyhlásila dekretem z 28.listopadu 1918 volby do 
Ústavodárného sněmu. Provedení voleb by znamenalo faktický výkon státní suverenity na sporném území a tato 
skutečnost by v jednáních o stanovení hranice byla pro polskou stranu nemalou výhodou. Československá strana se 
obrátila s protestem proti postupu polského vojska k náčelníkovi dohodové vojenské mise v Budapešti plukovníku 
Vixovi. Vix se přiklonil k ČSR. Nařídil vyklizení sporného území do 13.ledna 1919. Už 23.prosince došlo ke 



že volby proběhnou i na těšínském území pod českou administrativou, na Čadecku a části Oravy 

a Spiše). 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.   Obsazení Těšínska 

 

Obtížnou situaci ještě zkomplikovalo vypsání voleb do varšavského ústavodárného 

sejmu i na sporných územích, a když nedošlo při jednáních polské delegace v Praze v prosinci 

1918 k dohodě, rozhodla pražská vláda prosadit zájmy ČSR ozbrojenou mocí. 23. ledna 1919 

začalo československé vojsko obsazovat celé území až k Visle, což mělo ovšem fatální následky 

nejen pro celý další vývoj vzájemných vztahů (kdy Poláci interpretovali akci jako „české“ 

                                                                                                                                                            
střetnutí vojenských jednotek na Spiši, poblíž Vyšních Hágů. Následujícího dne bylo v Popradu dohodnuto příměří 
a také smlouva o demarkační čáře, která současně odkazovala  konečné rozhodnutí o hranicích pařížské mírové 
konferenci. V polovině ledna bylo tedy fakticky celé sporné území na Oravě a  Spiši  v československých rukou, i 
když polská strana se nároků na ně přirozeně nevzdala. BORÁK, Mečislav - ŽÁČEK, Rudolf,  „Ukradené“ 
vesnice. Musí Češi platit za 8 slovenských obcí?, Ostrava 1993, s.8-9.  
77 Srov. WANATOWICZ, Witold, Historia spoleczno-polityczna Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego w latach 
1918-1945, Katowice 1994, s.15. 



přepadení v době jejich konfliktů s dalšími sousedy), ale zkomplikovalo to i čs. pozice na 

mírové konferenci. 78 

Vedoucí reprezentanti Dohody přinutili E. Beneše už 3. února 1919  k akceptování 

úmluvy o zatímním rozčlenění Těšínska, zcela nevyhovující čs. zájmům a potřebám, tato 

úmluva ale uzavřela jen první dějství problému, který byl nakonec vyřešen až po mnoha 

zvratech v létě 1920.  

V jednáních o těšínské otázce, pro níž byla na pařížské mírové konferenci vytvořena 

zvláštní komise, měla ovšem československá diplomacie minimální prostor. Na jedné straně 

byla limitována vlastními zájmy ekonomickými a také dopravními, když tzv. bohumínská dráha 

představovala v té době jediné významnější železniční spojení se Slovenskem. Na straně druhé 

ochotu k částečným územním koncesím znesnadňovala polská neústupnost, požadující celé 

teritorium s domnělou polskou majoritou. Zatímco všechny ostatní územní požadavky republiky 

byly do léta 1919  minimálně teoreticky potvrzeny (i když problémy Slovenska dořešil 

mezinárodně-právně až trianonský mír v červnu následujícího roku), těšínský problém 

nevyřešila ani dohodová diplomacie v Paříži, ani jednání bilaterální, vedená přímo  mezi 

Varšavou a Prahou. V září 1919 Beneš nakonec přijal ideu plebiscitu na sporných územích, 

k jeho realizaci ale nedošlo, a to nejen  pro stupňující se krizi na samotném teritoriu.  

Vývoj situace, zvláště zvraty v mezitím definitivně vzplanuvší polsko-ruské válce, 

umožnil nakonec šéfovi čs. diplomacie užít nabídky arbitráže ze strany dohodových 

představitelů, žel v momentu, který nemohla polská strana nepovažovat za - mírně řečeno -

neproblematický.79 

V regionu se nervozita stupňovala.  Pod dojmem pověstí o chystaném českém vpádu na 

Těšínsko obsadil velitel polského vojska ve Slezsku plukovník F.K. Latinik demarkační čáru. 

Po dvouměsíční krizi se konečně v Polsku podařilo sestavit vládu, která se zdála být 

stabilnější než ta předcházející a v jejímž čele stanul Ignacy Paderewski80, proslulý klavírní 

virtuos a hudební skladatel. Polská vojska postoupila na západní Ukrajině, obsadila Lvov a 

tlačila demoralizované jednotky ukrajinských separatistů na východ. Piłsudski zamýšlel 

                                                 
78 Srov. ke konfliktu a jeho mezinárodním ozvěnám nejpodrobněji  VALENTA, Jaroslav, Česko-polské vztahy 
v letech 1918-1920 a těšínské Slezsko. Ostrava 1961, zvl. s. 99; z polské strany naposledy KAMIŃSKI, Marek 
Kazimierz, Polityczne aspekty czeskiego najazdu na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku. Prace komisji 
środkowoeuropejskiej II., Kraków 1994, s. 109-123, jinak s. 136. 
79 DEJMEK, Jindřich, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. Století (1918 až 1992). Vybrané kapitoly 
z dějin československé zahraniční politiky, Praha 2002, s. 137. 
80 V lednu 1919 se stal koncertní klavírista Ignacy Paderewski prvním předsedou polské vlády schváleným 
parlamentem. Stal se vedle Dmowského polským delegátem na mírové konferenci v Paříži. N. DAVIES, c.d., s.129. 
Srov. Historia Dyplomacji polskiej 1918-1939, s. 97, 100-103. 



posunout hranice Polska do času před prvním dělením Polského království, což by zahrnulo 

Bílou Rus, západní katolickou část Ukrajiny a Litvu.81 

Těšínští Poláci informovali vládu i armádní činitele, kteří pochybovali o tom, že by 

k československé vojenské akci mohlo dojít. Počátkem ledna  Paderewski po svém návratu 

z Paříže informoval těšínské delegáty v Krakově, že byl dohodovými státníky ujištěn, že hranice 

budou stanoveny podle etnografického hlediska a že případný vojenský vpád by Čechům jen 

uškodil. 82  

Dne 15.ledna si k sobě Masaryk povolal premiéra Kramáře k naléhavé poradě a nechal se 

zevrubně zpravit o dění na Těšínsku od říjnových dnů. Masaryk premiéra vyzval, aby s 

případným vojenským zásahem seznámil kabinet a informoval o tom francouzského vyslance 

Clément-Simona  a snažil se prostřednictvím jeho vlády získat souhlas s obsazením hranice po 

Vislu, včetně okresu Biała, který ležel na protějším východním břehu.  

Pod tlakem z Prahy vyvinul Beneš iniciativu k souhlasu s obsazením Těšínska. 

Argumentovalo se především nebezpečím anarchie a bolševismu. Oficiální schválení však 

nedošlo. Francouzský podplukovník Gillain odmítl velení vojenské akce, i když se pak na ní 

podílel, vedení operace bylo svěřeno podplukovníkovi francouzské cizinecké legie  Šnejdárkovi. 

Termín útoku byl vzhledem k blížícím se volbám sejmu stanoven na 23. ledna.83 

Shromážděné československé vojsko v Opavě a v části Těšínska pod československou 

správou mělo výraznou převahu nad vojskem polským, jehož velitel plukovník Latinik na 23.1. 

1919 rovněž vyhlásil pohotovost.84  

Československá vláda připravila zdůvodnění akce v memorandu z 21. ledna, které měl 

konzul K. Locher odevzdat předsedovi polské vlády I. Paderewskému ve Varšavě. Konzul se 

však zdržel v Krakově, po zahájení vojenské akce byl internován, a dokument mohl 

Paderewskému předat až 26. ledna. Švehla nicméně 24. ledna v parlamentu, když útok 

zdůvodňoval, tvrdil, že polská vláda byla vyrozuměna. V jeho argumentaci byly shrnuty různé 

stížnosti proti polské správě Těšínska, konstatovalo se také že okupace, je prováděna za vedení 

dohodových důstojníků.85 

Těsně před útokem byla internována řada polských předáků na území pod českou 

správou. Podplukovník Šnejdárek pak v čele samozvané komise dohodových důstojníků lstivě 
                                                 
81 ROSZKOWSKI, Wojciech, Historia Polski, Warszawa 1993, s.123. 
82Ani depeši RN z 20.ledna 1919 o koncentraci československého vojska a blížícím se útoku vláda a armádní 
činitelé ve Varšavě nevěřili. Srov. KULISIEWICZ, Franciszek, Polacy w Czechoslowacji, Cieszyń 1929, s.15. 
83 Tamtéž, s.94 -95. 
84 Podrobněji  SZYMICZEK, Franciszek,  Walka o Śląsk Cieszyński w latach 1914-1920, Katowice 1938, s.35. 
85 Švehla opět obvinil Poláky, že porušují dřívější dohody, že dříve zabrali území, které jim nepatří  a konstatoval, 
že „nám nemůže býti vytýkáno nikým, ani Poláky, jestliže ve svém státu a na svém území za všech okolností 
zjednáváme pořádek a klid a zabezpečujeme  právo a občanské svobody“. GRUCHALA, c.d., s.81-82. 



v Těšíně předstíral, že Dohoda přikázala polskému vojsku vyklidit těšínské území s tím, že je 

sama obsadí svým vojskem. Plukovník Latinik o příkazu oprávněně pochyboval, ověřoval si jej 

ve Varšavě, Šnejdárkova delegace stačila ještě z Těšína včas odjet do Ostravy a Latinikův 

rozkaz k jejímu zadržení nemohl být proveden. Podvod byl brzy odhalen, přes naléhání různých 

dohodových činitelů, zejména z Varšavy, intervence československého vojska nebyla zastavena. 
86  

Latinik po Šnejdárkově odjezdu ihned telegraficky uvědomil liknavé velení okruhu 

v Krakově, premiéra Paderewského, i Piłsudského kancelář ve Varšavě. Od samotného 

Piłsudského obdržel rozkaz zaujmout bojová postavení a na případný útok odpovědět všemi 

prostředky. Krakovský velitel ho zároveň ubezpečil, že neprodleně vypraví posily do ohrožené 

oblasti a Latinik je může očekávat už v průběhu příštího dne. Neopomenul však poznamenat, že 

oddíly jsou složeny z nezkušených odvedenců, které teprve čekal řádný výcvik před odesláním 

na východní frontu.87 

Československé jednotky překročily demarkační linii odpoledne 23.ledna u Bohumína, 

ozbrojené akce započaly ve 13 hodin. Během několika dní obsadily většinu území Těšínska pod 

polskou správou. Těšín byl obsazen bez boje 27.ledna, když se Rada Narodowa přemístila již 

24.1edna do Bílska a posléze do Krakova.  

Linie fronty se ustálila na Horní Visle, poslední boje proběhly v okolí Skočova 28.-

30.ledna. Na Benešův příkaz z Paříže pak již nedošlo k plánovanému obsazení tohoto města. 

Mezi bojujícími vojsky bylo 3.února 1919 uzavřeno příměří, které mělo být automaticky 

prodlužováno, pokud by je jedna ze stran nevypověděla.88  

 

 

 

 

                                                 
86 DABROWSKI, Witold, Rok walki o rzady na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 1919, s.7-9. Šnejdárek měl 
k dispozici celkem deset pěších praporů, jednu jízdní eskadronu a necelé tři dělostřelecké baterie, dohromady něco 
přes tři tisíce mužů. Podle spolehlivých zpráv rozvědky neměli Poláci na druhé straně demarkační linie 
z 5.listopadu 1918 víc než nějakých dvanáct až patnáct rot, jednu dělostřeleckou baterii a asi dvě jízdní čety, 
rozhodně ne víc než tisíc mužů.  
87 SWORAKOWSKI, Witold, Polacy na Śląsku za Olzą  s.66-67.  
88 Během vojenských akcí došlo k obětem na životech a dalším ztrátám. Šnejdárek ve své zprávě ministrovi národní 
obrany uváděl, že na české straně byli zabiti 2 důstojníci, 35 vojáků, raněni měli být 2 důstojníci a 117 vojáků, 17 
osob bylo nezvěstných. Na polské straně padlo 92 mužů, zranění a omrzliny utrpělo 855 vojáků a jako dovětek 
připojil Latinik trpké konstatování o osmi stech dezertérech, kteří se na místa bojů z krakovského kontingentu 
vůbec nedostali. K obětem došlo i mezi civilním obyvatelstvem, obě strany se vzájemně obviňovaly z krutostí. 
20.února hodnotil vojenský zákrok na Těšínsku v parlamentě telegramem ministr Klofáč. Akci líčil tak, že měla 
administrativní ráz s cílem obnovit pořádek. Nikde nebylo vyhlášeno stanné právo, 30 civilních komisí zřízených 
při zahájení akce nedostalo ani jednu stížnost. Srov. VONDRÁČEK, Karel, Boje na Těšínsku 1919. 
Vojenskohistorický sborník II, 1933, s.128-179. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  Pařížský protokol 

 

Československá intervence na Těšínsku pochopitelně vyvolala mezinárodněpolitickou 

aktivitu, zejména z polské strany. Její stížnosti a protesty v Praze byly neúčinné, zůstaly 

nepovšimnuty nebo se na ně reagovalo vyhýbavě. Závažnější byla jednání v Paříži. Tam  se 

rozmohl nesouhlas jak mezi politiky, tak i mezi veřejností a Beneš s Kramářem se ocitli v palbě 

nesmlouvavé kritiky. V Paříži se na československý vojenský zákrok pohlíželo vesměs velmi 

nevraživě. Beneš, který nebyl z Prahy dostatečně informován, odpovídal na dotazy dosti 

rozpačitě. Dne 29. 1edna vystoupili před Nejvyšší radou v Paříži Dmowski, Beneš a Kramář. 

Dmowski žádal zastavení vojenských akcí, obnovení linie z 5.listopadu 1918, tvrdil, že Poláci 

žádné území na Těšínsku neobsadili, že se na rozhraničení dohodlo místní obyvatelstvo, 



zdůrazňoval význam Polska proti nebezpečí z východu. Obě strany, jak česká, tak polská, 

shodně žádaly Nejvyšší radu, aby územní spor vyřešila. Ta pověřila prozkoumáním věci komisi 

v čele s francouzským velvyslancem Noulensem, který byl předsedou komise pro polské 

záležitosti při mírové konferenci. 89 

Noulensova komise navrhla 31. ledna Nejvyšší radě, aby uhelný revír a košicko-

bohumínská dráha až po Těšín byla dána do československé správy, její zbytek (včetně Těšína) 

měl být obsazen dohodovým nebo polským vojskem. Civilní administrativa měla být rozdělena 

podle dohody z 5.11.1918, volby a odvody do armády měly  být umožněny  až po rozhodnutí 

mírové konference, československá strana měla umožnit průvoz válečného materiálu do Polska, 

kterému měla předat i své přebytky vojenského materiálu. Do oblasti měla být vyslána 

mezispojenecká komise, jež by dbala na dodržování vzájemných dohod, zkoumala situaci a 

podávala návrhy na definitivní rozhraničení. Tento „Pařížský protokol“ podepsali přestavitelé 

velmocí  i polská strana již 1.2. 1919, Beneš tak učinil až 3.února. 90 Měl nejrůznější námitky, 

zdůrazňoval zejména, že dohoda nesmí prejudikovat pozdější stanovení hranic, že ji nechápe 

jako dohodu mezi ČSR a Polskem, ale jako jednostranné rozhodnutí Dohody, jemuž se 

Československo podvoluje. 91 

Dne 12.února 1919 dorazila do Těšína mezispojenecká kontrolní  komise92, jejímž 

hlavním úkolem bylo provést důslednou realizaci pařížského protokolu. Jejím předsedou byl 

francouzský konzul Grénard, členy britský major Coulson a američtí právníci Coolidge a 

Dubois. V Těšíně se postupně setkala se Šnejdárkem, Latinikem, civilními zástupci české a 

                                                 
89 GAWRECKI, Dan, Horní Slezsko, Hlučínsko a Těšínsko v československé politice meziválečného období, Bytom 
1991, s.250. 
90 Ve dnech 29. ledna až 3. února 1919 se Československo-polským sporem poprvé zabývala Nejvyšší rada 
konference, před níž svá stanoviska přednesli jak Beneš, tak také šéf polské delegace R. Dmowski, poukazující 
(ovšem jen ve vztahu k hranicím s ČSR) na etnografický aspekt problému. Tzv. polská komise v čele 
s velvyslancem Noulensem však československý požadavek, aby hranice zahrnovala alespoň uhelnou pánev a 
zmiňovanou trať, vzhledem k polskému odporu neakceptovala, i když i toto řešení znamenalo z čs. strany rezignaci 
na původní historickou hranici. Výsledkem bouřlivých jednání byla tedy jen další provizorní dohoda, podepsaná 
Benešem posléze - po evidentním nátlaku zvláště ze strany americké delegace - 3. února. Ta ponechávala sice 
většinu uhelné pánve na československé straně, jinak ale otázku dráhy finálně neřešila a navíc zavazovala  ČSR 
k usnadnění průvozu válečného materiálu včetně zbraní do Polska. Text dohody viz in: DČZP-PMK I, č. 98, s 195-
199. Její genezi popsali např. D. PERMAN,  The shaping of Czechoslovak state, s. 115-118. J. VALENTA, 
Československo a Polsko, in: ŽÁČEK (ed.), Češi a Poláci, s. 449-450, naposledy M. KAMIŃSKI, Konflikt polsko-
czeski, zvl. s. 44-52 ad. 
91 J.VALENTA, c.d., s.108-109. Srov. SWORAKOWSKI, c.d., s.69-70. 
92 Do konfliktního území byla brzy poslána smíšená dohodová komise v čele s Francouzem Grénardem, jež měla 
připravit finální rozhraničení celého území. Problém nakonec nevyřešila ani ona, ani Benešovy další pokusy. 
Výsledek nepřinesly ani rozhovory československého ministra zahraničí s polským ministerským předsedou I. 
Paderewskim koncem dubna, ani Paderewského následující zastávka v Praze při jeho návratu do vlasti o necelý 
měsíc později.  



polské správy a také s mluvčím místních Němců, Josefem Koždoněm93. Již 21.února předal 

předseda komise do Paříže první poznatky, jež byly oproti původnímu očekávání dost 

překvapivé. 94 

Zdálo se, že postupně roste polský vliv na dohodovou komisi v Těšíně. Ta začala totiž 

věnovat větší pozornost etnografickým záležitostem, uvažovalo se i tom, že by košicko-

bohumínská dráha nemusela být pro ČSR nezbytná a navrhovalo se náhradní dopravní řešení. 

Rovněž Němci za podpory Šlonzáků se pokoušeli prosadit své požadavky neutralizace Těšínska 

a Ostravska. 95  

Noulens odeslal jak Paderewskému, tak i Masarykovi zprávu, v níž oznámil, že pověřil 

francouzského generála Niessela, italského generála Romie a britského plukovníka Wadea, aby 

v sestavené komisi přiměli čs. orgány na Těšínsku i Grénardovu komisi k urychlenému plnění 

Pařížského protokolu. Vyzval československou vládu, aby se podrobila nařízení nové komise, a 

pohrozil nedozírnými následky, pokud se urychleně nedospěje k dohodě. 96 

Po příjezdu do Těšína 24.února si Niessel povolal Šnejdárka a autoritativně mu nařídil 

stažení čs. jednotek na linii, jak bylo obsaženo v protokolu. Generál nařídil vyklizení oblasti 

mezi Vislou, košicko-bohumínskou dráhou a lhůtu vystavil do čtyřiadvaceti hodin. Činil 

Šnejdárka osobně zodpovědným za to, že do půlnoci na 25. února nezůstane na východní straně 

demarkační čáry jediný československý voják.97  

Vyklizení dobytého území bylo v české veřejnosti přijato s rozčarováním i zklamáním a 

mnozí jej pokládali za hluboké národní pokoření.98 Polský tisk se naopak zalykal nadšením a 

znovu dával průchod starému požadavku rozšířit hranice až po Ostravici.99 

                                                 
93 Ke Koždoňovi: NOWAK, Karel, Ruch kozdoniowski na Śląsku Cieszyńskim, in: Regionalizm a separatizm 
Historia i wspólcześnóść, Katowice 1995, s.33. Šlonzácké aktivity v období československo-polského sporu o 
Těšínsko podrobně sleduje  na základě zpravodajství koždoňovského hlavního tiskového orgánu DOBROWOLSKI, 
Pawel, Pismo ślązakowskie-tygodnik Ślązak (1909-1923), Katowice 1970, č.2, s.230-247. 
94 Na členy komise zvlášť zapůsobilo setkání s významným průmyslovým magnátem hrabětem Larischem, jehož 
jméno mělo v hutním podnikání mezinárodní věhlas. Jeho výpověď měla pro komisi zvláštní význam proto, že 
konflikt neviděl v emotivním rozpoložení zaujatého politika nebo zaslepeného šovinisty, ale hodnotil jej střízlivým 
pohledem národohospodáře. Zcela jasně rozvedl důsledky, k nimž by vedlo případné rozdělení hutní a montánní 
oblasti, a co by znamenalo pro ČSR odebrání uhelného revíru. Důrazně se postavil za zájmy Československa a 
poukázal na tradiční nespolehlivost Poláků dostát spojeneckým závazkům.  L. KUBÍK, c.d., s.59. 
95 Delegace německých stran předložila těšínské komisi řadu pamětních spisů, v nichž se nabízela úloha garanta 
neutrálního území, k němuž měla být připojena i část Horního Slezska, Místecko, část Novojičínska i bývalého 
Sudetenlandu, Spojeným státům nebo Velké Británii. Zejména u Američanů,  usilujících o kontrolu 
středoevropského uhelného potenciálu, vzbudily tyto projekty jisté sympatie. GAWRECKÁ, Marie, Němci ve 
Slezsku 1918-1938, Opava 2002, s.38-56. 
96  ROSZKOWSKI, Wojciech, Historia Polski, Warszawa 1993, s. 156. 
97 Podél demarkační linie bylo vytvořeno pětikilometrové neutrální pásmo. V dalším pásmu, desetikilometrovém, 
protaženém na obou stranách do vnitrozemí, bylo povoleno dislokovat nanejvýš 3000 vojáků bez těžké techniky, tj. 
dělostřelectva a obrněných vozů. ŠLACHTA, Fridolín, Těšínsko. Jeho první a druhé dělení, Karviná 1946, s. 42.  
98 Národní archiv Praha, Ministerstvo zahraničních věcí-výstřižkový archiv, sign. 903, Těšínsko-český tisk, 
Moravsko-slezský deník, 27.2.1919. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Plebiscit 

 

V mírových jednáních v  Paříži počátkem března zastával ministr Beneš názor, že se 

v těšínské záležitosti uplatní význam československých hospodářských argumentů. Tento názor 

do značné míry sdílela i polská delegace, včetně přítomných zástupců z Těšínska, Spiše a Oravy. 

Nicméně urychlit definitivní územní rozhodnutí se československé diplomacii nepodařilo. 

V poslední dekádě března byla v Paříži odmítnuta neutralizační řešení. Počátkem dubna pak 

opět ztroskotal pokus o domluvu československé a polské delegace v Paříži, jenž měl vést ke 

stanovení hranic. Dohodové mocnosti nicméně stále dávaly přednost tomu, aby se otázka 

hranice na Těšínsku řešila československo-polskou dohodou. 100 

                                                                                                                                                            
99 Obsazení značné části Těšínska, jež bylo před vojenským zákrokem pod polskou správou, československým 
vojskem vyvolalo nespokojenost zejména mezi polskými horníky, kteří ve stávkách a demonstracích požadovali 
stažení československého vojska a připojení území k Polsku. Niesselovo nařízení pro ně bylo alespoň částečným 
splněním požadavků. Tamtéž, Kuryer polski, 27.2.1919. 
100 Národní shromáždění polské nároky na Těšínsko odmítalo zcela jednoznačně, např. 27.3. 1919 zaujalo 
k příslušné části  Masarykova poselství toto stanovisko: „Odmítáme nárok polského státu na celé území těšínské ve 
Slezsku. Nárok ten dotýká se našeho práva historického a přirozeného, a jeho vyplenění přineslo by újmu naším 



Ve druhé polovině dubna Poláci oficiálně, zřejmě z taktických důvodů, navrhli, že by  o 

hranicích mohlo rozhodnout lidové hlasování. 101 Na Těšínsku považovali polští národovci už 

dříve plebiscit za zcela nepochybné a přirozené řešení hraničního sporu. 

 Optimismus z nadějí na výsledky případného plebiscitu nebyl všeobecný. G. Szura psal 

z Paříže Piatkowskému 20.května 1919 o plebiscitu jako o taktickém prostředku, obával se, že 

na mnoha místech v revíru by mohl dopadnout v polský neprospěch (Orlová, Rychvald, Lazy). 

Varoval: „Je to nebezpečná hra, dlouho ji hrát nemůžeme“. 102   

Ministři zahraničních věcí dohodových mocností v Paříži 23. dubna 1919 odmítli znovu 

neutralizační koncepci, potom projednávali možnost rozdělení revíru (za toto řešení se 

přimlouvali hlavně Italové, bylo i součástí návrhu mezispojenecké těšínské komise z 18.dubna – 

tzv. Tissiho linie).103 Nakonec opět převládl názor, že by se hranice měla stanovit na základě 

československo-polského vyjednávání, námět na plebiscit nebyl brán vážně v úvahu.  

Koncem dubna navrhoval polský premiér Paderewski Benešovi kompenzace na Horním 

Slezsku104 za ústupky v těšínské otázce. S prezidentem Masarykem jednal polský diplomat 

Zygmunt Lasocki105. Masaryk tehdy naznačil možnost rozdělení Těšína tak, že by nádraží 

zůstalo na československé straně. 106 

Dne 25. května 1919 jednal několik hodin Paderewski s Masarykem v Praze.107 Obě 

strany ze svých představ o Těšínsku neustoupily. Nicméně došlo k určitému sblížení v jiných 

důležitých záležitostech mezistátních vztahů.  

                                                                                                                                                            
národním zájmům, ohrozilo by náš život hospodářsky a přerušilo by naši spojitost se Slovenskem“. GAWRECKI, 
Dan, Studie o Těšínsku, s. 35.  
101 J. VALENTA, c.d. s.138-139. 
102 „Jest to wiec gra niebiezpieczna, długo jej prowadzić niepodobna“. MEISSNER, Józef, Problem plebiscitu w 
czechoslowacko-polskim sporze terytorialnym na Śląsku Cieszyńskim 1919 roku, Katowice 1925, s.62. 
103 Viz. příloha č.2. Nejvyšší rada předala počátkem srpna těšínský problém znovu komisi pro československé 
záležitosti, která posléze navrhla rozdělení území takřka striktně podle etnografické linie  (zvané později tzv. 
Tissiho linií), jež mj. ponechávala část bohumínské dráhy od Bohumína po Jablunkov (a také Karvín) na polské 
straně. D. PERMAN, The Shaping of Czechoslovak State, s. 240-242. 
104 Polsky Górny Śląsk, německy Ober-Schlesien. Historický název části území Slezska. Samotný pojem vznikl až 
v 15. století, i když k dělení Slezska došlo už roku 1163, a to nejprve na tři úděly. Z nich západní (Velké 
Hlohovsko) a střední (Velké Vratislavsko) se spojily v první polovině 13. století v Dolní Slezsko (Dolny Śląsk) a 
východní úděl, k němuž připojil M ěšek I. Slezský část jižního Polska (pozdější Bytomsko, Osvětimsko, Zátorsko a 
další) dalo základ Velkému Opolsku čili Horní Slezsko (Górny Śląsk). Smlouvou z roku 1202 se oba panovníci 
vzdali vzájemně dědických práv, čímž se potvrdilo rozdělení na Horní a Dolní Slezsko.  V poněkud posunutém 
významu se objevuje pojem Horní Slezsko znovu po1. světové válce v letech 1919-1921, kdy se území stalo 
předmětem sporu mezi Polskem a Německem. Šlo o oblasti s městy Opole, Bytom, Katovice a Glivice  (celkem 10 
949 km²). Rozhodnutí měl přinést plebiscit (většina hlasů pro Německo), ale vzhledem k následným nepokojům 
bylo nakonec území rozděleno velvyslaneckou koherencí. Polsko získalo menší část na jihovýchodě ( 3 164 km²) a 
zbytek byl přiřčen Německu. Teprve po 2. světové válce připadla celá tato oblast Slezska Polsku. 
105 Zygmunt Lasocki, polský politik a diplomat, 1911-1918 říšský poslanec za polskou lidovou stranu, 1924-1927 
vyslanec v Praze.  
106 J.VALENTA, c.d.,s.141-142. 
107 Záznamy těchto rozhovorů z československé strany zřejmě zachovány nejsou, o Benešových jednáních s I. 
Paderewskim ale víme např. z dopisů E. Beneše jednak T.G. Masarykovi z 29. dubna ( Z. ŠOLLE, Masaryk a 



V Paříži 31. července1919 vystoupil E. Beneš proti plebiscitu, neomezil se však jen na 

historickou argumentaci, ale argumentoval zejména etnograficky a ekonomicky. Pro přímou 

dohodu s Poláky byl jen v případě, kdyby Poláci souhlasili s hranicí na řece Olze (česky 

Olši108). 

Při jednáních československé a  polské subkomise došlo k obratu ve prospěch Polska, 

československé stanovisko bylo hájeno jen Francouzi. 22. srpna 1919 se USA vyslovily i 

v případě Těšínska pro uplatnění národnostního principu a jako hranice byla schválena tzv. 

Tissiho linie, podle níž měla Polsku připadnout zhruba polovina uhelného revíru a celá košicko-

bohumínská dráha včetně Bohumína a Třince. Beneš byl výsledkem zdrcen, Francie se 

domáhala aspoň větších uhelných kontingentů pro ČSR.109 

Československý parlament byl radikálnější a doporučoval, aby případné rozhodnutí 

mírové konference o Těšínsku nebylo československou stranou podepisováno. Beneš v Paříži i 

po  konzultaci s Koždoněm a těšínskými Němci dospěl k závěru, že akceptace plebiscitu bude 

pro ČSR výhodnější než hranice, jíž by se stala Tissiho linie. 

Nejvyšší rada jednala o Těšínsku od 3.září. Na jejích zasedáních se střetla polemická 

stanoviska Beneše a Dmowského. Beneš na zasedání spojené československo-polské komise 

dne 10.září 1919 v Paříži požádal o uskutečnění plebiscitu nejen na Těšínsku, ale i na Oravě a 

Spiši. 110 

Zcela oficiálně sdělil sekretář mírové konference rozhodnutí o plebiscitu na Těšínsku 

československé a polské vládě 1.října 1919, tedy v době, kdy se již i v regionu podnikaly různé 

akce, které měly vést k zajištění co nejúspěšnějšího výsledku hlasování pro tu či onu stranu.  

Představy o tom, že plebiscit bude uskutečněn do 3 měsíců od jeho formálního ohlášení, se však 

záhy ukázaly jako nereálné. Nejdříve se v Paříži dlouze diskutovalo o ustavení mezidohodové 

komise, protože zejména československá strana nesouhlasila s tím, aby členové dosavadní 

těšínské komise se stali opět členy této nové komise, která měla za úkol organizačně zabezpečit 

plebiscit. Členové plebiscitní komise pak byli jmenováni až koncem října. Tvořili ji zástupci 

Francie, Velké Británie, Itálie a Japonska, americký  delegát o němž se uvažovalo jako o 

                                                                                                                                                            
Beneš ve svých dopisech, č. 49 , s. 239 ), jednak americkému stánímu sekretáři R. Lansingovi (který vedle 
Francouzů nejvíce naléhal na přímá československo-polská jednání), DČZP, MK I, č. 179, s. 296-297. 
108 K názvům řeky Olza (Olše, Olsza, Olsa) podrobněji GAWRECKI, Dan, Jak powstala Olše (Olsza), Katowice 
1993, s.87-93. 
109 J.VALENTA, c.d., s.169-171. 
110 BORÁK, Mečislav - ŽÁČEK, Rudolf, „Ukradené“ vesnice. Musí Češi platit za 8 slovenských obcí? Ostrava 
1993, s.6-7. 



předsedovi komise, nebyl zatím (a ani později) jmenován vzhledem k tomu, že americký 

kongres odmítl ratifikaci mírových smluv. 111 

Nejvyšší rada v jednání o Těšínsku rozhodla 14. listopadu 1919 o tom, že hlasovací 

právo má být přiznáno těm, které „váže k zemi trvalé pouto“, což bylo vyjádření dosti 

nejednoznačné.112 Termín provedení plebiscitu byl posunut tak, že předepsaná tříměsíční lhůta 

měla být počítána od doby, kdy Mezidohodová plebiscitní komise na Těšínsku skutečně zahájí 

svou činnost. 

K dohledu nad plebiscitem  byla v Paříži sestavena komise, byli jmenováni za Francii 

jako předseda hrabě de Maneville, za Velkou Británii Cecil Wilton, za Itálii markýz Borsarelli a 

dále japonský profesor Yamada. S komisí měl spolupracovat početný štáb expertů a zástupci 

obou států, ČSR a Polska, doktor Matouš a poslanec Zamorski. Členové mezidohodové 

plebiscitní komise odjeli z Paříže 23.ledna, komise zahájila svou činnost v Těšíně až o týden 

později, tedy 30. ledna 1920.113 

V Praze došlo k posunu vnitropolitického spektra. Po červnových volbách byla většina 

poslanců ze sociálně demokratické strany a za premiéra byl povolán Vlastimil Tusar 114. Od 

prvních červnových dnů začal boj na jižním Slovensku, kam pronikla armáda maďarských 

bolševiků  a čs. jednotky utrpěly několik porážek. 115 

Dne 10.září vydala Nejvyšší Rada rozhodnutí, jehož obsah se plně shodoval 

s Benešovým skeptickým očekáváním. Výnos o hranicích se vcelku kryl s demarkační linií 

                                                 
111 GAWRECKI,Dan, Studie o Těšínsku. Politické a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918-1938,  Český 
Těšín, s. 45. 
112 Už 22.září vydala Nejvyšší rada  výnos o podmínkách plebiscitu, který svým obsahem poněkud ochladil 
vzedmuté vlastenecké emoce. Právo hlasovat měly mít jen osoby od dvaceti let a s trvalým pobytem v Těšínsku, 
prokazatelným od 1.srpna 1919. Polští poslanci ihned vyrozuměli, že tím rozhodnutím bylo z voleb vyřazeno na 
60 000 horníků a dělníků z karvinského revíru, kteří měli domovské právo v Polsku mimo těšínské pásmo. Plebiscit 
měl být uspořádán do tří měsíců od vydání výnosu, srov. podrobněji Muzejní knihovna Silesia, Muzeum Těšínska, 
3273, Plebiscit 28.7.21920, inv.č. 15.517,  s.10-11. 
113 L.KUBÍK, c.d., s.84. Ustanovení plebiscitní komise. „Komise vydala 16. dubna  nařízení o školství ve 
Slezsku,které je pro Poláky neslýchaně křivdící, protože jim odebírá 60 škol, okolo 15000 dětí a propouští okolo 
300 lidí ze služby polské do české. Ustanovení nových vlád je oragnizováno tak aby z nich byly Poláci vytlačeni. 
Polští učitelé vyhlásili protest. Po tomto ohlášení na 22. dubna  je ohlášen sjezd všech polských učitelů na západ od 
linie demarkační, aby zaujali stanovisko k dekretu komise“. AAN, MSZ, B 16351-B 16390, sign. 208-245, Č. 11, 
Zprawy plebyscytowe. Dále bylo ustanoveno plebiscitní komisí ve správě školské: Článek 1: administrace školství 
v okresu plebiscitovém. V celém okolí Těšínského Slezska jeden z členů komise bude spravovat činnosti, 
podléhající ministrovi osvěty. Bude mu předána centrální školní komise, skládající se z obou prefektur části 
východní i západní i s jejich představiteli 2) ze dvou představitelů školních krajských Rad, to znamená jednoho 
představitele školní komise v Cieszynie a jednoho představitele školní Rady části západní, jmenuje mezinárodní 
komise na pozici prefekta části západní jednoho Poláka a jednoho Čecha. AAN, MSZ, B 16351-B 16390, sign. 
208-245, č. 21. 
114  Dne 15.června se konaly první volby do obcí, při nichž zesílila strana sociálně demokratická, agrární a národně 
socialistická. Tyto strany vytvořily v červenci 1919 tak zvanou „rudo-zelenou koalici“.   Dne 8. července byl 
jmenován ministerským předsedou Vlastimil Tusar. KROFTA, Kamil, Dějiny československé, Praha 1946, s.87. 
115  Srov. DEJMEK, Jindřich, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918-1992), Praha 2002. s. 
197 ad. 



z 5.listopadu 1918. Rozděloval uhelný revír i dráhu. Západní území až po Těšín mělo připadnout 

ČSR, zatímco východní včetně samotného Těšína bylo určeno Polsku. Nový stav měl setrvat až 

do doby, kdy v obou oblastech bude uspořádán plebiscit a obyvatelé sami rozhodnou o svém 

budoucím osudu. 116 

Britové vkládali do Polska naděje protiněmecké orientace a nepochybovali, že po 

rozsáhlých územních ziscích bude představovat mocnost alespoň druhého řádu, s níž by se dalo 

počítat pro akci jak na východě, tak i na západě. Postoj USA byl v podstatě totožný s britským. 

Posléze tu byli i Italové se svým svérázným pojetím a  vlastním plánem evropského uspořádání. 

V Římě se zabývali myšlenkou založení jakéhosi katolického paktu, jenž by ideově sjednocoval 

pod patronací Itálie Maďarsko, Polsko, Rakousko a snad i Slovensko, pokud v budoucnu 

dozraje k státní samostatnosti.  

V průběhu listopadu  roku 1919 došlo k novému rozložení sil v Rusku. Roztříštěné 

zbytky monarchistických a republikánských armád vyklidily prostor západního Ruska, kde se 

Rudá armáda začínala střetávat s Poláky, a ustoupily na jižní Ukrajinu, kde se spojily s tamními 

nacionalisty. Proti Polákům vystoupily nové oddíly bolševiků, stažené ze zhroucených front 

s bělogvardějci. Polsko bylo nuceno mobilizovat, a  vyčerpávalo se tak z posledních rezerv přes 

vytrvalou zbrojní pomoc Dohody. 117 

Když se do Prahy dostaly zprávy o porážce protibolševického odporu, svolal k poradě 

Masaryk Tusara, Klofáče i Beneše, jenž na krátkou dobu prodléval v Praze, aby se s nimi 

poradil o dalším postupu. Vojenský potenciál republiky od předchozího roku výrazně vzrostl. 

Velká část vojska se vrátila nejen z Itálie, ale i z Francie, takže s výjimkou ruských legií se dalo 

uvažovat o případném nasazení bojeschopnějších jednotek, než tomu bylo dříve.  

                                                 
116 Podrobněji KÁŇA, Otakar, Těšínsko v polsko-československých vztazích 1918-1939, Ostrava 1970, s.105. 
117 Po kapitulaci Německa zahájila sovětská vláda operaci, v níž Rudá armáda měla „pomoci revoluci“ a instalovat 
sovětskou moc na západních územích carského impéria. Sovětské jednotky vstoupily do Běloruska a Litvy. 
V prosinci 1918 obsadili Minsk, v lednu 1919 Vilnius a Kaunas (Kovno). 27. února 1919 byla proklamována 
Litevsko-běloruská socialistická republika sovětů. V únoru 1919 vstoupila polská armáda na běloruské území, kde 
se odehrály první polsko-sovětské boje. Od února 1919 se boje mezi bolševiky a Poláky rozšířily podél široké 
fronty. Poláci pronikli hluboko na ruské území, zabrali většinu Běloruska. Tajné rozhovory o dočasném příměří 
v létě 1919 nevedly nikam, jelikož Poláci trvali na nezávislé Ukrajině. Dne 24.dubna 1920 Piłsudski zahájil nový 
útok směrem na  Kyjev, hlavní město Ukrajiny. V květnu už polské jednotky měly město pod kontrolou. O měsíc 
později město opět uchvátili bolševici a vyrazili na západ. V srpnu stála sovětská vojska před Varšavou. Poláci 
marně žádali o zbraně či o nátlak na bolševiky, aby souhlasili s příměřím. Marně. Francouzi nenáviděli bolševiky, 
ale byli už také unaveni neustálými polskými požadavky. Bitva o Varšavu byla jedním z největších triumfů polské 
historie. Armáda, která se nacházela v troskách, se v tváří tvář společnému nepříteli stmelila. Piłsudski naplánoval 
odvážný protiútok. Dne 16.srpna Poláci napadli týl sovětských jednotek a přerušili jejich vzájemné spojení. 
Sovětský velitel dal povel k rychlému ústupu. Koncem září 1920 žádal Lenin o mír. V Rižské mírové smlouvě, 
podepsané 18. března 1921, dostalo Polsko hranici na východě daleko za tím, co mírotvorci doporučovali. 
Podrobněji CARR, E.H., A History of Soviet Russia: The Bolshevik Revolution, 1917-1923, I.-III., London 1951-
1953. 



24. prosince 1919 mohl Masaryk vydat rozkaz o sjednocení domácí a zahraniční armády. 

Premiér a ministři nepochybovali,  že  v případě nezdaru Polska na východě nebudou velmoci 

nečinně přihlížet, jak se bolševická ruská armáda valí do Evropy, začnou naléhat, aby Polsko 

některý z nástupnických států podpořil, nebo dokonce převzal zatím nedeklarovaný obranný 

závazek. Strategicky nejvýhodnější, hospodářsky nejstabilnější, a proto způsobilé, by k tomu 

bylo jedině Československo. Poměry s Maďarskem už byly uspořádány ve prospěch republiky a 

hranice vytyčena  tak daleko na jihu, kde s ní nepočítal ani největší optimista.118 Dalo se 

předpokládat, že i s Těšínskem vyjdou velmoci Československu vstříc, pokud se budou jeho 

vojenských služeb dožadovat. Polsko se oproti němu zanedlouho může ocitnout v natolik 

svízelném postavení, že vládě ve Varšavě nezbude, než se přizpůsobit pokynům z Paříže.  

Masaryk hodnotil vývoj budoucích událostí takto: „M ůžeme doufat, že jedině bolševici 

přivedou Poláky k rozumu, a přisednou s námi k jednacímu stolu dřív, než k tomu budou 

přinuceni Leninem“. 119 

 

 

 

 

 

 

2.7. Příjezd plebiscitní komise 

 

Mezispojenecká plebiscitní komise přijela do Těšína 30. ledna 1920. Plebiscitní území 

vyklidilo československé i polské vojsko. 2.února Komise vyhlásila dosavadní demarkační linii 

za rozmezí pro správní sektory. Z polského Těšínska byla vytvořena tzv. východní prefektura, 

z českého západní. Obě měly vlastní správy, složené z příslušníků národa, který má na území 

většinu.  Z české prefektury byl vyjmut celý karvinský uhelný  revír, nad nímž byl svěřen dozor 

dohodovým důstojníkům.  K zajištění plynulé těžby byly šachty obsazeny početnými strážemi, 

které horníky podrobovaly prohlídkám i v průběhu pracovní doby. Kdo byl přistižen se zbraní, 

byl okamžitě uvržen do vazby a posléze postaven před vojenský soud. Na těžbě životně závisel 

jak československý, tak polský průmysl a z území ČSR docházely do Polska tzv. kompenzační 

dodávky dohodnutého limitu uhlí, které musela podle dekretu ČSR plnit.   

                                                 
118 DEJMEK, Jindřich, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století ( 1918 až 1992 ), vybrané kapitoly 
z dějin československé zahraniční politiky, Praha 2002, s. 199.  
119 MASARYK, Tomáš Garrigue, Cesta demokracie 1918-1920, Praha 1933,  s. 95. 



S přihlédnutím k podmínkám v těšínském Slezsku i s představou, co nastane, až se 

hlasování uvede do pohybu, vyzval de Maneville své nadřízené, aby se postarali o vyslání 

vojenských oddílů, jež by zajistily klid a pořádek v celé oblasti. Polští diplomaté mezitím 

předložili v Paříži návrh, aby se plebiscit rozšířil i na pohraniční území severního Slovenska, 

Oravu a Spiš, což by se týkalo asi dvou desítek menších obcí.  Na počátku února dorazilo do 

Těšína pět praporů francouzských a italských vojáků, vlády v Praze a Varšavě byly o tom 

vyrozuměny.  

V březnu vlna násilností vrcholila.120 České a polské demonstrace, jichž se často 

účastnily i desetitisíce osob, se střídaly, docházelo k braní rukojmí, k vypovídání, k propouštění 

z práce, polský tisk  na Těšínsku vyzýval k válce. Stávkovali čeští i polští horníci. Poláci byli 

propouštěni i v moravské části revíru. Od 17. do 28. března se zvýšil počet uprchlíků z území 

pod českou správou z 800 na 2000. Jejich odchod měl být důsledkem českého teroru.121  

 

 

 

 

 

                                                 
120 „Do Záblatí se vypravila  skupina českých obyvatel, aby tamní české obyvatelstvo varovali před štvavým polský 
kaplanem, který měl být do Záblatí povolán za kněze polskými přistěhovalci z Haliče. Na zpáteční cestě potkali na 
obvodu obce Záblatí oddělení francouzského vojska o 16 mužích. V čele s kapitánem Chagnotem, kteří ubírali se z 
polské Lutyně do Bohumína.  Chagnat zástup zastavil a dal prohlížet účastníky nemají-li zbraně. U vojína , jsoucí-
ho na plebiscitní dovolené Kubici, byl nalezen revolver, pročež byl prohlášen za zatčena. Dav žádal o jeho 
propuštění. Kapitán dal pokyn odvézt Kubicu s sebou. Dav sledoval francouzské vojáky do Záblatí, kde horník 
Budník z Rychvaldu žádal znovu o propuštění Kubici. Byl však rovněž zatčen a odváděn. Dav hrnul se dále za 
francouzským  vojskem. U  zahrádky Poláka Kellnera kdosi vykřikl: „Bijte Čechy!“ a vystřelil. Kapitán Chagnat se 
obrátil proti davu,  vypálil ránu do vzduchu a dal vojákům rozkaz ke střelbě. Střelbou bylo 6 našich lidí zraněno. 
Z nich jeden těžce. Jak bylo nakonec svědky zjištěno, padl výstřel z domu Poláka Kellnera. Francouzští vojáci 
domnívali se, že střelil do nich někdo z českých lidí v zástupu“. 
„Krej čí Kubíček ze Šumbarku jel do Těšína pro léky svému dítěti. Jako Šlonzák byl chycen a zohaven a utopen 
v žumpě u baráků v Těšíně“.  SONNTAG, Evžen, Utrpení lidu na Těšínsku. Přehled polských násilností na Těšínsku 
od ledna 1920, Český Těšín 1921. 
121 „V Orlové  se odehrál český útok na evangelický kostel, v neděli 28.března.  Češi zaútočili na evangelický  
kostel, aby ho pro sebe zabrali z důvodu čechizace tamějších evangelíků. Čech Dr. Tichý zažádal od představenstva 
odevzdání kostela pro „České bratry“. Představenstvo odmítlo. Dr. Tichý na to odpověděl, že ve 4 hodiny zabere 
kostel násilně. Evangelíci se shromáždili kolem kostela, aby ho bránili. Češi nakonec kostel ponechali obráncům“. 
Muzejní knihovna Silesia, Muzeum Těšínska, fond 3685-3720, Plebiscitní tisk, PI-3.701.   
„ České bojůvky. Místem českých bojůvek je moravská Ostrava , kde jsou organizovány oddíly okolo 4000 lidí. Jsou 
organizovány na způsob vojenský pod velením kapitána Haleka. Bojovníci jsou ozbrojeni revolvery a granáty. 
Hodně lidí bylo pobito a zraněno. Obecně se Češi starají zorganizovat svoje bojůvky na východ od bílé demarkační 
linie. Dále je zde milice zorganizovaná koaliční misí v Cieszynie tzv. Burgerwehr. Vystupuje úplně legálně jako 
orgán komise. Burgerwehr čítá okolo 600 lidí s majorem Haasem v čele, nesoustřeďuje se pouze v Těšíně ale 
vytváří bojůvky i v okolí, rozdávají zbraně, munici, a granáty, na východ od demarkační linie rozšiřují  poplach i 
zmatek“. AAN , B 16351-B 16390, MSZ, sign. 208-245,č. 18. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.  Ustanovení o arbitráži 

 

Vydatně posílená bolševická armáda zasadila navzdory Piłsudského dubnové ofenzívě 

v květnu Polákům drtivý úder a v několika týdnech převzala iniciativu na celé frontě od Litvy až 

po západní Ukrajinu. Situace byla o to hrozivější, že Polsko se vyčerpalo z posledních rezerv a 

Piłsudski si začínal uvědomovat, že osud země čím dál víc závisí na dodávkách zbraní a munice, 

které docházely do Polska železničním koridorem z Československa právě přes sporné území.  

Od poloviny května do konce měsíce vytlačila Rudá armáda polské oddíly z oblasti 

Volyně, Podolí a Litvy a po obsazení Vilna pronikla do centrálního území Polska. Rozhodující 

zásluhu na tom měla Buďonného 1.jízdní armáda, přesunutá z jižní fronty, kde zlikvidovala 

zbytky Děnikinových armád, které včas unikly na Krym  a 3.jízdní sbor Gajův. Rychlým 

postupem bolševiků se početné polské oddíly dostávaly do obklíčení a v bezvýchodném 

postavení se vzdávaly. 122 

                                                 
122 DAVIES, Norman , Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2001, s.231. 



Polské ministerstvo zahraničí vydalo 22.května z podnětu premiéra Skulkowského a 

bezpochyby i za mlčenlivého souhlasu Piłsudského diplomatickou nótu vyslancům Francie, 

Velké Británie a Itálie, v níž mimo jiné konstatovali neproveditelnost zamýšleného plebiscitu a 

žádali o ustanovení arbitra místo plebiscitní komise. Z nóty čišely obavy z nebližší budoucnosti 

a ve svém celkovém vyznění byla vlastně úzkostlivou žádostí o pomoc. 123 

Dne 24.května obdržel trpělivě vyčkávající Beneš návrh francouzské vlády na arbitráž. 

Okamžik jehož příchod počátkem roku předvídal Masaryk při poradě v Praze, byl konečně zde. 

Vyrozuměl o tom prezidenta a obratem získal souhlas k vyjednávání. Clémenceau jeho 

očekávání dlouho nenapínal a navrhl belgického krále Alberta. Beneš souhlasil.  Poté 

francouzská vláda, aniž vyčkala odpovědi z Varšavy, vstoupila v přímé jednání s belgickým 

premiérem Delacroixem a jeho prostřednictvím se samotným králem Albertem I. Mezitím 

polský ministr zahraničí Patek vyvíjel ve Varšavě značné úsilí, aby přesvědčil jak poslance, tak i 

kolegy z kabinetu včetně premiéra o nevyhnutelnosti skoncování s těšínským problémem, nemá-

li si Polsko ještě víc zkomplikovat postavení na mezinárodní scéně, a přimlouval se za přijetí 

arbitráže belgického krále. Poslanci vesměs souhlasili, až na slezské zástupce v čele s agilním 

Kunickým124, kteří doporučovali setrvávat navzdory hrozící pohromě z východu. Popudlivého a 

vleklým vyjednáváním vyčerpaného Pateka to bezmála přivedlo k nepříčetnosti. O jeho reakci 

se dochoval záznam: „To chcete čekat, až bude Buďonnyj napájet koně z Visly? Nebo až 

bolševismus, který pronikl mezi slezské horníky, nadobro rozvrátí vaše milované Těšínsko?“, 

obořil se na Kunického. „Navíc hrozí další nebezpečí, že Češi buď zarazí, nebo aspoň zpomalí 

průjezd vlaků přes své území“. 125 

Také George Nathaniel Curzon, britský ministr zahraničí, se vyslovil pro arbitráž. 

V předchozích měsících se důkladně seznámil s česko-polskou problematikou a navrhl linii na 

řece Olši, která by byla kompromisem mezi krajními požadavky obou států, Ostravicí a Vislou. 

Beneš se ještě před setkáním s polským premiérem zajímal  o náladu v Belgii, a to především u 

dvora a ve vládním kabinetu. Bruselský vyslanec Mečíř uváděl, že postoj k oběma státům se 

výrazně diferencuje podle stranické i národnostní příslušnosti. Sociální demokracie, složena 

převážně z Vlámů, vyjadřuje sympatie pro ČSR, zatímco klerikálové a liberálové, povětšinou 

katoličtí Valoni, obracejí svou přízeň k Polsku. Beneš předložil svému kolegovi při setkání 

počátkem června v Paříži  plán na uspořádání oblasti s tím že ČSR zůstane dráha a revír, 

zatímco ostatní území včetně Těšínka připadne Polsku. 

                                                 
123 L. KUBÍK, c.d., s.101. 
124 Ryszard Kunicki, (1873-1960), člen socialistické strany. Podrobněji J. CHLEBOWCZYK, c.d., s.95-100. 
125 Cit dle GAWRECKI, Dan, Studie o Těšínsku, s. 54.  



Patek s návrhem souhlasil, ale po návratu narazil na obtíže v sejmu, když jej předložil ke 

konzultaci. Vrtošiví poslanci opět nalezli vlastní svérázný způsob řešení a požadovali za arbitra 

prezidenta USA W. Wilsona, od něhož očekávali porozumění pro etnografické rozdělení. 

Dlouhé měsíce bezvýsledných rokování přivedlo zástupce velmocí k zásadnímu rozhodnutí 

s celou záležitostí urychleně skoncovat, nemají-li si pošramotit  renomé před světem. 23.června 

1920 vyzvala Velvyslanecká konference (nástupkyně Nejvyšší rady) vlády v Praze a Varšavě, 

aby se do 15.července definitivě rozhodly zda přistupují na arbitráž a souhlasí s belgickým 

králem. Pokud tak neučiní, bude proveden do 25.července plebiscit.126 

Situace na polsko-ruské frontě nenabývala kritických rozměrů jen pro samé Polsko. 

Důsledky nyní už pravděpodobné porážky Piłdsudského armád mohly mít dalekosáhlý význam 

pro celou Evropu, a to obzvlášť citelný pro její východní a střední část. Beneš si to uvědomil 

mnohem výrazněji než západní politikové, a proto se odebral do Prahy ke krátké poradě 

s Masarykem a Tusarem. Prezident s premiérem přijali Benešův názor s porozuměním. Premiér 

Tusar byl názoru, že za vzniklé situace se nabízelo jediné možné a schůdné řešení: co nejrychleji 

se dohodnout s Polskem. Připomínal, že svět nesmí nabýt dojmu, že Československo využívá 

přechodné slabosti protivníka, jenž podle  smýšlení početné západní veřejnosti bojuje za zájmy 

Evropy. 

Poté Beneš seznámil Masaryka a Tusara s názory, které bylo možné vysledovat 

v posledních týdnech v pařížských diplomatických kuloárech. Francouzi a  Britové dospěli 

k přesvědčení, že postup sovětů na západ přes Polsko nedopřává čas plebiscitu a že výhodnější 

se jeví arbitráž. Naproti tomu Američané a Italové, se nadále přimlouvali za plebiscit a 

podporovali další činnost komise, která byla konečně doplněna i o amerického delegáta 

Dolbeareho. Beneš se rovněž přimlouval za kompromis za předpokladu, že pro ČSR bude získán 

celý karvinský uhelný revír a průjezdná  košicko-bohumínská dráha. 127 

O den později odjel do belgických lázní Spa, kam byli na konferenci Dohody 

s Německem pozváni i zástupci Polska a ČSR. Za Polsko se měl dostavit ministerský předseda 

W. Grabski.128 Premiér Tusar informoval poslaneckou sněmovnu o rozhodnutí uzavřít 

s Polskem kompromisní dohodu o Těšínsku. Proti tomuto kompromisnímu stanovisku vystoupil 

Karel Kramář, Tusarův předchůdce v úřadu. Premiérovy argumenty pro ohrožení Polska 

bolševismem pokládal za přehnané až panikářské. Možné zbolševizování Polska vylučovala už 

mentalita jeho obyvatel, jak dále uváděl Kramář, a tradiční protiruské nálady, které by se nikdy 

                                                 
126 VALENTA, Jaroslav, c.d., s. 186. 
127 L.KUBÍK, c.d., s.107. 
128 WANATOWICZ, c.d., s.22. Srov. Historia Dyplomacji polskiej, c.d., s.250, 281-287. 



nesmířily s okupací východním sousedem. Nyní se přimlouval za plebiscit bez ohledu na 

události v Polsku a na svou stranu tentokrát strhl i některé sociálnědemokratické poslance 

z tábora tradičních odpůrců, kteří s ním v otázce Těšínska byli zajedno. Také 

Národnědemokratický tisk v následujících dnech vybídl k ostré kampani na podporu plebiscitu a 

zásadně odmítal kompromis jako předčasnou, ukvapenou volbu před rozhodujícím kolem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Rozdělení Těšínska 

 

Situace na východní frontě se v důsledku bolševické protiofenzívy vyvíjela pro Polsko 

hrozivě. Těšínský problém se stal ve srovnání s blížící se možnou katastrofou podružnou 

záležitostí. Na konferenci v belgických lázních Spa, kde hlavy velmocí projednávaly 

s německými zástupci otázky reparací, žádal ministerský předseda Grabski o diplomatickou a 

vojenskou pomoc Dohody Polsku ve válečném konfliktu. Dohoda vázala své pozitivní 

stanovisko na polský souhlas s přijetím arbitráže, ve všech dosud nevyřešených otázkách 

polských hranic. Válečná situace ovlivnila i jednání o československo-polském hraničním sporu. 

Beneš prohlašoval, že nebude využívat svízelné situace Polska a že československá strana trvá 

jen na svých dřívějších minimálních požadavcích. Podařilo se mu pro své stanovisko získat 

Brity i Francouze. Britský zástupce nabádal Poláky k ústupnosti v kritické situaci pro polský 

stát. Beneš sliboval Grabskému volný průjezd vlaků s municí, pokud budou vyřešeny obtíže na 

Těšínsku. Grabski nyní se souhlasem s arbitráží váhal a zřejmě z taktických důvodů se 

přidržoval plebiscitního řešení. Většina polské delegace však dávala přednost arbitráži, nebyla 

však informována o tom že Beneš s dohodovými politiky rozhraničení vlastně již projednal. 



Polská vláda dala instrukci, aby delegace návrh na arbitráž akceptovala, Grabski pak změnil svůj 

názor.  

Dne 10. července podepsali předsedové československé i polské delegace ve Spa souhlas 

s arbitráží. Velmoci převzaly odpovědnost za rozhraničení, myšlenka plebiscitu byla definitivně 

opuštěna. Beneš o svém podpisu informoval do Prahy jen prezidenta Masaryka důvěrným 

sdělením. 129 

V Polsku nevyvolalo přijetí arbitráže větší ohlas, aktuálnější byla situace na východní 

frontě, navíc tísnivě působil i dojem z nedávného  neúspěšného plebiscitu ve Východním 

Prusku, který se uskutečnil 11.7.1920. Československo-polskou dohodu o arbitráži přijal polský 

tisk, vláda i sejm rezignovaně (vzhledem k situaci ve válce nebylo spatřováno lepší řešení).130 

Česká politika téměř jednoznačně přijetí arbitráže odsuzovala. 131 Pořádaly se tábory lidu na 

podporu plebiscitu132, zejména Národní demokracie ostře útočila na ministra Beneše.133 Arbitráž 

byla chápána jako odměna Polsku za to, že vedlo válku proti bolševickému Rusku.134 

Propagandistická kampaň za připojení nerozděleného Těšínska k ČSR přehlížela skutečnost, že 

samotné plebiscitní řešení dělení sporného území předpokládalo. 135 

Rozprava o československo-polské hranici na plenárním zasedání Velvyslanecké 

konference v Paříži probíhala od 19. července. Československý vliv na konkrétní rozhraničení 

byl evidentní, ani úsilí Ignacy Paderewského o obhájení polského minimálního programu 

                                                 
129 SWORAKOWSKI, Witold,  c.d. s 89-91. Srov. VALENTA, Jaroslav, c.d. s. 258-259. 
130 Některé deníky se však vyjádřily dosti rozhořčeně. Polský  Dziennik Cieszyński napsal: „Rozhodnutí je pro nás 
vražedné. V Třinci vypukla dnes v noci demonstrační stávka“.  Teschner Tagblatt: „ Rozhodnutí očekávané 
s takovým napětím nebude v etnografickém směru ani pravdivé, ani spravedlivé. Četné ryze polské obce  těšínského 
a fryštátského okresu s celým uhelným revírem byly obětovány českému molochu. Nechtěli tak jen Čechové, přáli si 
tak i uhlobaroni a vítkovičtí železářští magnáti. Zdá se, že vše bylo už dlouho ujednáno a že mezinárodní komise 
hlasovala účinně pro toto pařížské rozhodnutí“. Národní archiv Praha, Ministerstvo zahraničních věcí - výstřižkový 
archiv, sign. 903, Těšínsko - polský tisk, Gwiazdka Cieszyńska, Teschner Tagblatt, 29.7.1920. 
131 „Národní listy arbitráž komentovaly slovy: „Prohlášení ministra Beneše v Spa bylo pro širokou veřejnost 
trapným, bolestným překvapením. Národ byl do poslední chvíle toho pevného vědomí, že pro ministra jest 
směrodatná direktiva, daná mu Národním shromážděním, volenými zástupci lidu, kteří prohlásili rozhodně, že 
trvají na plebiscitu, na celistvosti Těšínska a jeho přináležitosti k československému státu. Ale ministr Beneš 
10.července zčista jasna ve Spa prohlásil jménem vlády, že souhlasí s upuštěním od plebiscitu na Těšínsku, ve Spiši 
a Oravě“. Stejně Beneše odsuzovala i Národní politika. Opačného názoru bylo Právo lidu: „ Můžeme být dru 
Benešovi vděčni, že ve chvíli, kdy vše v Evropě vře, bylo rozhodnutí o těšínské otázce urychleno,a že československý 
stát má konečně své hranice“. Národní archiv Praha, Ministerstvo zahraničních věcí-výstřižkový archiv, sign. 903, 
Těšínsko-český tisk, Národní listy, Právo lidu, 11.7.1920. 
132 30.července byl uspořádán Mladou generací v Praze 2 tábor lidu ve velké dvoraně Žofínské. „Chceme Těšínsko 
celé“, protestovali proti Benešovi, že podepsal ortel o Těšínsku. Národní archiv Praha, Ministerstvo zahraničních 
věcí-výstřižkový archiv, sign. 903, Těšínsko-český tisk, Národní listy, 31.7.1920. 
133„ Benešovi byl úřad milejší než zájem a vůle národa“. Národní archiv Praha, Ministerstvo zahraničních věcí-
výstřižkový archiv, sign. 903, Těšínsko-český tisk, Národní listy, 29.7.1920. 
134 PRÁŠIL, Roman, Kraj, kde teče Olza, Karviná 1965, s.13. 
135 SWORAKOWSKI, W., c.d., s.86-88. 



nemělo naději na úspěch. Vše bylo předem s Benešem dohodnuto. Bezvýsledné bylo i polské 

spoléhání na podporu americké a italské diplomacie. 136 

Na východě bolševická armáda dosáhla Bugu. Sovětská vláda odmítla britský pokus o 

zprostředkování příměří. Rostla panika, pád Varšavy byl vesměs považován za neodvratný. 

Pokles polské prestiže ovlivnil i charakter jednání v Paříži. 137 

Velvyslanecká konference vydala rozhodnutí 28.července 1920.138 V případě Těšínska 

byly akceptovány československé minimální požadavky (revír  a košicko-bohumínská dráha). 

Edvard Beneš podepsal rozhodnutí týž den. Příští den pak v nótě protestoval proti ustanovení o 

uhelných dodávkách. Polská vláda zmocnila k podepsání dokumentu Paderewského, který po 

jistém váhání a diskusích uvnitř polské delegace rozhodnutí o hranicích podepsal 31.července 

1920. Předsedovi Velvyslanecké konference Millerandovi současně odevzdal slavnostní 

ohrazení, které kritizovalo skutečnost, že při stanovení hranic nebyly respektovány etnografické 

poměry a vyjádřilo pochybnosti zda rozhodnutí přispěje k navázání normálních a přátelských 

vztahů mezi Polskem a  ČSR.139 

Konference tedy přiřkla na Těšínsku Polsku území severně od řeky Olzy, což znamenalo, 

že v československých rukou zůstal uhelný revír, třinecké hutě i košicko-bohumínská dráha 

v celém svém průběhu. Historické město Těšín bylo rozděleno na dvě samostatná města Cieszyń 

a Český Těšín. Na slovenském území byly polské požadavky zčásti respektovány pouze 

v oblasti Oravy a Spiše,  a to jen v omezené míře. Polsko obdrželo 12 obcí na Oravě a 13 obcí 

na Spiši s celkem 25 000 obyvateli. ČSR zůstaly ve sporném území 44 obce. Na Těšínsku 

obdrželo Polsko 89 obcí se 137 000 obyvateli a v ČSR zůstalo 122 obcí s 297 000 obyvateli. 

Porovnáme-li procentuální podíl územního zisku Polska v rámci jednotlivých správních celků, o 

které měla Polská republika zájem, získalo Polsko 44% území Těšínska, 20% území Oravy a 4,2 

% území Spiše.140 

                                                 
136 GAWRECKI, D.,  c.d., s.62. 
137 KAMIŃSKI, Marek Kazimierz, Konflikt polsko-czeski  1918-1921, zvl. s. 118-119 ad. 
138 „Smlouva regulující hranice polsko-české na Těšínském Slezsku,  Oravě a na Spiši, byla částečně před 
doporučení Nejvyšší Rady dne 28. VII. 1920 podepsána. Dne 29. července složili své podpisy představitelé velkých 
států, členové konference velvyslanců, ale také ministr zahraničí Československa dr. Edvard Beneš. 
Polsko přemýšlelo jaké má zaujmout stanovisko, kloníc se k jednání mezinárodnímu a výpadům na východních 
hranicích. 31. července 1920 podepsal polský delegát Paderewski tuto smlouvu a vnesl do ní současně deklaraci, že 
rozhodnutí konference velvyslanců velmi odbočila od zásady národnosti na úkor polského obyvatelstva.Traktát má 
9 článků. Jsou v ní vymezeny hranice v okresu Těšína, v  okresu Oravy, v okresu Spiše (obsahuje článek o 
delimitační komisi), v příštím měsíci bude ustavena delimitační komise, složená z jednoho představitele vítězných 
států,  a také rovněž z představitele Polska  a ČSR. Komise bude mít plné právo navrhnout  konferenci velvyslanců 
změny, které bude považovat za nutné“. AAN, MSZ, B 16351-B 16390, sign. 208-245, č. 13. 
139 VALENTA, J., c.d., s.285-287.  
140 BORÁK, M.-ŽÁČEK, R., c.d., s.11-14. 



Beneš mohl po návratu do Prahy označit verdikt velvyslanců před parlamentem právem 

za vítězství, v němž „pro stát svým postupem zachránil velmi mnoho“, dodejme –vlastně vše 

podstatné 141.  Z pohledu vztahů mezi Prahou a Varšavou, takřka existenciálně důležité pro obě 

mladé republiky, byl ovšem takový výsledek do značné míry vítězstvím Pyrrhovým. Alespoň 

pro nejbližší dobu totiž podkopal nejen možnosti rozvoje československo-polských vztahů, o 

jaký projevil brzy zájem i šéf pražské diplomacie, ale oslabil také v Polsku pozice těch, kteří o 

těsnější spolupráci s jihozápadními sousedy druhé Rzeczypospolité opravdu stáli. Akceptováním 

přijatelného kompromisu ale Beneš neuspokojil ani své kritiky z české pravice, kteří 

v parlamentu ( a samozřejmě v tisku ) protestovali proti definitivnímu rozdělení Těšínska ještě 

před Benešovým odjezdem. Za výsledek přijatý ve Spa byl šéf pražské diplomacie zvláště 

národními demokraty ostře kritizován. A třebaže realisticky poukazoval na to, že setrvání u 

původního projektu plebiscitu by pro stát bylo jistě přineslo řešení méně výhodné a navíc by to 

znamenalo „stálý boj, rozvrat, anarchii a kdo ví co později“, Kramáře, Dyka a jejich stoupence 

racionální argumentace nepřesvědčila. „Lídr“ národních demokratů ji spolu s ministrovým 

postojem k občanské válce v Rusku započetl mezi „definitivní“ pasiva Benešovy dráhy a 

neváhal ji také v následujících letech v politických bojích s ministrem zahraničí i opakovaně 

„aktualizovat“ 142.  

Když se 24. července zastavila v československé metropoli do Polska směřující 

dohodová mise v čele s velvyslancem d´Abernonem (příštím velvyslancem v Berlíně), 

odrazoval Masaryk její zástupce, aby se západní demokracie v konfliktu polsko-ruském 

angažovaly 143. O dva týdny později, 8. srpna Tusarova vláda oficiálně vyhlásila v rusko-

polském konfliktu neutralitu. Na severovýchodních hranicích republiky byla sice provedena jistá 

vojenská opatření, jak ale ukazovala instrukce MZV pro československé vyslance,  převažovala 

                                                 
141 Srov. Benešův výklad Boj o těšínsko z 4. srpna 1920, in: TÝŽ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika, s. 
61-82, na s. 80. 
142 Po dalších tiskových útocích a také  osobních projevech ve sněmovně, mezi nimiž vynikala Kramářova řeč 9. 
listopadu 1920, se nakonec do této fáze pokračujícího sporu vložil Masaryk, který Beneše na jaře následujícího 
roku-už po překonání nemoci-požádal, aby k výtkám někdejšího ministerského předsedy (jež ovšem zatím přerostly 
do roviny značně osobní) zaujal stanovisko. Beneš tak učinil v dlouhém dopise z 6. května, v němž osvětlil znovu 
nejen své stanovisko k otázce Těšína, ale také postoje k dalším kolizím s Kramářem, mimo jiné jejich spory o 
postup vůči Rusku v Paříži i některé záležitosti týkající se ještě počátků odboje. Text tohoto dopisu viz in: J. 
STŘÍBRNÝ (ed.), Kramářův soud nad Benešem. Spor dr. Kramáře s ministrem zahraničních věcí dr. E. Benešem, 
zvl. s. 13-34; k tomu naposledy J. OPAT, Průvodce životem a dílem T.G.Masaryka, s. 348-388. Masaryk vzal 
následně Beneše proti Kramářovým útokům v ochranu, ataky národních demokratů včetně jejich lídra vůči ministru 
zahraničí ale pokračovaly, vlastně hned Kramářovými přednáškami „o zahraniční politice“ v době konference 
v Janově, srov. kap. 9. Vyvrcholením byl známý spor v letech 1929-30, viz kap. 12. 
143 V. d´ABERNON,  Osiemnacta dycydująca bitwa w dzijach asiata. Warszawa 1990, s. 26-27.  



naděje, že „naše teritorium nebude bolševiky dotčeno“. A instrukce kategoricky opakovala, že 

„válku nechceme a nebudeme válčit ani s Poláky, ani s Rusy!“. 144  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.  Těšínská otázka na pozadí polsko-sovětské války 

 

Ještě v červnu roku 1919 se mohlo zdát, že situace na východě kontinentu, kterou se 

Piłsudským vedené Polsko snažilo na jaře vyřešit rozsáhlou vojenskou kampaní na Ukrajině, 

skončí jen stažením polských divizí z Kyjeva a jejich ústupem do původních pozic. Na počátku 

července už vypadala situace mnohem apatičtěji. Smělá vize části polské reprezentace, snažící 

se už od předcházejícího roku postupně budovat jakousi východoevropskou federaci, jejímž 

centrem mělo být spojenectví Polska s nezávislým ukrajinským státem (vize, která dodejme 

nijak nekorespondovala s představami Masaryka ani Beneše), se rychle ocitla v troskách145. Šlo 

ale o víc, brzy bylo patrné, že půjde i o existenci samotného Polska146 a celé poversailleské 

střední Evropy. 

                                                 
144AMZV, TO 1920, č. 3724-3730. 
145 Srov. např. WANDYCZ, Piotr Stefan, Poland´s place in Europe in the Concepts of Pilsudski and Dmowski. East 
European Politics and Societies 1990, s. 451-468, naposledy A. NOWAK, Polska i trzy Rosje. Studium polityki 
wschodniej Józefa Pilsudskiego (do kwietnia 1920 roku). Warszawa 2001, z literatury v češtině nejlépe 
CZUBIŃSKI, Antoni,  Rusko-polská válka v letech 1918-1921, Praha 1995. 
146 Polská populace po 1. světové válce čítala 35 123 000 ( z toho Polské království 12 467 000, Západní Halič  
3 012 000, Východní Halič  4 613 000, Těšínské Slezsko 342 000 atd.), Archiwum akt nowych (dále AAN), 



Leninova vláda nabízela v době, kdy byla tlačena „bílými“ generály, výhodný mír nejen 

Polsku, ale formálně uznala i samostatnost Estonska a brzy i dalších států. Teď však vrhla na 

západ své armády, které měly „napomoci“ vyprovokovat v centru kontinentu bolševické 

revoluce jako jeden z podstatných kroků při realizaci svého dlouhodobého záměru- zničení 

„kapitalistického“ řádu. Za asistence Rudé armády byla ještě v červenci vyhlášena nejen 

Nepruská sovětská republika, ale také sovětská Halič a v zápolí útočících Rusů brzy vznikl i 

Prozatímní  polský revoluční výbor, zárodek příští polské komunistické vlády, jenž se měl 

postavit do čela sovětského Polska147. V sázce byl nejen osud nezávislé polské republiky, ale 

nesporně celé  střední Evropy, v níž měla – a to i v Československu - bolševická vláda řadu 

stoupenců. Dobře si to uvědomoval i kabinet V. Tusara v Praze, čelící už po měsíce tlaku velké 

části socialisticky orientované veřejnosti, jejíž nepopiratelná existence kromě jiného prakticky 

vylučovala jakýkoliv možný zásah Československa ve prospěch Polska bez ohledu na 

nedořešený územní konflikt148.  

Rekapitulace Benešových (a podobně Masarykových) názorů a postojů však napovídá, 

že kořeny pražské neutrality vůči rusko-polskému konfliktu, nakonec i formálně ohlášené 8. 

srpna 1920, byl hlubší. Je však nutné je připomenout i proto, že ovlivnily Benešovy postoje 

k Polsku a Rusku i v následujícím období a poznamenaly vztahy zvláště mezi Prahou a 

Varšavou nejen hluboko do třicátých let, ale znovu i nejednoduchý poměr mezi oběma 

exilovými reprezentacemi ještě v letech druhé světové války.  

Beneš se polskou problematikou vlastně až do sklonku velké války nikdy vážněji 

nezabýval, a s ní úzce související ruskou otázku pak vnímal jednak pod silným vlivem názorů 

T.G. Masaryka, jednak ruských demokratických emigrantů, které poznal ještě v letech svých 

studijních pobytů na evropském Západě a s nimiž se stýkal znovu i v době pařížského 

působení.149 Představy o příštím silném demokratickém – a tedy nebolševickém - Rusku, které 

                                                                                                                                                            
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie 1918-1939, č. mikr. B 16212, sign. 92, Archiwum ministra J. 
Paderewskiego, 1919. 
147 Srov.  např. CZUBIŃSKI, Antoni,  Rusko-polská válka v letech 1918-1921, Praha 1995. 
148 Srov. nejpodrobněji OLIVOVÁ, V ěra, Československo-sovětské vztahy v letech 1918-1922, Praha 1957, zvl. 
kap. 6 a 7; z ruské strany např. I. A. PETERS, Čechoslovacko-sovětskije otnošenija 1918-1934, Kyjev 1966, s. 85-
90). 
149 Vývoj Masarykových názorů na „slovanské“ problémy v období po první světové válce (jež nepochybně 
výrazně ovlivnily postoje i E. Beneše, který se jimi před rokem 1918 nikdy podrobně nezabýval) není zatím 
podrobně zachycen, pro celkový kontext Masarykových názorů zůstávají stále užitečné studie, shromážděné ve 
sbornících: Masaryk-vůdce generací. Praha  1931, a Sborník přednášek o T.G. Masarykovi, Praha 1931. 
Masarykovi postoje k Polsku zpracovala např.G. PAŃKO, Masaryk a Polska , in: T.G.Masaryk a střední Evropa, 
Brno 1994, s. 51-57, názory na bolševické Rusko naposledy shrnul MOULIS, Vladislav, T.G. Masaryk a sovětské 
Rusko, in:  T.G.M,  Rusko a Evropa . Praha 2002, s. 187-194. 



Beneš zjevně převzal právě od Masaryka  ale nutně výrazně ovlivnily i jeho názorová 

východiska ve vztazích k Polsku a také nově vzniklým státům na východních březích Baltu150.  

Když byla na samém konci ledna 1920 v pražském parlamentě znovu otevřena možnost 

podílu ČSR na protibolševické intervenci, šéf pražské diplomacie ji výslovně odmítl, třebaže 

současně opakovaně deklaroval, že podle jeho názoru bolševická vláda nebude schopná Rusko 

organizovat a dříve nebo později padne. A právě to byl směr, jímž se pod Benešovou taktovkou 

(a samozřejmě za Masarykova požehnání) vydala československá politika ve vztahu 

k problémům východní Evropy včetně rusko-polské války151 v příštím období, třebaže na straně 

druhé Beneš už v citovaném projevu 31.ledna apeloval také na nutnost hospodářské a politické 

spolupráce s Varšavou.  

Názory na ruskou otázku byly ovšem jen jedním z důvodů Benešova rezervovaného 

postoje k polsko-sovětské válce, zvláště polské ofenzivě na Ukrajinu. Šéf pražské diplomacie 

nejen - a právem - nevěřil, že by dosud nekonsolidovaný polský stát mohl vůči Rusku v této 

části kontinentu trvale prosadit svoji svrchovanost. Dobře věděl, že se taková koncepce netěší 
                                                 
150 Srov. k tomu nejlépe L. ŠVEC, Ruská otázka a problém uznání pobaltských států v československé zahraniční 
politice v letech 1918-1921. ČČH 94, 1996, č. 2; stručně též J. DEJMEK, E. Beneš a fenomén Ruska mezi světovými 
válkami. SlovPř 2001, č. 2, zvl. s. 170-172. 
151 Politické problémy poválečné Evropy obnažila polsko-sovětská válka v roce 1920. Tvůrci obnoveného polského 
státu usilovali o restituci jeho původních hranic z 18. století, což mj. znamenalo i ovládnutí pravobřežní Ukrajiny, 
Litvy a velké části Běloruska. Dohoda tyto ambice tolerovala, neboť proponovaná polská expanze na východ 
ohrožovala integritu společného protivníka - sovětského Ruska. Varšava pozorně sledovala průběh občanské války 
a více se obávala případného vítězství bílých, než konečného úspěchu bolševiků. Správně předpokládala, že carští 
velitelé typu Kolčaka či Děnikina by se zcela jistě nesmířili s existencí samostatného Polska. Naproti tomu Lenin 
byl ochoten ke kompromisu a Čičerin nabídl i územní koncese. Poláci interpretovali tuto skutečnost jako vynucené 
gesto slabosti a rozhodli se jednat. Po pečlivé vojenské přípravě zahájil Pilsudski 25. dubna 1920 masivní útok na 
Ukrajinu. Již v druhém dni války padl Žitomir a 7. května Kyjev. Tuto mezní linii se polské armádě již nepodařilo 
překonat. Bolševici dovedně využili tradiční protipolské animozity domácí veřejnosti a okamžité ji vyzvali k obraně 
smrtelně ohrožené „matičky Rusi“. Nová válka jim skutečně pomohla částečně stabilizovat vnitropolitickou situaci 
v zemi. Rudá armáda po velením Jegorova přešla na jižním křídle fronty do protiofenzívy, Buďonnyj prolomil linie 
a vpadl se svými kozáky Polákům do týla. Ti museli ustoupit a Rusové 12. června opět ovládli ukrajinské hlavní 
město. Počátkem července zaútočil Tuchačevského Západní front, v průběhu jednoho týdne postoupil přes Minsk a 
Vilno až ke Grodnu. Varšava byla zaskočena a zoufale hledala podporu Dohody. Zprostředkovací mise lorda 
Curzona (1859-1925) nabídla oběma stranám znovu hraniční čáru na základě etnického principu, ale Moskva tuto 
iniciativu 17. července kategoricky odmítla. Boje pokračovaly a o měsíc později Sověti dosáhli Visly a předměstí 
Lvova. Byla ohrožena i Varšava a Lenin byl přesvědčen o blízkém  rozšíření proletářské revoluce do střední 
Evropy. Jejím nástrojem měly být kozácké šavle pologramotných rudých kavaleristů. Případným pádem Polska by 
byla ohrožena celá soustava versailleského míru. V tomto kritickém okamžiku se však sovětská ofenzíva na Visle 
zhroutila. Velitelská špička Rudé armády nezvládla celkovou situaci, špatně koordinovala útočné aktivity svých 
jednotek a podcenila i historicky podmíněné protiruské nálady polského obyvatelstva. Výzvy Dzeržinského 
prozatímního revolučního výboru v Bialystoku k vytváření orgánů sovětské  moci neměly žádnou odezvu. Piłsudski 
s krajním vypětím sil odrazil ruský nápor, s výraznou záštitou Dohody převzal strategickou iniciativu a zvítězil 
v srpnové bitvě u Varšavy. Ofenzivní postup Poláků pokračoval až do poloviny října, kdy se opět zmocnil Minska. 
V čase oboustranného vyčerpání byla 18. října 1920 uzavřena dohoda o příměří a přesně o pět měsíců později -18. 
března 1921- byla v Rize podepsána mírová smlouva. Rižským mírem získalo Polsko území západní Ukrajiny a 
západního Běloruska, značně daleko na východ od etnografických hranic a od tzv. Curzonovy linie, vypracované 
delimitační komisí na pařížské mírové konferenci a v létě 1920 schválené spojenci na konferenci ve Spa. Rižský 
mír sice nenaplnil romantické představy Piłsudského o Polsku od moře k moři, ale i tak byl natolik nepříznivý pro 
Rusko, že polsko-ruské vztahy natrvalo zatížil. Pro Polsko byl Pyrrhovým vítězstvím, neboť od té doby si ostaní 
vůči Polsku ukládali rezervu, aby neriskovali nepřátelství vzkříšeného Ruska.  



ani podpoře většiny klíčových politických kruhů v západní Evropě, nejméně ve Velké Británii. 

Věděl-li Beneš, že Nejvyšší rada Dohody už v únoru 1920 odmítla vzít za případnou další 

polsko-ruskou válku odpovědnost152 (a slíbila Varšavě pomoc jedině v případě ohrožení 

existence polského státu153), nemohlo to postoje československé politiky neovlivnit. 

Byl tu ale ještě další, neméně význačný moment, který šéf pražské diplomacie nemohl 

ignorovat, již zmíněná nálada podstatné části české a slovenské veřejnosti, zvláště v té době  

nesporně nejsilnější strany, sociální demokracie.  

Evidentně většinový levicový proud socialistů, podporovaných ostatně i dalšími 

skupinami, se však nijak netajil vizí změnit republiku v socialistický stát.154 Události z konce 

roku 1920, jasně ukázaly, že takové nebezpečí nebylo radno podceňovat. Tím spíše ale nebylo 

možno očekávat, že by podstatný segment československé veřejnosti podpořil jakoukoliv 

participaci republiky na konfliktu mezi Polskem155 (s nímž stále existoval nedořešený územní 

spor) a sovětským Ruskem, pro řadu socialistů na dlouhou dobu zemí zaslíbenou. Socialistické 

odborové organizace, zvláště železničáři, ostatně již od jarních měsíců bránili-podobně jako 

odboráři v řadě dalších států - v průvozu válečného materiálu do Polska, přičemž jejich akce 

nabývaly v průběhu letních měsíců spíše na intenzitě. 156 

Stanovisko pražské politiky k polsko-sovětskému konfliktu na východě bylo přitom od 

počátku zdrženlivé. E. Beneš sice již v lednu 1920 ohlašoval, že „budeme se musit dohodnouti 

s Poláky a s nimi se hospodářsky i politicky učit spolupracovat“, programově také odmítal vůči 

Varšavě jakýkoliv „šovinismus“ a varoval před podceňováním polského státu. 157 

Na druhé straně ale ani Masaryk, ani Beneš nevěřili v úspěch polské ofenzivy na východ, 

kterou Piłsudského vojska zahájila v dubnu 1920, a tedy ani v možnost trvalejší realizace plánů 

                                                 
152 „Dohoda nemůže Polsku pomoci. Intervence Dohody přichází pozdě. Setkává se s neslýchanými překážkami při 
dopravě vojska. Železnic je  málo a  spojení s  Gdaňskem je silně ohroženo rudou armádou. Poslat materiál a  
střelivo? Narazí se na vědomý odpor přístavních dělníků. Co tedy ? Poslat mise? Viděl jsem tyto mise ve Varšavě. 
Angličané mysleli jen na obchod, Italové jen na tanec. Co se týká Francouzů, nikdo je neposlouchal, nejvýš, aby se 
učinil opak toho, co radili“. Národní archiv, Ministerstvo zahraničních věcí-výstřižkový archiv, Venkov  8.8. 1920. 
153 Srov.  informační referát o stavu polského vojska v polsko-sovětské válce a množství poskytnutých vojáků 
Čechy. AAN, MSZ, B 16351-B 16390, sign. 208-245, č. 27-38. 
154  Srov. naposledy Z. KÁRNÍK, České země v éře První republiky , I., s. 134-136; J. RUPNIK, Dějiny 
komunistické strany Československa, Praha 2002, s. 48. 
155 Komunistické živly upravují silnou propagandu antipolskou , vycházející hlavně ze stanoviska sociálního, a ne 
čechofilského. Značnou roli v propagandě má orgán sociálně-demokratický Pravda a komunistický orgán „B.Z. am 
Abend“, charakteristické je jednak, že ruch komunistický v ruské krajině nemá uvnitř tak ostrých forem, jako v 
Československu. V čísle 33  projednává širokou roli Dra Stefana Duliskovitcza ve Varšavě, cynicky komentujíc 
plán spojení polsko-maďarského, popřípadě stvoření „polsko-maďarsko-rumunského spolku proti bolševikům“. 
AAN, MSZ, B 16351-B 16390, sign. 208-245, č. 37-38. 
156 Srov. např. OLIVOVÁ,V ěra, Československo-sovětské vztahy, zvl. s. 190-207; část dokumentace např. DMČSV, 
I, např. č. 296 ad. Nutno dodat, že tehdejší polský chargé d´affaires proti zadržování transportů opakovaně 
protestoval na pražském MZV ovšem bez výraznějšího efektu. 
157 Srov. zvláště Benešův projev 31. ledna 1920, in: BENEŠ, Edvard, Problémy nové Evropy a zahraniční politika 
československá, Praha 1924, zvl. s. 54-55. 



Varšavy, které ostatně ostře kontrastovaly s názory pražských demokratů na ruskou budoucnost. 

Jakékoliv případné aktivity ČSR ve prospěch Polska také zásadním způsobem determinovaly 

nálady veřejného mínění, především vzmáhající se prokomunistické hnutí části dělnictva, 

ochromující mj. již od května i železniční transporty do Polska.158 Vláda tedy vůči vlastnímu 

konfliktu, v němž již v červenci Rusové získali převahu (aby počátkem srpna stanuli před 

Varšavou), vyhlásila neutralitu, i když část dodávek zbraní byla přes čs. území nakonec 

propuštěna.159  

 Jakkoliv Beneš nesympatizoval samozřejmě s těmito radikálními akcemi, sotva 

lze pochybovat, že pro jeho neutrální politiku poskytovaly v danou chvíli dobré zdůvodnění. 

Když se pak v Praze dozvěděli, že se polský kabinet Władysława Grabského obrátil na spojence, 

právě zasedající na konferenci v belgickém  Spa, s žádostí o diplomatickou podporu a eventuální 

zprostředkování při zastavení konfliktu s bolševiky, mohl Beneš využít svého přizvání do Spa, 

aby diplomatický duel o Těšínsko dokončil. 

Československá diplomacie připravovala prosazení sobě příznivého řešení od chvíle, kdy 

obě strany v červnu schválily možnost rozřešení velmocenskou arbitráží, i když akceptování 

takového modu operandi vyvolalo vzápětí proti Benešovi vlnu kritik zvláště z řad národních 

demokratů v tisku i ve sněmovně. 160  

Moment, kdy polský premiér Grabski musel ve Spa akceptovat za příslib politické 

podpory všechny požadavky Dohody, týkající se příštího uspořádání ve východní Evropě (o 

kterém ale nakonec, přece jen rozhodly zbraně), byl ovšem pro prosazení československých 

požadavků výhodný. Už tři dny po příjezdu do slavných lázní, 10. července, mohl Beneš s šéfem 

polské vlády podepsat společnou deklaraci, podle níž obě strany vyslovily souhlas s tím, aby 

spor vyřešila arbitráž dohodových zástupců. Grabski musel vedle toho akceptovat za základ 

příští hranice mezi Polskem a Ruskem už zmíněnou linii (později nepřesně nazývanou jako 

Curzonova) z 8.prosince předcházejícího roku, souhlasit s mezinárodní konferencí o 

záležitostech východní Evropy (jež se ale nakonec nikdy nesešla) a  také s úpravou hranice 

polsko-litevské161, opět proti původním představám Poláků162. Když pak v následujících 

                                                 
158 K tomu nejpodrobněji OLIVOVÁ, V ěra, Československo-sovětské vztahy v letech 1918-1922, Praha 1957, zvl. 
kap. VII., jinak s. 137. 
159 Když získala Praha informace, že pomoc Polsku má být ze strany některých konzervativních kruhů především 
v Maďarsku využito jako záminky k prosazení změny statu quo, reagovala na to čs. diplomacie nejen odmítavým 
postojem  k podobným iniciativám, ale nakonec i vlastními „ofenzivními“ kroky, jež vyústily v polovině srpna 
1920 do podpisu československo- jihoslovanské aliance. 
160 Do Spa byl Beneš dokonce Millerandem povolán právě v okamžiku, kdy se bránil ve sněmovně svým kritikům; 
srov. jeho pozdější výklad: Boj o Těšínsko ze 4.8. 1920, in: BENEŠ, Edvard,  Problémy nové Evropy, s. 61 ad.  
161 Obtížně se vytvářela polsko-litevská hranice. V říjnu 1920 byla sice v Suvalkách podepsána smlouva o 
vymezení demarkační linie, podle níž Vilno zůstalo Litvě, ale vzápětí se polský generál Źełigowski - za tichého 
souhlasu varšavského armádního velení - města zmocnil  a po krátkém  intermezzu tzv. Střední Litvy bylo Vilno i s 



jednáních znovu před konferencí velvyslanců vystoupil s maximalistickým požadavkem (což 

bylo ovšem gesto určené mnohem více jeho protivníkům v pražském parlamentu), mohl si být 

prakticky jist, že ČSR dostane maximum možného163. To se také o dva týdny později stalo 

skutečností. 

Polský Ministerský předseda Władysław Grabski nakonec na konferenci ve Spa164 

koncem července 1920 spojenecký arbitrážní výrok ohledně Těšínska akceptoval, moment i 

způsob jeho prosazení ale nebyl polskou stranou „Čechům“ zapomenut. 165 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
okolím připojeno roku 1922 k Polsku. Litevci přenesli spor na půdu Společnosti národů a svého práva  na odtržené 
teritorium se nevzdali. Jednání v Bruselu o urovnání konfliktu zcela ztroskotalo. Polsko se poté obrátilo na 
konferenci velvyslanců Dohody se žádostí, aby nová hranice byla mezinárodně uznána. Konference vyšla varšavské 
vládě vstříc a přes protesty Litvy potvrdila v březnu 1923 vojenský zisk Polska. V této souvislosti měla velký ohlas 
litevsko-sovětská smlouva z roku 1926, kdy Moskva záměrně potvrdila oprávněnost litevských nároků na Vilno.  
162 Srov. např. P. ŁOSSOWSKI (ed.), Historia polskiej diplomacii. Vol. IV. Warszawa 1996, zvl. s. 148-150. 
163 Pozn. AMZV, Telegramy došlé 1920, č. 2489. Beneš ze Spa Strimplovi 2. července, další detaily uvádí např. 
KAMI ŃSKI, Marek Kazimierz, Konflikt Polsko-Czeski 1918-1921, s. 328-332, tam je uvedena i další literatura a 
také polské i další prameny. 
164 Rozmluva Władysława Grabského s Lloydem Georgem ve Spa. „Lloyd George řekl, že nám nechává volnou 
ruku  v politice, že nám tady nechce dávat rady, od konce ledna padl Judenicz, padl Děnikin, padl Kolczak, padlo 
Finsko, zůstali jsme sami, kteří se vystavili bolševikům na odpor. Celá západní fronta bolševická absorbuje tolik 
bolševických sil, že by skutečně mohla atakovat východ Asie, Persii atd“. AAN, MSZ, B 16110-B 16148, Kabinet 
ministra , sign.1- 32 a, č.9. Dne 7. července 1920 se v hotelu Britannic sešel ministr zahraničních věcí Polska Patek 
s Filipem Karrem. Diskutovali o postavení Anglie k Těšínské otázce. „Lloyd George je opravdovým přítelem 
Poláků, tvrdí ale že je to: 1) nejnešťastnější národ položený v Evropě, 2) národ který by chtěl zahrnovat více než mu 
náleží, 3)Češi  jsou z jedné strany konkurenty Poláků, a z druhé podraženi způsobem neobyčejným přes plebiscit. 
Do toho třeba ještě  doložit neregulované styky s Ruskem ve východní Haliči a Litevci. Filip Karrr tvrdí, že Polsko 
povinno je národem být, jako Francie nebo Anglie. Pouze tolik je Polska, kolik je Poláků toho ani zvětšit ani 
zmenšit nejde. Vskutku by bylo spravedlivé hovořit o hranicích etnografických. AAN, MSZ, B 16110-B 16148, 
Kabinet ministra , sign.1- 32 a, č. 14. 
165 DEJMEK, Jindřich, Československo,  jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992), Praha 2002, s. 156.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

3. Vznik  Malé dohody 
 
 

Rozvíjející se spolupráce ČSR, Jugoslávie a Rumunska byla výsledkem především 

iniciativy čsl. ministra zahraničních věcí E. Beneše, který byl jedním z nejzkušenějších politiků 

v nově nezávislých zemích a snažil se co nejúspěšněji zvládat různá úskalí evropské politiky. 

Maďarsko se nikdy nesmířilo se vznikem ČSR, neboť Slovensko tvořilo prakticky po celé 

tisíciletí součást Uherského království. Hned po válce proto musela nová ČSR čelit náporu 

maďarských jednotek a proto urychleně přesunovala své legie z Francie a Itálie na Slovensko, 

kde se pod velením francouzských důstojníků a za diplomatické podpory ze strany versailleské 

konference podařilo čsl. hranice uhájit. 

Za vrcholný výkon Benešovy diplomacie byla považována Malá Dohoda, spojenectví 

Československa, Rumunska a Jugoslávie. Když se v lednu 1920 začala v Trianonu projednávat 

mírová smlouva s Maďarskem, tři státy, které se těšily přízni Spojenců, vypracovaly vůči 

Maďarsku společný seznam nároků 166. Již tenkrát se Beneš pokusil přesvědčit Ante Trumbiće a 

Take Ioneska, jugoslávského a rumunského reprezentanta, že by měli s Československem 

uzavřít smlouvu. Neuspěl neboť pozornost Jugoslávie, která se tehdy ještě nazývala Království 

                                                 
166 Beneš podle názoru britského ministerstva zahraničí nedodržoval pravidla hry. Snažil se eliminovat britské plány 
na hospodářskou rekonstrukci střední Evropy, zejména svým kategoricky odmítavým a   zčásti ideologicky 
motivovaným postojem vůči Maďarsku. Opakovaně zdůrazňoval nemožnost shody především s dvěma 
„feudálními“ státy  (Maďarskem a Polskem), dokud v nich přetrvává stávající režim. ZEMAN, Zbyněk, Edvard 
Beneš. Politický životopis, Praha 2000, s.99. 



Srbů, Chorvatů a Slovinců, poutala především italská hrozba vůči jadranskému pobřeží. Také 

Rumuni měli své potíže a obávali se ruské odvety za okupaci Besarábie. Rumuni a Francouzi 

chtěli Beneše k jeho nelibosti přesvědčit, že by do případného společenství mělo patřit i 

Polsko.167 

Praha měla zájem o jistou spolupráci s Varšavou v rámci vlastní středoevropské 

struktury, přímé začlenění Polska do této aliance ale odmítala. 168  Jak bylo řečeno koncem října 

1920 šéfovi rumunské vlády D. Take Jonescovi, který usiloval o širokou kooperaci ČSR, 

Polska, Rumunska, Jugoslávie a Řecka, „československá vláda nemůže vzít zodpovědnost za 

mír v Rize uzavřený. Každá eventuální dohoda s Polskem může se týkat jen mírových smluv 

Versailleské, Saintgermainské a Trianonské…“. 169 

 Taková výhrada, později mnohokráte - a ne vždy šťastně - opakovaná, se pak stala 

limitem možného sblížení ČSR s Druhou Rzeczypospolitou až do třicátých let. 170 Protipólem 

mu byla nedůvěra části polské politické elity v čele s J.Piłsudskim k českým demokratům v čele 

s Masarykem, jež se ovšem fatálně projevila až po maršálově návratu k moci roku 1926, či spíše 

jejím definitivním upevněním počátkem následující dekády. 171  

Nepochybně i díky výraznému zájmu regenta (a příštího krále) Alexandra 

Karadjordjeviče mohli Beneš a jeho rezortní kolega Momčilo Ninčić v neděli 14. srpna podepsat 

Spojeneckou úmluvu mezi ČSR a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců, jejíž základní účel - 

„udržet mír, získaný za cenu tolika obětí…, jakož i řád, založený smlouvou uzavřenou 

v Trianonu“ – definovala už preambule dokumentu.172 Hned její první článek také jasně 

                                                 
167 „Vyložil jsem Witosovi , že podle mého názoru by bylo velmi žádoucí, aby Polsko a  ČSR před podepsáním 
Rižského míru měly mezi sebou jasno o svých hospodářských stycích budoucích. Po uzavření pražské úmluvy 
schválené 30. prosince 1920, polskou ministerskou radou a kdy dnes již úřaduje administrační komise v Těšíně, kdy 
se připravuje na obou stranách obchodní smlouva, že se mi zdá být vhodná chvíle, aby se na polské straně 
uvažovalo o vytvoření alespoň hospodářského bloku středoevropského, který by vedle Polska obsahoval ČSR, 
Jugoslávii, Rumunsko a eventuálně  Rakousko (s nimž má Polsko mnohem větší obchod než s námi). Význam by 
tkvěl v tom, že majíce vesměs vůči západním mocnostem nízký kurz měny tyto státy by si navzájem mohly vyměňovat 
své produkty a mohly by mýt při otevření ruských hranic jako blok  mnohem větší váhu než jednotlivě při úpravě 
obchodních styků  s Ruskem. Jednotlivě že všechny tyto státy by byly vydány pro svou finanční závislost úplně na 
pospas světové financi německé a  americké, kdežto jako blok by přece byly poměrně nezávislejší a ve východnější 
posici při všech vyjednáváních ať se už týkají všech těchto států společně nebo jednotlivé o  nich. Těšínsko ovšem 
zanechalo v Polsku mnoho hořkosti v lidu a rozřešení v Paříži vyvolalo nedůvěru k ČSR.. Ježto pak dosud česká a 
slovenská diplomacie u velmocí prý silami často pracuje proti Polsku, žádal bych, aby se  toto změnilo a aby se oba 
státy ve světě diplomatickém podporovaly“. Československý vyslanec ve Varšavě Prokop Maxa o návštěvě u 
ministerského předsedy Mitose 18.2.1921. AMZV, PZ Varšava, 1921, č. 123.  
168 Srov. přehledně  ESSEN, Aleksandr, Polska a Mała Ententa 1920-1934, Warszawa 1992. 
169 AMZV, Telegramy odeslané 1920, č. 4021-3030. Cirkulář MZV z 30. října 1920. 
170 Kladným bodem polsko-československých vztahů byla alespoň instalace polského vyslance v Praze Piltze dne 
11.9. 1920, a naopak instalace vyslance dra Maxy ve Varšavě dne 18.5. 1921. NA, MZV-výstřižkový archiv, inv.č. 
1348, č.k. 2655. 
171 DEJMEK, Jindřich, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992), Praha 2002, s. 138. 
172 Vztahy československo-jugoslávské se později ještě utvrdily podepsáním provizorní obchodní smlouvy, která 
vstoupila v platnost 30. června 1921, s právem dalšího kvartálního prodloužení. V Praze byla podepsána 



konstatoval, že v „případě nevyprovokovaného útoku Maďarska proti jedné z vysokých 

smluvních stran“ se obě signatářské země zavazují „přispěti k obraně strany napadené“. Článek 

následující anticipoval i příští „opatření nutná k provedení smlouvy“, tedy program vojenské 

spolupráce. Platnost této první skutečné spojenecké smlouvy mladého státu byla stanovena na 

dva roky, realisticky se ale předjímalo její prodloužení a také doplnění dohodami dalšími, mimo 

jiné spoluprací ekonomickou. 

Beneš smlouvu s Jihoslovany považoval – jak po návratu prohlásil v pražské sněmovně - 

za zárodek nového politického systému, doplněného pružnou kooperací ekonomickou.173  

Jenže Beneš povzbuzený nejen tímto úspěchem, ale též opakovaným pozváním šéfa 

rumunské vlády Dimitra Take Jonesca, 15. srpna opustil na parníku Alexander Bělehrad a po 

plavbě do Turn Severinu dorazil speciálním vlakem do metropole Rumunska. A také zde dosáhl 

pozitivního výsledku, byť ne tak očividného jako v Bělehradě.  

Při posuzování výsledků první návštěvy šéfa československé diplomacie v rumunském 

království je třeba připomenout, že se tento stát vnitropolitickou strukturou (ovládanou částečně 

konzervativní liberální stranou, částečně generalitou a silným vlivem hohenzollerského dvora) i 

svým geopolitickým zakotvením značně různil od svých potenciálních spojenců.174 Bukurešť 

měla samozřejmě zájem na spoutání maďarského revizionizmu i na mlčení o záležitostech 

minorit, neboť v Rumunsku zůstalo po Trianonu Maďarů nejvíce. Mezi rumunskou politickou 

elitou se tak odráželo několik politických tendencí. Zatímco D. Take Jonescu usiloval o 

konstrukci silného seskupení menších států po boku Dohody, jež mělo zahrnovat především 

Polsko, ale i ČSR, Jugoslávii, a také Řecko, jiný směr, obávající se slovanské majority 

v takovém seskupení, volal spíše po pevných vazbách se Západem a především Itálií. Možná 

aliance s Prahou a Bělehradem musela v Bukurešti také od počátku soutěžit s úvahami o těsném 

                                                                                                                                                            
jihoslovanským ministrem Popoviekem a českým vyslancem v Bělehradě Kalinou. Dotýkala se vývozu kontingentů 
mezi republikou Československou a  Jugoslávií. Měla za úkol upevnit vzájemné obchodní vztahy mezi ČSR a 
Jugoslávií, obsahovala také ustanovení  co do vykonávání průmyslu, obchodu obyvatel obou států, volnosti 
tranzitu, oživení a obnovení vzájemného železničního ruchu zboží. ČSR si zajistilo u Jugoslávie nákup 9000 
vagonů pšenice, 300 vagonů sádla, 100 vagonů slaniny…ze surovin měla od Jugoslávie dostat 10000 vagonů rud 
železných, 600 vagonů rud manganových, pyrit, olovo….Jugoslávie měla dostat 3200 vagonů koksu atd. AAN, 
MSZ, B 16351-B 16390, sign. 208-245, č. 232. 
 
173 Cit. dle Benešova projevu: Utvoření Malé dohody z 1. září, in: Problémy nové Evropy, s. 87. K počátkům 
aliance viz např. ŠEBA, J.,  Rusko a Malá dohoda v politice světové, Praha 1936, s. 489-490; M.VANKU, Mala 
Antanta 1920-1930. Titovo Užice 1969, s. 10-11; z české literatury naposledy SLÁDEK, Zdeněk, Malá dohoda 
1919-1938. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 1999, zvl. s. 20.21. 
174 K vnitřní situaci Rumunska srov. přehledně KUTINA, Zdeněk - TEJCHMAN, Miroslav – STARČEVIČ, 
Veselin, Balkánské socialistické státy mezi dvěma válkami, 2. díl, Jugoslávie-Rumunsko, Praha 1970, zvl. s. 172 
ad.; TREPTOW, Kurt, Dějiny Rumunska, Praha 2000, kap. 21.   



spojenectví s Polskem, směřovaným definitivě samozřejmě na východ, jež se realizovalo už na 

jaře příštího roku.175  

Ačkoliv Beneš strávil nakonec v Bukurešti tři dny (15.-17.8.) naplněné většinou 

rozhovory s Jonescem i dalšími politiky, výsledek byl skromnější, s největší pravděpodobností i 

kvůli zásahu Paříže, která současně vyslala do rumunské metropole slavného maršála Joffrea. 

Když československý ministr navrhl rumunské straně, aby přistoupila k dohodě o „spolku“ 

československo-jugoslávském, reagoval na to Jonescu protinávrhem zmiňované „pentarchie“ 

menších pro dohodových států, který ale v Praze alespoň prozatím nepřijali. Jednání nakonec 

skončilo protokolem, podle něhož Rumunsko potvrdilo obdobné závazky vzájemné pomoci 

proti eventuálnímu útoku ze strany Maďarska176.  

Beneš, jenž výsledek své první balkánské cesty prezentoval před pražskou sněmovnou 

hned 1. září, prohlašoval, že právě vytvořený fundament Malé dohody bude sloužit nejen 

k obraně současného uspořádání před „nějakým maďarským dobrodružstvím“, ale k vytvoření 

bloku, který by mohl provádět samostatnou politiku vůči existujícím i potenciálním blokům na 

kontinentu - demokratickému západu, Německu a také Rusku. „Musí nám jít nejen o to, 

abychom i sami bezprostředně zajistili svoji hranici a integritu území…, nýbrž musíme postupně 

vytvářet svůj pevnější poměr k jednotlivým těmto činitelům evropským, tím zároveň budeme 

vytvářeti konsolidaci politických poměrů v dnešní rozhárané Evropě“ 177.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Rumunsko-polská obranná konvence byla podepsána ministry Sapiehou a Jonescem 3. března 1921, srov.  
BUŁHAK, Henryk, Początki Sojuzu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskową w latach 
1919-1921. Dzieje  najnowsze 1973, č. 3, s. 21-50. 
176 Srov. zprávu o jednání mezi Benešem a Take Jonescem z 19. srpna , DDČSJR, č. 27, s. 65. 
177 BENEŠ, Edvard, Problémy nové Evropy, s. 90-91. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1. První snahy o navázání vztahů mezi Polskem a Malou dohodou 

 

Doma Beneš nalezl pro svůj iniciativní krok alespoň mezi československými stranami 

takřka všeobecnou podporu. Převážně kritické hlasy na adresu vzniklé aliance zazněly i 

v Polsku, kde tamní vládní kruhy dobře pochopily, že končí naděje na konstrukci silného 

protiruského bloku 178. A více méně negativní postoj zaujaly bezprostředně i kabinety většiny 

evropských velmocí. Otevřená kritika zazněla dokonce i odtud, odkud byla Benešovi jistě 

nejméně vítána, z Francie.  

Jestliže část francouzského tisku, zvláště ta svázaná s pravou částí politického spektra, 

zaujímala už v předcházejících týdnech kritické stanovisko k neutralitě Československa  vůči 

polsko-ruské válce, pražskou politiku teď otevřeně kritizoval i druhý muž Quai d´Orsay, M. 

Paléologue. Ve své cirkulární instrukci z 24. srpna vyjádřil znepokojení nad Benešovým 

pokusem o údajnou izolaci Maďarska, jenž prý může tuto zemi zahnat zpět na stranu Německa. 

179 

Na samém konci září 1920 vystřídal ve funkci generálního sekretáře Quai d´Orsay 

ultrakonzervativního Paléologa znovu Philipp Berthelot180, mimo jiné dobrý Benešův známý 

ještě z časů válečných. Znamenalo to radikální reorientaci francouzské diplomacie vůči Malé 

                                                 
178 Srov. např. ESSEN, Aleksandr, Polska a Mała Ententa 1920-1934. Warszawa 1993, s. 27-30. 
179 Tehdejší varšavský orgán Pilsudského „Narod“ otiskl 14. dubna článek v  němž naopak „vytýká se Francii 
jednostranné nadržování Čechům. Tento deník, pokládaný doma i za hranicemi za politického mluvčího Belvederu, 
připojuje se k těmto výtkám. Francie, hlavní protektorka Čechů, nedovede pochopit význam hrozící isolace jejich 
politiků na západě a tendence podobného osamostatnění nás na východě“. Národní archiv Praha, Ministerstvo 
zahraničních věcí-výstřižkový archiv, sign. 478, karton č. 1233, Polsko a ČSR, polský tisk. 
180 Philipp Joseph Louis Berthelot  (1866-1934) - francouzský diplomat a politik, od roku 1889 v diplomatických 
službách, 1913 jmenován zástupcem ředitele politického a obchodního oddělení, 1919 vedoucím politického 
oddělení, 1920 generálním tajemníkem ministerstva zahraničí. V roce 1921 rezignoval, znovu ve funkci 
generálního tajemníka ministerstva zahraničí.  



Dohodě  a jejímu tvůrci. Hned při první schůzce s Osuským181 Berthelot československého 

tituláře  ujistil, „ že se úplně shodujeme a že je to jen pokračování politiky, kterou jsme dělali už 

za války“. Celkově pozitivní ocenění Malé dohody mělo pak brzy ve francouzské politice nabýt 

zcela vrchu, třebaže nejdůležitějším vojenským spojencem zůstalo pro Paříž - zvláště po svém 

vítězství nad bolševiky - i nadále Polsko a francouzští diplomaté začali také již od podzimu 

1920 vyvíjet snahu o co nejužší sepětí druhé Rzeczypospolité s Československem a jeho 

spojenci - k malé Benešově (i Masarykově) radosti. 182 

Začala se zklidňovat situace i na sever od republiky, kde polské jednotky zahnaly při 

podzimní ofenzivě bolševickou armádu hluboko na východ, do běloruských a ukrajinských 

oblastí183. Polská armáda mohla ještě v září 1920 vstoupit daleko za tzv. Curzonovou linií. 

Leninova vláda, současně ohrožovaná posledním vzmachem svých oponentů v podobě ataku 

generála Petra N. Wrangela  z jižní Ukrajiny, byla ochotna  přistoupit na jednání s Varšavou. Po 

sérii tajných rozhovorů184, vedených většinou v metropoli nezávislého Lotyšska, byla už 12. 

října 1920 podepsána polsko-sovětská předběžná smlouva185, znamenající mj. rezignaci na ideu 

nezávislé Ukrajiny, jehož podmínky však nenadchly ani diplomaty na Západě, ani v Praze. 186 

Beneš, který už v předcházejícím období naznačoval program co nejlepších a 

„nejupřímnějších“ vztahů Československa k Polsku, sice vítal konec bezprostřední války na 

Východě. V trvanlivost tamního geopolitického uspořádání včetně rýsujících se nových polsko-

ruských hranic ale ani teď, ani v budoucnu nevěřil. Jak předvídavě opakoval i veřejně, „budoucí 

Rusko bude příliš mocné, aby Polsko s tím nepočítalo“, a z toho také vycházely postoje 

                                                 
181 Osuský Štefan (1889-1973) - československý diplomat, 1921-1940 vyslanec v Paříži.  
182 Francouzská diplomacie ostatně brzy podpořila i projekt „pentarchie“, prosazovaný D. Take Jonescem; srov. 
např. WANDYCZ, Piotr Stefan, France and her Eastern Allies, s. 201-202;  též K. HOVI, Alliance de revers: 
Stabilization of France´s Aliance Politics in East central Europe (1919-1921), Turku 1984, zvl. s. 110 ad. 
183 Srov. politickou a vojenskou situace Polska a jiných evropských států v roce 1920, také mapy. AAN, MSZ, B 
16353, sign. 211, 212 a 213.  
184 „Včera přijela druhá polovice polské delegace mírové do Rigy, takže nyní je kompletní a čítá přes sto členů. Co 
se týká složení polské delegace, nedošlo k podstatným změnám. Předsedou zůstává i nadále viceministr Jan 
Dombski, vojenským zástupem generál Kuliński. Z poslanců se vyjednávání zúčastní: Barticki (strana socialistická), 
Stanislav Grabski (svaz národně-lidový), Kiernik (strana lidová), Mieszkowski (sjednocení lidové)“. AAN, MSZ, B 
16388,  sign. 218. 
185 „Hanebné podmínky pro Rusko. Rusko odtrženo od západní Evropy. Čára příměří Dněpr a Berezina“. Takové 
titulky se objevovaly v českých novinách o polsko-ruském jednání. 
„Zástupcové obou stran podepsali v úterý protokol, v němž je konstatována naprostá dohoda ve všech zásadních 
otázkách. Smlouva o příměří obsahuje ustanovení, že čára bude probíhat východně od nynější válečné fronty. 
Ruská armáda ustoupí za Dněpr a Berezinu. Tím bude umožněno území, vyklizenému ruskou armádou, aby 
vykonalo nerušeně svá práva sebeurčení. Poláci dosáhli při vyjednávání všeho, co chtěli. Rusové jim splnili 
všechny jejich požadavky. Možnosti spolku mezi Polskem a pobaltickými státy hrozí sovětskému Rusku úplná 
odloučenost od západní Evropy“. NA, MZV-VA, inv.č. 1348, karton č. 2657. Národní listy, 7.10. 1920. 
186 Srov. např. A. SKRZYPEK, Z genezy traktatu ryskiego (1920-1921). Z dziejów stosunków polsko-radzieckiech 
1978, sv. 17, s. 121-151; A. CZUBIŃSKI, Rusko-polská válka, zvl. s. 347-354 ad. 



československé diplomacie k „postrižskému“ uspořádání187 severovýchodní Evropy nejen nyní, 

ale ještě po desetiletí, v letech druhé světové války188. Ochota k sblížení s Varšavou měla tedy 

v Praze (stejně jako na straně druhé) své pevné limity, o nichž se ještě koncem října přesvědčil i 

šéf rumunské diplomacie Take Jonescu, který se po návštěvě západních metropolí pokoušel 

usmířit oba zatím spíše potenciální spojence Bukurešti.  

Poté co šéf rumunské diplomacie přijel 29. října do Prahy navrhnul Benešovi (a také 

prezidentovi), aby se členem Malé dohody stalo Polsko, což mělo podle něj zároveň zlikvidovat 

všechna rezidua těšínského konfliktu. Případný vstup Rzeczypospolité měl však být odložen na 

pozdější dobu. Zásadně však už nyní odmítl převzít jakékoliv závazky za polské hranice na 

východě s tím, že – jak konstatovala příslušná instrukce rozeslaná československým titulářům –

„každá eventuální dohoda s Polskem může se týkat jen mírových smluv Versailleské, 

Saintgermainské, a Trianonské“. 189 S podobným odmítnutím se ostatně Jonescu setkal vzápětí i 

ve Varšavě, kde projevili zájem jedině o bilaterální spojenectví s Rumunskem - samozřejmě 

proti případnému útoku ze strany Ruska 190.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 K situaci na východě se kromě diplomatických kruhů vyjadřoval i československý tisk. Grenzbote 23.X. napsal 
v článku, „že rižský mír zůstal nejen oslabením Ruska a Německa, ale také jako podpoření politiky francouzské na 
východě“. Grenzbote viděl ve všech polských krocích ruce Francie. Rižskému míru Grenzbote neprorokoval příliš 
dlouhý život. „Protože stejně jako mír versailleský i tento bude muset podstoupit revizi“.  
AAN, MSZ, B 16351-B 16390, sign. 208-245, č. 150. 
188 K tomu přehledně DEJMEK, Jindřich, Edvard Beneš a Polska międzywojenna (Uwagi w zwiazku z jednym 
z aspektów politiky zagranicznej Beneša). Dzieje najnowsze 2000, č. 3, zvl. s. 96-98. 
189 AMZV, TO 4021-4031/20, také ESSEN, Aleksandr, Polsko a  Mała Ententa, s. 40-41. 
190 ESSEN, Aleksandr,  Polska a Mała Ententa, s. 41. Polsko-rumunské rozhovory pak vyústily 3. března příštího 
roku do podpisu už výše zmiňované bilaterální spojenecké smlouvy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Polsko a Rumunsko  

 

 Velké množství diskusí působila otázka Polska a Malé dohody. Polský zahraniční 

ministr Skirmunt  tehdy řekl se sympatiemi, že Malá dohoda zaručuje nové složení Evropy, a 

proto že musí být Polsku příjemná, vše co přispívá k zachování mírových smluv, musí být 

Polskem uznáno za prospěšné a užitečné, kdežto vše, co by mohlo smlouvy oslabit, musí být 

Polskem zavrhováno.191 Mohlo se zdát, že toto konstatování jasných společných zájmů je 

významnou předehrou k dalšímu sblížení Polska s malodohodovými státy. Nedošlo k tomu pro 

okolnosti, na které jsme už několikrát narazili: Polsko mělo hlavní zájem  na jiné mírové 

smlouvě než na té, kterou střežit bylo hlavním úkolem Malé dohody. 

 Polsko mělo v Malé dohodě svého zásadního přítele a přímluvčího v Rumunsku. 

Vstup Rumunska do Malé dohody se vůbec odehrál za podmínky, že Československo upraví 

svůj poměr k Polákům, s nimiž Rumuni byli poutáni pevnými společnými zájmy, protože oba 

tyto státy byly ohroženy Trockého armádou. Rumunsko dost dlouho také poukazovalo na to, že 

Malá dohoda má být rozšířena o Polsko. 192 

Takové rozšíření by bylo neocenitelným ziskem, kdyby Polsko bylo ochotno prostě 

podporovat  dosavadní program středoevropské aliance, který v podstatě, po všech omezeních, 

jímž byl původní plán podroben, znamenal zahájení trianonského míru proti Maďarsku. Nebylo 

však pravděpodobné, že Polsko bude ochotno zaručovat zájmy, které nebyly zájmy jeho, a že si 

nebude činit nároky na to, aby funkce Malé dohody byla rozšířena i vzhledem k jeho vlastním 

problémům.  

                                                 
191 Srov. SKIRMUNT,Konstanty, Moje Wspomnienija 1866-1945. Ed. E. Orlof, Rzeszow 1997, s. 132.  
192 Více  TREPTOW, Kurt, Dějiny Rumunska, Praha 2000, kap. 21. 
 



Vstup  Polska do Malé dohody by nezbytně přinesl značné rozšíření jejich úkolů. Avšak 

každé spojenectví má mít určité a přesně vymezené cíle, nepřesahující cíly těch, kdo se ke 

spojenectví zavazují. Přílišné zatěžkání a přílišná rozmanitost úkolů podrobují spojenectví časté 

zkoušce a jsou schopny je i uvolnit. Po déletrvající diskuzi zůstaly cíle Malé dohody  omezeny 

na oblast středoevropskou. Na tom se nepochybně zakládala trvalost tohoto útvaru. 

Stanovisko československé zahraniční politiky bylo v otázce vstupu Polska do Malé 

dohody vždy velmi rezervované. Neříkala sice nikdy hlasitě „ne“, protože by to mohlo být 

vyloženo jako projev nepřátelství, ale spoléhala se na logiku okolností. Obávala se, že podobné 

zvětšování aliance bylo by spíše mechanické než organické. Hlavní zájmy Polska byly podstatně 

jiné, než čelit maďarskému nebezpečí. Polsko dokonce v Maďarsku žádné nebezpečí 

neshledávalo. 193 Úkoly Malé dohody by musely být rozmnoženy o hájení hranic, které byly 

stanoveny mezi Polskem a Ruskem v rižském míru. Jediné Rumunsko mělo zájem rozšířit 

činnost Malé dohody tímto směrem. Pro Československo a  Jugoslávii byl to byl zájem vzdálený 

a cizí.  

Přistoupení Polska by vytvořilo dva směry v Malé dohodě: jeden by chtěl udržet její 

těžiště ve střední Evropě, druhý by usiloval přenést toto těžiště na východ. Vzhledem k těmto 

okolnostem zůstala nakonec Malá dohoda bez Polska tím, čím byla: organizací pro hájení zájmů 

středoevropských.  

 V mnohém bylo Rumunsko v obdobné situaci jako Polsko. Také ono mělo otevřený účet 

s Ruskem - o příslušnost Besarábie - také ono disponovalo minimálními garanciemi svých 

východních hranic, obdobné postavení Polska  a Rumunska  a styčný protiruský zájem oba 

režimy sbližovaly  a dovedly je k smluvní vojensko-politické spolupráci. 194 

V ohnisku Rumunska se tak protínaly dva smluvní systémy: polský, vtahující Rumunsko 

do kombinace baltické státy - Polsko-Rumunsko (případně Turecko), a malodohodovými, 

s vymezenou sférou protimaďarské spolupráce. Pokaždé, když rumunsko-sovětské vztahy 

vstoupily do kritického stadia, upozorňovali polští politici, že v ruské otázce je malodohodové 

spojenectví pro Rumunsko bezvýznamné a že nakonec se Rumunsko bude muset opřít o Polsko, 

že Malá dohoda ztrácí pro Rumunsko význam atd. Cílem této taktiky bylo uvolnit Rumunsko ze 

sféry Malé dohody a oslabit tak současně balkánskou pozici Československa. Které jako 

hegemon Malé dohody bylo ve východní a jihovýchodní Evropě polským konkurentem. 

                                                 
193 PEROUTKA, Ferdinand, Budování státu, 1921-1922, sv. IV, Praha 1991, s. 1476-1477. 
194 Polsko uzavřelo s Rumunskem spojeneckou smlouvu 3. března 1921. Smlouva byla doplněna  20. září 1922 
tajnou vojenskou konvencí.  



Pro Rumunsko bylo však stále ještě výhodnější udržovat obě spojenectví. Příležitostně se 

pokoušelo uvést Polsko do Malé dohody. S tím by polští politikové souhlasili za předpokladu, 

že se zaměření Malé dohody změní a role hegemona se přesune z Československa na Polskou 

republiku.  

„Mezi Malou dohodou a Polskem byla už několikrát spolupráce úzká v otázkách oběma 

společných, což se ukázalo zejména na Janovské konferenci. Spolupráce ta je dobrá a žádoucí a 

bude znovu jistě silně prováděna. Přeji si toho upřímně. Ale znamenalo to a bude znamenati 

vždy formuli: Polsko a Malá dohoda“. 195
 

 
4. První snahy o navázání diplomatických vztahů 

 

Dne 27. ledna 1921 Beneš přednesl před národním shromážděním velký projev o 

zahraniční politice republiky. Za základní rámec orientace státu opakovně zdůraznil sepětí se 

západními demokraciemi, především Francií a Anglií, od nichž očekával, že budou 

v následujících letech ve vzájemné spolupráci a v duchu svých ideálů a směrnic „dirigovat“ 

kontinent 196.  

Velká pozornost byla v exposé věnována i Polsku, kdy řečník výslovně  opakoval jako 

„životní zájem našeho státu…., aby nebylo ohrožováno a svoji pevnou, solidní existenci 

udrželo“. Beneš dokonce naznačil možnost podpory polských zájmů v záležitosti Horního 

Slezska, o jehož budoucnosti měl brzy rozhodnout plebiscit, i když jinak jasně přikazoval 

československým diplomatům v tomto konfliktu zachovávat zdrženlivost 197.  

Během roku 1921 Beneš odjel do Paříže, aby se tu poprvé setkal s nedávno znovu 

nastoupivším ministerským předsedou a současně šéfem Quai d´Orsay Aristidem Briandem, 

jenž měl v příští dekádě takřka personifikovat diplomacii francouzské třetí republiky 198. O 

obsahu jejich rozhovorů se lze ovšem jen dohadovat, neboť jejich záznamy nebyly dosud 

nalezeny. Zcela jistě se hovořilo především o vývoji v Německu, o záležitostech reparačních, 

samozřejmě vztazích francouzsko-anglických, na jejichž trvanlivosti Benešovi pochopitelně 

velmi záleželo. Diskutováno bylo určitě i o problémech československo-polských, kdy Briand, 
                                                 
195 BENEŠ, Edvard, Boj o mír a  bezpečnost státu: Československá zahraniční politika v projevech ministra dr. E. 
Beneše 1924-1933, Praha 1934, s. 246.  
196  Srov. Benešův projev: Republika Československá  a její postavení v Evropě, in: Beneš, Edvard, Problémy nové 
Evropy a zahraniční politika československá, s.101-129, zde s. 103.  
197 Např. příštího československého konzula v opolí J. Pořízka Beneš před odjezdem jasně instruoval, „že jsme 
v hornoslezské otázce neutrální“ (Zpráva J. Pořízka z Opole z 21. června 1921, AMZV, MKR, kart. 3, fasc. 178).  
198 Aristide Briand vytvořil vládu, která nahradila kabinet J. Leyguese, 12. ledna 1921 a zůstal v jejím čele do ledna 
příštího roku, kdy musel odstoupit po nezdaru konference v Cannes, srov. např. M. BAUMONT, Aristide Briand. 
Diplomat und Idealist. Gıttinmgen 1966, s. 44-45.Srv. CHASTENET, Jacques, Histoire de la Troisième 
République, V, Les années d´illusions 1918-1931, Paris 1960. 



Berthelot a další Francouzi projevili opakovaný zájem o co nejrychlejší sblížení mezi oběma 

státy. Československý ministr zahraničí tu ostatně dosáhl i viditelného úspěchu, když po jeho 

intervenci konference velvyslanců potvrdila, že se na rozhraničení Těšínska z července 

předcházejícího roku již nemělo nic měnit199. A 13. února  se Beneš setkal i se svým polským 

partnerem Eustachem Sapiehou, jenž pobýval v Paříži, aby tu dokončil nedávno samotným 

Pilsudským vedené negociace o polsko-francouzské alianci. 200  Jestliže  ale smlouva mezi Paříží 

a Varšavou, podepsaná 19. února, vytvořila základ k nesporně nejdůležitějšímu z východních 

spojenectví třetí republiky, jež v mnoha ohledech ovlivnilo i mezinárodní postavení 

Československa, česko-polská jednání zatím podstatnější pokrok ve vztazích mezi oběma státy 

nepřinesla 201.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 Srov. podrobně KAMIŃSKI, Marek Kazimierz, Konflikt polsko-czeski 1918-1921, s. 389 ad., zvl.s. 393-394. 
200 Dne 17. února varšavský list „ Robotnik“ otiskl  článek s titulkem „Poincaré-Beneš-Sapieha“.  
„Polský MZV p. Sapieha setkal se v Paříži s českým ministrem zahraničním p. Benešem, že odbyli spolu konferenci 
ve velice srdečném tónu a že vláda francouzská se stará, aby mezi oběma státy došlo k porozumění. Ale jak máme 
dojít shody ve chvíli, kdy rozhraničovací komise v moravské Ostravě jest při práci na věčné časy provést křivdu 
naší na těšínském Slezsku, Spiši i Oravě? Francii však velmi záleží na tom, aby shoda polsko-česká byla uzavřena, 
protože Čechy stejně jako Polsko tvoří jeden článek řetězu, který má ovinout Německo. Francie ví, že Čechy svým 
milionovým německým a státu nepřátelským obyvatelstvem jsou „přirozeným“ nepřítelem Němců a proto v Paříži 
„protegují“ Čechů na úkor Polska, k němuž nemají tam tak železné pevnosti jako v poměru k Čechám“. AMZV, PZ 
Varšava, Robotnik 17.2. 1921, č. 193. 
201 K polsko-francouzským vztahům srov. zvláště WANDYCZ, Piotr Stefan, France and Her Eastern Allies, kap. 8., 
zvl. s. 217-219, CIALOWICZ, Józef, Polsko-francuski sojusz wojskowi 1921-1939.Warszawa 1970; k dalšímu 
vývoji aliance zvláště BUŁHAK, Henryk, Polska-Francja. Z dziejów sojuszu 1922-1939. Warszawa 1995. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Pokus Karla Habsburského o uchopení trůnu 

 

Vraťme se k situaci ve střední Evropě, která se znovu zkomplikovala sporem mezi 

Maďarskem a Rakouskem o Burgenland . Toto území mělo podle mírové smlouvy připadnout 

Rakousku, ale Maďaři vedli proti tomu důraznou kampaň. Spor zneklidnil Prahu i Bělehrad. 

Beneš intervenoval u konference dohodových velvyslanců v Paříži, aby konflikt byl rozhodnut 

v souladu s ustanovením mírových smluv, ale nebyl proti dílčím ústupkům Maďarsku, což 

souviselo s jeho snahou o roli zprostředkovatele mezi Maďarskem a Rakouskem. 

Večer 25. března, uprostřed Velikonoc, se v západouherském Szombathely náhle objevil 

excísař Karel Habsburský, poněkud naivně věřící, že jeho příchod vyvolá reakci, jež povede 

přinejmenším k částečné restituci zaniklé podunajské monarchie202. V samotném Maďarsku měl 

nepochybně hodně přívrženců v řadách politické elity i v širší veřejnosti, mimo jiné mezi 

úřednictvem, důstojníky a církví, jejichž přestavitelé  museli v minulých letech opustit svá 

působiště v sousedních státech včetně Československa. Karel také předpokládal, že získá 

rychlou podporu i v sousedství, zvláště v Chorvatsku nespokojeném s centralizačními náběhy 

bělehradských kabinetů a snad i na Slovensku. Mezi představiteli vítězných velmocí se také těšil 

jisté přízni francouzského ministerského předsedy A. Brianda.  

Ve většině svých předpokladů se však bývalý panovník zcela přepočítal. Ještě 

v Szombathely jej šéf maďarské  vlády P. Teleki (náhodou se v momentu jeho příchodu 

nalézající nedaleko odtud) přesvědčoval, aby se vzhledem k mezinárodní situaci raději vrátil do 

Švýcar. Když se pak Karel 27. března vydal do Budapešti, kde chtěl převzít moc z rukou regenta 

Horthyho, setkal se s kategorickým odmítnutím. Někdejší Karlův admirál nechtěl riskovat velmi 
                                                 
202 Srov. naposledy J. GALANDAUER, Karel I., poslední český král. Praha-Litomyšl 1998, s. 307-308 ad.; 
z mezinárodního aspektu V. OLIVOVÁ, Československá zahraniční politika a pokus o restauraci Habsburků 
v roce 1921. ČsČH 1959, s. 675 ad.; nověji V. VINAVER, Jugoslavija i Madjarska 1918-1933. Beograd 1971, s. 
154-162. 



pravděpodobný vojenský zákrok sousedů, přinejmenším morálně podporovaný částí velmocí, a 

Habsburkovi neustoupil. Karel se musel vrátit do Szombathely, jenže v té době už akcelerující 

diplomatická protiakce sousedních zemí, vedená částečně právě šéfem pražské diplomacie, 

definitivě rozhodla o totálním debaklu jeho akce.  

Zatvrzelost někdejšího císaře, jenž ještě 2. dubna vydal prohlášení, v němž mimo jiné 

tvrdil, že zůstane v zemi tak dlouho, dokud neuvidí, že jeho přítomnost znamená válku, 

opodstatňovala další  razantní kroky i snahu vyřešit iritující záležitost co možná 

nejdefinitivněji 203.  Beneš proto už 1. dubna navrhoval vládě v Bělehradu, aby Karlova avantura 

byla využita jednak k „definitivnímu řešení otázky dynastie“ včetně garancií proti habsburské 

restauraci, jednak také k likvidaci konfliktní otázky Burgenlandu, který Maďaři stále odmítali - 

bez ohledu na mírovou smlouvu  - předat Rakousku 204.  

Horthy a jeho ministři, uvědomující si odmítavý postoj  většiny Evropy ke Karlovu 

dobrodružství, se také snažili, seč mohli, aby se nepohodlného Habsburka zbavili, a už 

následujícího dne získali svolení Švýcarů k jeho znovupřijetí, a také Rakušanů s jeho průjezdem. 

Karel nakonec 5. dubna po dalších průtazích opustil Maďarsko a vrátil se do svého exilu pod 

Alpami 205.  

Benešem ukovaná Malá dohoda projevila v konfrontaci s habsburskou avanturou svoji 

akceschopnost, třebaže vystoupila poměrně pozdě. Zúročila se i nedávno navázaná diplomatická 

spolupráce mezi Prahou, Bělehradem a Římem, neboť proti habsburské restauraci se vyslovila 

kategoricky i Itálie206. Proti Karlovi se však postavily také rozhodující diplomatické kruhy 

v Londýně a následně i v Paříži207.  Restaurační snahy se dočkaly určité podpory v Polsku 208 

(které právě završilo svá jednání se sověty209 v podobě rižského míru).210  

                                                 
203 Text prohlášení srov. např. u GALANDAUERA, Karel I, poslední český král, s. 314. 
204 AMZV, TD 1921, č. 5100. Beneš do bělohradu 1. dubna , vyslanec v Pešti byl téhož dne instruován, aby sdělil 
ministru Gratzovi, že „kdyby národní shromáždění se prohlásilo třeba jen podmínečně, pro Karla nebo jiného 
Habsburka, že Malá dohoda a Itálie okamžitě zakročí“. Tamtéž, č. 5099. 
205 AMZV, PZ Budapešť 1921, č. 100; J. GALANDAUER, Karel I, poslední český král, s. 315-316; M. ADÁM, 
Little Entente and Europe, s. 122-124.  
206 Polským tiskem  se objevily názory o Karlově cestě. „Italský vyslanec pokládá způsob  jakým Karel svůj návrat 
provedl za velmi prospěšný, ježto je na hodně dlouho úplně zdiskreditoval. Itálie učinila opatření v dohodě s námi a  
Jugoslávií. Říkal v neděli, že v sobotu mluvil se Sapiehou, který již úplně změnil názor a už uznává, že otázka 
Habsburků není jenom otázkou Maďarska samotného. Že tomu tak je, o tom svědčí tato depeše, dodaná 
zahraničním ministerstvem dne 2.IV., kterou mě poslal Piltz a která je charakteristická svou velmi nesmělou 
stylizací. Ministr Sapieha uložil vyslanci Szembekovi v Budapešti, aby vyslovil vládě uherské uznání za její 
zachování se vůči příjezdu Karlovu , v přesvědčení, že návrat Karla na trůn vyvolal komplikace nebezpečné zájmům 
Uher“. AMZV,PZ Varšava, č. 203.  
207 M. ADÁM, Little Entente and Europe, s. 128-133. 
208 „Zajímavé je, že značná část polských listů vítá s nápadnou satisfakcí nynější vítězství monarchistických živlů 
v Uhrách. Okolnost, že maďarský parlament má nyní rozhodnout monarchistickou většinu vyvolává ve varšavském 
a ještě více v haličském tisku nepokrytou radost. Budoucí vztah polsko-maďarský může být co nejpřátelštější, ale to, 
mezi Čechy a Rumuny z jedné strany, Maďary pak ze strany druhé snadno může prý dojít k vážné roztržce, dnes a 



Dne 23. dubna byla navíc Take Jonescem a československým titulářem v Rumunsku F. 

Veverkou podepsána spojenecká smlouva mezi ČSR a Rumuny, doplněná navíc o důvěrný 

dodatek, podle kterého se československá strana zavazovala nebránit dodávkám svému spojenci 

v případě jeho konfliktu s Ruskem.211  

Dokument, jímž se obě strany podobně jako ve smlouvě československo-jihoslovanské 

zavazovaly k obraně míru a „řádu, založeného smlouvou uzavřenou v Trianonu“, znamenal další 

podstatný krok k vytvoření onoho zájmového společenství, vyrůstajícího z nového, 

demokratického řádu v centru kontinentu. Víme již, že Rumunsko už předtím podepsalo 

spojenecký pakt také s Polskem a postupné oteplování vztahů mezi Bukureští a Bělehradem 

brzy umožnilo realizovat smlouvu jugoslávsko-rumunskou, podepsanou 7. června toho roku.212 

Ukazovalo se tedy, že menší vítězné státy v této oblasti se Karlův pokus o restauraci trůnu 

alespoň rámcově dokážou v zájmu obrany statu quo dohodnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                            
nebo aspoň v nejbližší době“ . Také způsob psaní ostatních listů nasvědčuje tomu, že polská žurnalistika ve sporu 
česko-maďarském rozhodně  nepokrytě stranila Maďarům. 
209 „Čím více se o míru rižském mluvilo před jeho uzavřením, tím větší zamlklost zavládla nyní, po jeho podepsání,v 
politických kruzích varšavských. Největší obavy jsou upjaty k Petrohradu  a Moskvě, neboť v dobře zasvěcených 
sférách polských uvědomují si, že pád bolševiků v nynější chvíli znamenal by pro právě  uzavřený mír zvonění 
umíráčkem“. AMZV, PZ Varšava, č. 199. 
210 Mírová smlouva mezi Polskem a sovětským Ruskem, jejímž formálním signatářem byla také sovětská Ukrajina, 
byla podepsána v Rize den 18. března 1921. Polsko, které předtím posílilo svoji mezinárodní pozici jednak 
zmiňovanou spojeneckou smlouvou s Francií (19. 2. 1921), jednak souběžně sjednanou aliancí s Rumunskem (3.2. 
1921), získávalo podle stanovené hranice ještě více území, nežli určoval mírový preliminář podepsaný v říjnu 
předcházejícího roku. Řada ekonomických a finančních klauzulí míru nebyla ovšem ze sovětské strany nikdy zcela 
dodržena a později, zvláště od konce třicátých let, SSSR odmítal klauzule uznat. Moskva tuto smlouvu „zrušila“ 
atakem proti Polsku 17. září 1939. Srov. např. P. ŁOSSOWSKI (ed.), Historia dyplomacji polskiej, sv. IV, zvl. s. 
171-172. 
211 K tomu např. M. VANKU, Mala Antanta 1920-1938, s. 11. 
212 Srov. E. BOIA, Romania´s diplomatic relations with Yugoslavia in the Interwar Period, 1919-1941. Boulder-
New York 1993, zvl.s s. 84-85.  



 

 

 

 

 

 

4.2. Angažování se ministra Beneše v otázce Horního Slezska 

   

Pro ČSR byly jistě povzbudivé i první známky rapidního zlepšování vztahů s Polskem, 

jež bylo po skončení války na Východě vzápětí alespoň nepřímo vtaženo do trvajícího sporu o 

Horní Slezsko, vyústivšího do tzv. třetího slezského povstání. Beneš sice nařizoval svým 

diplomatům zachovávat zdrženlivost a neutralitu, sám se ale – jak uvidíme – přimlouval i na 

západě pro řešení příznivé Varšavě.213 Příkladem odlišného, ba mnohdy protichůdného pohledu 

Francie na straně jedné a Velké Británie na straně druhé, byl jejich postoj k problému nutného 

rozdělení Horního Slezska, brzy ještě zkomplikovaný tamním polským povstáním.214  

Jestliže v otázce reparací britská politika nakonec váhavě podpořila Francii, vůči 

polským požadavkům zaujala zřetelně germanofilské stanovisko, jež ještě zvýraznily v polovině 

května ostré útoky samotného premiéra proti Polsku.215  A v této situaci se do obou metropolí 

evropského Západu vydal koncem května 1921 znovu - od návratu z mírové konference už 

potřetí - šéf československé diplomacie. 

První problém, na který Beneš narazil hned v Paříži216 (kam dorazil 31.5.), byla právě 

otázka hornoslezská. Jak bylo již zmíněno, československá diplomacie chtěla v této záležitosti 

zachovávat opatrně propolské stanovisko a ministr také v informativní zprávě, v níž seznamoval 

                                                 
213 Instrukce o postojích vůči povstání viz např. v TO 1921, č. 5391-5396, Girsův cirkulář z 5. ledna. 
214 Tzv. třetí polské povstání v Horním Slezsku bylo zahájeno počátkem května 1921 v souvislosti se zprávami o 
plánu dohodových diplomatů ponechat většinu jeho teritoria bez ohledu na výsledky předcházejícího plebiscitu (pro 
Poláky ovšem nepříliš úspěšného) u Německa. Povstalci ovládli velkou část příslušného území na pravém břehu 
horní Odry, o kterou se pak vedly boje ještě následující dva měsíce. Přispěly k tomu, že konference velvyslanců 
posléze odsouhlasila rozdělení území zhruba podle výsledků plebiscitu.  
215 KORCZYK, Henryk,  Rokowanie w sprawie traktatu przymierza francusko-brytyjskiego,Warszawa 1981, s. 91-
94; BAUMGART, Marek,  Wielka Brytania a odbudowa Polski, s. 164-165. Dodejme, že Lloyd Georgeův kritický 
pohled na Polsko souvisel i s negativní reakcí jeho vlády na podpis francouzsko-polské aliance. 
216 „Zdržel jsem se v Paříži 4 dny abych měl možnost dozvědět se od hraběte Zamoyského o francouzské verzi a 
názoru na otázku Horního Slezska (Brianda). Včera došlo k dorozumění mezi vyslancem de st. Aulaire a lordem 
Curzonem co do data schůze Nejvyšší Rady z důvodu rozhodnutí o správě slezské a že ustálené zůstalo datum 4. 
srpna. Mluvilo se také o tom zda zasedání bude v Paříži či v Boulogne“. Londýn 27. července 1921,AAN, MSZ, B 
16110-B 16148, Kabinet ministra , sign.1- 32 a , č. 32. 
„Konferoval jsem s panem Cambonem na francouzské ambasádě. Bavili jsme se o otázce Horního Slezska. 
Francie vyslala do Slezska divizi, neboť posílení francouzských vojáků považuje Francie za nezbytné. Londýn, 26. 
července1921, AAN, MSZ, B 16110-B 16148, Kabinet ministra , sign.1- 32 a., č.27/16. 



Zamini s postojem Paříže a Londýna, nijak nezakrýval, že považuje „rozhodně za správnější 

francouzskou thesi“, tedy záležitost Slezska řešit později, a ve prospěch Polska. 217  

Pár dnů poté sice přikázal prostřednictvím svých podřízených opakovat domácímu tisku, 

že ČSR zůstává v záležitosti neutrální s tím, „ že my do věci zasahovat nebudeme“.218 O „našem 

stanovisku Polsku příznivějším“ však uslyšeli nejen v Paříži219, ale i o pár dnů později na 

Foreign Office v Londýně a bylo sděleno také vyslanci Tusarovi do Berlína. V metropoli na 

Temži, kam přijel už 2. června, Beneš ostatně nezůstal u konstatování československého 

stanoviska, ale snažil se přesvědčit svého britského kolegu, aby byl problém řešen co nejrychleji 

a především definitivně „rozhodně  žádným provisoriem“.  

Požadavek, aby Polsko získalo „ v zájmu našem a střední Evropy“ podstatnou část 

průmyslových oblastí Slezska, sice jistě Curzona a jeho podřízené nijak nenadchl. Vcelku však - 

jak psal československý ministr do Prahy - „mezi nimi a námi je úplný souhlas“, zvláště prý 

bylo zcela schváleno „naše stanovisko k Rakousku a Maďarsku“. 220 

Mírovými smlouvami bylo stanoveno, že na území Horního Slezska má být proveden 

plebiscit a že podle jeho výsledku má být země rozdělena mezi Polsko a Německo. Plebiscit byl 

vykonán v březnu a dopadl v neprospěch Poláků. Němci dostali 60% a Poláci 40% hlasů.221 Pod 

                                                 
217 AMZV, TD 1921, č. 4205, telegram otištěn též in: ČECHURA, Jaroslav – ČECHUROVÁ, Jana (eds.), Edvard 
Beneš (diplomat na cestách), s. 25. 
218 Účast našeho vojska na bojích v Horním Slezsku. „Dvě setniny našeho vojska překročily již hranice obsadily 
několik pohraničních míst, odkud byly naše pohraniční stráže polskými povstalci neustále znepokojovány. 
Předevčírem odjel na hranice naše jeden dělostřelecký pluk a jeden pěší pluk v plné výzbroji. Na hranicích našich 
byla ustavičně slyšet prudká střelba. Uprchlíci vypravují, že Poláci chystají se podobným způsobem  vpadnout na 
naše Těšínsko. Z té příčiny byly stráže na našich hranicích zesíleny“. NA, MZV-VA, inv. č. 1348, karton č. 2658, 
Lidové noviny 6. 2. 1921. 
„Chování naší vlády v otázce plebiscitu hornoslezského je vůbec podivné a nejasné. Právě před rokem prohlásila 
naše vláda v této otázce své „desinteressement“ k údivu dohodové komise v Opolí a jejího náčelníka generála Le 
Ronda a na této linii, aspoň oficiálně dosud setrvala. Le Ronde právě tehdy namítal, že naše desinteressement je 
nelogické, už proto, že usnesením mírové konference osud Hlubčicka je učiněn závislým na výsledku plebiscitu 
hornoslezského. V hospodářském směru se ovšem vítězstvím polským situace zhorší, neboť Poláci jistě vezmou těm 
3000 našich dělníků z Hlubčicka možnost práce  výdělku v Horním Slezsku a bude těžký úkol opatřit těmto lidem, 
ale hlavně horníkům  a zedníkům ihned práci u nás. V případě polského vítězství mělo nám připadnout Hlubčicko, 
dnes již téměř úplně zněmčené. Ztráta tato není pro nás tak citelná jako ztráta moravských obcí na Ratibořsku, o 
kterých bylo v náš neprospěch rozhodnuto již na pařížské mírové konferenci“. NA, MZV-VA, inv. č. 1348, karton č. 
2657, Moravskoslezský deník, 10.5. 1921. 
219 „Dnes odpoledne se ve Spa  sešla Nejvyšší rada, kde se mluvilo o Turcích atd. Slezsko nebylo na pořadu dne, 
ačkoliv by to Angličané rádi porušili, za Francii záležitost řeší generál Le Rond, který tvrdí, že nejméně 60% 
slezského obyvatelstva  se vysloví pro nás (Polsko). Le Rond je dobře připraven na správu Slezska, i na správu 
uhelnou“. AAN, MSZ, B 16110-B 16148, Kabinet ministra , sygn.1- 32 a, č. 6. 
220 AMZV, TD 1921, č. 4245 a 4246, Beneš do Prahy 5. a 7. června , oba otištěny také in: J. a J. ČECHUROVI 
(eds.), Edvard Beneš (diplomat na cestách), s. 26-27. 
221 „Nedělní volby hornoslezské při plebiscitu při němž příslušníci země, jež přináležela do roku 1742 k českému 
státu, vyslovili se, chtějí-li aby Horní Slezsko zůstalo při Německu, anebo připojeno bylo k novému Polsku, 
vyzněly nepříznivě pro Poláky. Podobně, vlastně ještě hůře pro Poláky byl by dopadl plebiscit těšínský, ač Poláci 
hleděli v Paříži  a ostatní veřejnosti opak namluvit a posléze raději terorem snažili se zmařit plebiscit. Plebiscit 
vůbec nesvědčí Polákům. Prohráli ho hned ponejprv v plebiscitním území východo a západopruském (Olštýn-
Varmie). NA, MVA-VA, inv.č.1348, karton č.2655, Lidové noviny 22.3. 1921. 



tímto dojmem způsobili v květnu polští obyvatelé Horního Slezska pod vedením Korfantyho a 

za zřejmé podpory polské vlády povstání. Povstalecké tlupy ozbrojeny jako řádné vojsko, 

započaly pravidelné dobývání sporného území. Při dobývání jednotlivých měst byli zabiti i 

dohodoví vojáci, kteří měli chránit klid na tomto území, poněvadž Německo bylo odzbrojeno. 

Dohoda, která Německo odzbrojila, vydala je polskému vpádu. 222 

Evropská diplomacie byla rozrušena. Anglie dala při této příležitosti najevo všechny své 

hořké city proti pučům. Usuzovalo se, že Polsko se vůbec nestará o svou vnitřní a hospodářskou 

konsolidaci. Přestavovalo nevítaného chronického rušitele míru. Dohodové vlády, které 

uvažovaly hospodářsky se ptaly, zda bude toto nezkonsolidované, anarchistické a pracovat se 

neučící Polsko umět využít přírodního bohatství Horního Slezska, nebo nebude-li moudřejší 

ponechat tuto zemi osvědčeným hospodářským a organizačním schopnostem Němců. Tím spíše, 

že vznikaly otázky, zda by se neměli Němcům ponechat tyto průmyslové hornoslezské kraje, 

aby mohli dostát svým reparačním závazkům. Lloyd George223 neobyčejně prudce mluvil proti 

Polákům.224 Itálie se rozhodla sdílet stanovisko anglické. Mezinárodní izolace Polska se jasně 

ukázala. 

Polsko  i zde však mělo jediného ochránce: Francii, která tehdy usuzovala, že vše je 

dobré, co přispívá k oslabená Německa. Vyvinul se ostrý diplomatický konflikt mezi Anglií a 

Francií. Anglické noviny obviňovaly Francouze, že povstání Korfantyho podporují. 

Československé veřejné mínění stálo docela přirozeně  proti Polákům. Uvědomovalo si, 

že tomu, co se nyní děje na Horním Slezsku, Československo samo na Těšínsku ušlo jen „o 

vlas“ a patrně proto, že Poláci, kteří vedli navíc těžkou válku s bolševiky, se ještě nemohli 

angažovat na jihu do dalšího násilného podniku proti Československu. Československé veřejné 

mínění cítilo, že jeho země má přímý zájem na tom, aby Poláci získali z událostí poučení, že 

existuje mezinárodní právo nebo nějaká účinná mezinárodní moc.225 

                                                 
222 ORT, Alexandr, Evropa 20. století, Praha 2000, s. 42.  
223Protianglická nálada v Polsku. „Varšavský, haličský a velkopolský tisk už od delší sice doby vytýkal Angličanům 
stranické a protipolské zaujetí, ale toto oposiční smýšlení nenabylo v něm ještě takové převahy a tak ostrých forem, 
jako právě nyní, po Georgeově posledním vystoupení v otázce hornoslezské“. Kurjer Codzienny nevyslovuje 
pevnou naději, že Francie neustoupí od svého dosavadního stanoviska v hornoslezské otázce a že tato otázka bude 
definitivně rozhodnuta shodně se zněním mírové smlouvy versailleské. „Francie nikdy nestrpí, aby německá vojska 
směla vkročit na hornoslezské území“.  
„D ůkazem by mohla být poslední protipolská řeč Lloyda Georga v londýnské poslanecké sněmovně. Tento hněv 
všemocného anglického politika svědčí názorně o tom, že polské povstání důkladně zkřižovalo plány anglické a 
znemožnilo Anglii plnění slibů daných  Německu. George  je následkem toho velmi rozzloben nejen na Polsko, ale i 
na Francii, která energickou podporou polských požadavků nemálo posiluje na Horním Slezsku pozici Poláků“ . 
„Nowa Reforma“ „ a i „Glos Naroda“ speciální pozornost věnovali napnutí mezi  Lloydem Georgem  i Briandem a 
docházeli k závěru, že konflikt Francie s Anglií nemůže ve svých důsledcích polské stanovisko  v Evropě nijak 
oslabit. NA, MZV-VA, inv.č. 190, karton 477. Tribuna 22.V. 1921. 
224 Detailněji  BAUMGART, Marek, Wielka Brytania a odbudowa Polski, s. 167. 
225 DEJMEK, Jindřich, Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata, kap. 8, zvl. s. 279.  



Český tisk psal velmi nepříznivě o polském povstání a československé oficiální 

zahraniční politice, která zachovávala mrazivý klid v posuzování situace.226 Beneš toužil po 

dobrém poměru s Polskem. Byl připraven obětovat tomu všechno. Před jeho očima se stále 

vznášel ideál z doby válečné: Polsko a Československo jako věrní spojenci proti 

pangermanismu a proti německé odvetě. Československý zahraniční ministr nepřestával usilovat 

toto sblížení. Posuzoval z tohoto hlediska i celou otázku Horního Slezska. S kým v skrytu srdce 

v konkrétním sporu sympatizoval, není známo. Vyšlo však najevo, že pracoval proto, aby se 

vyhovělo polským nárokům. 

Už na mírové konferenci zaujímal ve věci Horního Slezska stanovisko pro Polsko.227 

Sdílel tehdy francouzské mínění, že se Německo musí co nejvíce oslabit, aby vítězové byli 

chráněni přede jeho odvetou. Beneš pokládal za velmi nebezpečné ponechat Německu všechno 

hornoslezské uhlí, které by usnadňovalo zbrojení. Z toho důvodu odmítal rozšířenou teorii o 

Horním Slezsku jako hospodářském celku.  

Beneš nyní pečoval o to, aby měl dobré styky s byrokracií Společnosti národů. Mohl tím 

zasáhnout do hornoslezské otázky, protože Rada Společnosti národů požádala o názor 

hospodářské experty. A toho nyní Beneš využil na podporu polského stanoviska. Tehdy měl i 

jinou možnost vlivu, kterou rovněž využil. Těšil se jakémusi trvalému uznání ze strany 

anglického zahraničního ministra Balfoura. Toto uznání se zakládalo na tom, že se Balfour na 

něho díval jako na realistu, jehož názor je vždy užitečné alespoň vyslechnout. Zdá se, že Balfour 

jeho argumentům podlehl. Dr. Beneš totiž v hovorech s Balfourem polemizoval proti teorii o 

nedělitelnosti hornoslezského území. Uváděl, že i Československo bylo nuceno vzdát se 

poloviny Těšínska, ačkoliv také toto mohlo být považováno za hospodářský celek, jestliže se 

rozdělilo Těšínsko, může  být patrně rozděleno i Horní Slezsko.228 V komisi hospodářských 

znalců při Společnosti národů zastupoval Československo také generální tajemník svazu  

průmyslníků dr. F.X. Hodáč. Tomu byly dány přímé instrukce, aby podporoval polské nároky.  

Nakonec byl spor rozhodnut Radou Společnosti národů dělením, jako se stalo i ve sporu 

o Těšínsko. Horní Slezsko bylo rozděleno podle národní hranice, jak se přibližně projevila v 

                                                 
226 Srov.NA, MZV-VA, sign. 478, karton č. 1232. 
 
 
227 Srov.  MACMILLANOVÁ, Margaret,  Mírotvorci, Praha 2004. 
228 Tato Benešova jednání s Balfourem se později stala známá Němcům, kteří mu to nikdy neodpustili. BŘACH, 
Radko, Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha 1996, s. 99. 



hlasováním lidu229. Teorie o hospodářském celku byla zavržena, nebo jí alespoň nebylo dbáno. 

Hospodářský evropský tisk nazýval  toto rozhodnutí neblahým. 230 

Benešova činnost v této věci měla dobré výsledky tam, kde je očekával,  v Polsku. Byl 

tím uspíšen vývoj,  který se porůznu ukazoval od začátku roku. Nějakým způsoben, patrně pod 

dojmem izolace svého státu, začal polský tisk uznávat, že mezi Polskem a Československem 

jsou sice hraniční spory, že však mezi nimi není rozpor v otázkách státních  a že by politika 

obou států měla odpovídat této skutečnosti. Dne 21. února 1921 prohlásil sám misterský 

předseda Witos československo-polskou dohodu za jeden ze sloupů uspořádání poměrů ve 

střední Evropě. Nová éra byla zahájena zejména houževnatě, když se v červnu stal polským 

zahraničním ministrem hrabě Skirmunt231, energický propagátor československo-polského 

smíření.232 

                                                 
229 Hranice byly vytyčeny : Polsku patřili Katovice, Królowska Huta, část okresu Bytomskiego, Tarnowskie Góry i 
Lubliniec . Rada Ligy Národů dále v Ženevě schválila hranice okolo okresu Rybnickiego, Ruda, Němcům 
odevzdali Bytom, a naopak Polsku připadla výhodní část okresů Tarnowskiego i Lublinieckiego. 
Ministr zahraničí Zamoyski tehdy ze Ženevy napsal: „Očekávám možné manifestace ze strany Německa, 
odehrávající se v celém Německu a speciálně v Katowicach a Tarnowicach“. AAN, MSZ, B 16359, sign. 217, č. 
47, 48, 49. 
230 PEROUTKA, Ferdinand, Budování státu 1921-1922, sv. IV, Praha 1991,  s. 1461-1462. 
231 Polský publicista Stanisław Strzetelski uveřejnil ve varšavském časopise „Rzecz Pospolita“ významnou stať o 
dnešní zahraniční politice polské v souvislosti se jmenováním nového polského ministra zahraničních věci 
Konstantyna Skirmunta. 
„V oboru zahraniční politiky  máme základnu ve spojenectví s Francií a skrovné zárodky příštího  přátelského 
poměru k Rumunsku, ale mimo to - nic. Již podruhé, po bolševické loňské ofensivě, přicházíme dnes k přesvědčení, 
že kdykoliv stáhnou se na obzoru našeho státu hrozivé mraky, můžeme se na široké půdě mezinárodní politiky 
opírat pouze o spolek i přízeň Francie, a to ve chvílích, kdy ze všech stran počínají se po nás vztahovat nepřátelské 
i nepříznivé nám síly. Polský stát nemá dnes svoji vlastní zahraniční politiky, neboť zahraniční politika není jen 
obranou domácích zájmů, nýbrž také a především uměním tvořit trvalé záruky pro život i rozvoj státu. Jendou 
z těchto záruk je prozíravá politika v poměru k menším státům sousedním, jevící se jednak likvidací sporů, jednak 
uzavíráním formálních spolků. Zahraniční polská politika dovedla si udržet pouze spojenectví Francie. Zanedbání 
positivní diplomatické práce v Anglii i Americe, chaotická nejednotná  a bezplánovitá politika vůči státům 
sousedícím s námi a  hlavně neopatrná dobrodružně-romantická politika východní zapletla polský stát do těžkých 
krizí buď již vypuknuvších anebo teprve nám hrozících. Dospěli jsme dokonce tak daleko, že mezi politikou polskou 
na západě,  politikou východní a politikou sousedskou vyskytly se zásadní nesrovnalosti. Musíme si jasně doznat: 
síla státu nespočívá jen v množství čtverečních kilometrů  a počtu vojska, nýbrž také ve stycích i zárukách 
mezinárodních, nás však drží dnes jen silné plece Francie, ty jsou  dnes jedinou positivní rubrikou celé naší 
zahraniční politiky. Příčin tohoto stavu spočívá také v nás samotných a možno je uvést hlavně do dvou řečišť. Jsou 
to: 1. závislost zahraniční politiky na neustálých změnách i převratech vnitřně politických. Přehlédneme-li blíže 
k historii naší zahraniční politiky za poslední dvě léta, zpozorujeme, že její cíle i metody mohly být započítány 
pouze na krátká a neurčitá časová období, souběžná s trváním jednotlivých kabinetů. V době organizování státu to 
však nestačí. Dr. Beneš, český ministr zahraničních věcí, přetrval všechny kabinety svým politickým programem. To 
tvoří sílu, úspěšnost a onu velkou positivnost české politiky, která od počátku ubírá se jediným směrem. Stanovisko 
zahraničního ministra nemůže být institucí, jež by vyhovovala všem a každému ani zas teploměrem, reagujícím 
ihned na chuti kde jaké parlamentní frakce. 2. tvoření na tomto pracovním poli  hotových faktů za zády 
zahraničního ministerstva, odpovědného sněmu. Zahraniční politika, prováděná mimo ministerstvo  a sněm, 
přivodila dlouhou éru, kdy za naši politiku zahraniční ostatně nikdo neodpovídal. V souvislosti s osudnými 
chybami, spáchanými válečnou politikou na východě, byla to nejzávažnější příčina, proč naše zahraniční práce 
trpěla nedůsledností i bezprogramovostí  podvrátila morální úvěr Polska ve světě. Na tomto pozadí vyvstávají zcela 
jasně dva zásadní požadavky, jež se zřetelem na vnitřní krizi nadmíru obtížnou mezinárodní situaci Polska musí být 
zdůrazňovány v oboru zahraniční politiky. Polská zahraniční politika v budování svých základů musí být jednotná a 
jednolitá ve svých cílech i metodách nezávislá na vlivech i přechodech život vnitropolitického. V programu polské 



 

 

 
 

4.3. Přípravy k československo-polské smlouvě 

 

Ještě koncem června 1921 mohli v Praze zaznamenat první vážné signály o měnícím se 

klimatu ve vztazích polsko-československých, vyslaných záhy po nástupu nové vlády 

Wincentyho Witose. Jak nový šéf diplomacie Konstanty Skirmunt, tak jeho zástupce (a Benešův 

dávný známý ještě z časů pařížských) E. Piltz považovali nápravu poměru mezi oběma 

západoslovanskými státy za jednu z priorit své politiky a Piltz, již předtím  vybraný za řádného 

vyslance Rzeczypospolité v Praze, také brzy přijel, aby tu zahájil jednání o možné politické 

smlouvě mezi oběma státy. 233 Beneš, navazující na rozhovory se Skirmuntem při své návštěvě 

Říma a na své propolské intervence na západě, reagoval ihned pozitivně, a třebaže nedošlo k jím 

navrhované schůzce obou ministrů v tatranském Zakopaném, jednání již přerušena nebyla. Jak 

uvidíme, ještě na podzim vyústila do podpisu smlouvy mezi Prahou a  Varšavou. 

Beneš jako předseda ministerské rady republiky (září 1921 až říjen 1922) právem 

připomněl, že republika má přátelské vztahy nejen s  vítěznými dohodovými velmocemi, ale 

stylizované vztahy s Německem, Rakouskem a připravuje novou kvalitu poměru k Polsku.  

Bohužel se ale ukázalo, že obrat  v československo-polských vztazích rýsující se od 

letních měsíců nemusí být bezproblémový.234 Dohodl-li totiž Beneš již v září s polským 

                                                                                                                                                            
zahraniční politiky musí být přesná a organická spojitost mezi politikou na evropském západě, opírající se o 
Francii i její systém mezinárodních vztahů a mezi politikou východní i sousedskou.Pouze splnění těchto požadavků 
může vyvést Polsko ze začarovaného kruhu nejasnosti  a nebezpečí, hrozících mu dnes z mnohých stran“. NA, 
MZV-VA, sign. 478, karton č. 1233. Národní listy, 27. června 1921. 
232 K tomu SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Anna, Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne w latach 
1918-1925. Wrocław-Warszawa 1967 ; SKIRMUNT, Konstanty, Moje Wspomnienija 1866-1945. Ed. E. Orlof, 
Rzeszow 1997. 
 
233 Srov. AMZV, PZ Varšava  1921, č. 424 (dopis vyslance P. Maxy Benešovi z 20. června ), k tomu např. 
SZKLARSKA-LOHMANOWA, Anna, Polsko-czechosłowackie stosuki dyplomatyczne 1918-1925. Wroclaw-
Warszawa 1967, zvl. s . 78-80. 
234Zasedání delegace pražské se členy delegace polské. Zejména předseda  Kętrzyński i prof. mezinárodního práva 
Makowski naznačili několikráte, že každá zmínka o pařížském rozhodnutí se jich dotýká. Předseda polské delegace 
mi navrhl, aby jednání delegace bylo zde přerušeno, a aby v něm bylo pokračováno v Praze, kde prý budou 
klidnější podmínky k jednání.  
Ve schůzi páteční prohlásil pan sekční šéf Hobza v důsledku dlouhé porady delegace 4 hlavní body, od nichž nelze 
delegaci naší ustoupit.  

1. Citování pařížského rozhodnutí ve smlouvě  
2. Žádná změna ustanovení o nabytí občanství stanoveného v par. rozhodnutí III část 1. odstavec 
3. 20% obyvatelstva jako podmínku dvoujazyčného úřadování 
4. Nucené vystěhování jako následek opce 



vyslancem Erazmem Piltzem rámcový obsah politické smlouvy mezi oběma zeměmi, který 

vycházel značně vstříc i polské východní politice, musel nový vyslanec ČSR ve Varšavě Prokop 

Maxa opakovaně svému šéfovi hlásit, že z polské stany bude jako bonus k této smlouvě 

očekáváno alespoň symbolické vstřícné gesto i z hlediska územního.235 Jeho varování, že „v 

otázce Javořiny 236 (pohraniční vesnice v Tatrách) soustředilo se jaksi vše, co proti nám Poláci 

měli“, bohužel neblaze anticipovalo nejen osud sotva dohodnuté smlouvy, ale i další spolupráce 

obou zemí, pro obě země takřka existenciálně důležité. Do finálních příprav jejího parafování, 

kvůli němuž se chystal do Prahy přijet i šéf varšavské diplomacie Konstanty Skirmunt, však 

zasáhla znovu dramatická epizoda: další dobrodružný pokus excísaře Karla habsburského zvrátit 

sled středoevropského vývoje od budování demokracie zpět k polofeudální monarchii. Zčeřit 

měl nejen vztahy středoevropské, ale především v podobě demonstrace postojů jednotlivých 

proudů uvnitř státu - i vnitřní scénu československou. Nikoliv směrem k jejímu uklidnění, a tedy 

usnadnění realizace Benešova programu.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
Polákům zejména je proti mysli bod 1,2 a 4. Při jednání projevují velikou nedůvěru. V jedné z vedlejších kanceláří 
byli stále za jednání shromážděni experti z Těšína, s nimiž se polská delegace několikráte radila. Poukazoval na to, 
že ministr Piltz pro svou dlouhou nepřítomnost ve Varšavě nemá nitky politiky pevně v rukou a že nemá tedy dosti 
vlivu, aby prosadil svůj názor. Vyslanec SHS Simič mi řekl dle svých informací ve zdejším zahraničním 
ministerstvu, že se tu velmi vážně pracuje ke spolku Polska, Maďarska a Rumunska a že francouzská diplomacie 
jest tomuto plánu příznivá on že však minstrovi Sapiehovi kategoricky prohlásil, že Jugoslávie rozhodně stojí při 
republice čsl. A je proti spolku namířenému proti ČSR. AMZV, PZ Varšava, 16.10, č. 847. 
 
235 Podle Benešovy instrukce z 3. října 1921 tvořily základní rámec smlouvy oboustranné garancie podmínek míru 
s Německem a Rakouskem a dále povinná arbitráž vzájemných sporů. Čs. diplomacie  už tehdy přislíbila také 
desinteressment ve věci tzv. Východní Haliče, zatímco polská strana se opakovaně vyslovila proti možnosti 
habsburské restaurace. AMZV, TO 1921, č. 6460, Beneš do Varšavy 3. října. 
236 „Narod“ ve svém úvodníku z 25.4. otiskl článek s názvem „Zakarpatská Rus-koridor československý“, v němž 
píše: „Bylo to bezpochyby velikým překvapením i samé Rusi Zakarpatské, když ocitla se v objetí republiky 
Československé. Čechům se podařilo přesvědčit Nejvyšší radu, že nejlepším rozluštěním záležitosti Rusi 
Zakarpatské bude, když bude přivtělena k republice Československé na podkladě autonomním.  
Češi při tom sledovali tyto cíle: 1) šlo jim hlavně o zvětšení území a stvoření protiváhy proti tzv. Deutschbıhmen, 
dále pokládajíce se za vyzkoušeně nejlepší Slovany apostrofovali svá práva na ochranu Rusi Zakarpatské, 
z nejvážnějším pak činíkem proč tolik se zasazovali o připojení i území zakarpatského byl korytář česko-ruský. 
Podpora česká ve válce o Výhodní Halič, přání aby Halič až po San náležela k Ukrajině, to vše jest produktem 
české politiky. Politici čeští spatřujíce v Rusi Zakarpatské nejpřirozeněji cestu do Ruska, snažili se využitkovat 
všech faktů, které měli po ruce. Vůdce mladočeské strany Kramář odebral se do tábora Denikina i Kolčaka, aby 
tam vypracoval projekt příští konstituce ruské i upravil poměr česko-ruský, při té příležitosti pak vezl tam jako 
vzácný dar - Rus Zakarpatskou - jedinou dráhu k uskutečnění koridoru česko-ruského. Přes všechny pozdější 
neúspěchy politici čeští zůstali věrni své taktice“. AMZV, PZ Varšava, 27.4 , č. 593. 



 

 

 

 

 

 

 

4.4. Nový pokus Habsburků v Uhrách  

 

Odpoledne 22. října si Beneš přečetl stručný telegram zatímního zástupce v Budapešti, 

že je „král Karel v Šoproni. Dopoledne přijede do Pešti, vláda s Rakovszkym v čele připravena. 
237 Neuspokojitelný Habsburk skutečně už před dvěma dny přistál poblíž Šoproně, tentokráte i 

v doprovodu své extrémně ctižádostivé choti, a poté, co většina zdejší posádky přešla na jeho 

stranu, se vydal vojenským transportem směrem na Budapešť. V Šoproni stihl ostatně pružně 

sestavit „svoji“ vládu, vedenou Istvanem Rakovszkym, v níž křeslo ministra zahraničí převzal 

poslední šéf diplomacie zesnulé monarchie G. Andrássy. Ačkoliv se akce setkala s výraznější 

podporou veřejnosti nežli pokus předcházející ( byla ostatně lépe připravována ), Karel se měl 

znovu přepočítat.  

 Horthy znovu odmítal předat roajalistům správu země s odůvodněním, že by 

vedla jen k ještě větší národní tragédii. Nekompromisní postoje k možnosti Karlovy restaurace 

ostatně od prvního momentu signalizovali jak zástupci Velké Británie, Francie a  -byť váhavě - 

Itálie, tak také diplomaté Malé dohody. Karlovy oddíly narazily ještě 23. října na odpor 

regentovi věrných vojsk, brzy byly obklíčeny a Karel i Zita upadli už 24. do zajetí. Někdejší 

panovnický pár byl brzy internován v klášteře v Tihányi , o jeho osudu však brzy rozhodli 

vysocí dohodoví diplomaté v Paříži na pokyn svých vlád.  

Beneš prosadil hned příštího dne na zasedání vlády vyhlášení částečné mobilizace, která 

– poté, co opatření schválil prezident Masaryk - povolal v příštích dnech do zbraně čtyři ročníky 

záložníků. Na části území Slovenska Podkarpatské Rusi bylo mimo jiné vyhlášeno znovu stanné 

právo a byl také přerušen veškerý poštovní, telegrafní a další styk s Maďarskem. 238 

                                                 
237 AMZV, TD 1921, č. 5063, Čermák z Budapešti 22. října.  
238 Srov. záznamy z jednání Benešovy vlády 24. a25. října , in: PSČsV, sv. 4, s. 36-37, 43 ad.  



K vojenským opatřením přistoupila ihned i vláda jugoslávská a nakonec je začala chystat i vláda 

rumunská. 239  

Odpoledne 23. října, tedy v monetu, kdy v Praze už věděli, že se Horthy i Bethlen 

postavili proti Karlovu dobrodružství, Beneš poprvé sumarizoval pro své vyslance postoj vlády. 

Titulářům v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a Rumunsku bylo oznámeno, že zvítězí-li 

v kolizi Karel, nastal casus foederis malodohodových aliancí, a jejich vojska tedy vtáhnou do 

Maďarska. Dokáže-li Horthy habsburský puč odrazit, měla jeho vláda dostat následující 

podmínky, jež měly být vyplněny nejpozději do 48 hodin: práv na maďarský trůn měli být 

definitivě zbaveni všichni Habsburkové, Malá dohoda se od nynějška měla aktivně podílet na 

kontrole odzbrojení Maďarska, měla se účastnit prosazení trianonské smlouvy ohledně 

Burgenlandu včetně likvidace benátské konvence a pešťská vláda měla také zaplatit útraty 

mobilizace spojenců. 240 

Ovšem kabinety západních demokracií ale většinou získal Horthy svým navenek 

nekompromisním postupem, navíc si zvláště v Itálii ( a ovšem i dalších státech, mj. v Rakousku 

) samozřejmě  nepřáli další posílení malodohodové aliance. Benešovy akce tedy  nakonec 

podpořilo pouze Quai d´Orsay,  i když Berthelot upozorňoval od počátku vyslance Osuského, že 

některé požadavky, mimo jiné náhradu za mobilizační výdaje, bude jeho šéf v Praze prosazovat 

jen velmi těžko. 241  

Pařížská konference velvyslanců pod předsednictvím J. Cambona notifikovala 30. října 

pražské vládě, že sdílí její stanovisko ohledně nutnosti detronizace habsburské dynastie 

z maďarského trůnu, a vyjádřila, faktický souhlas se spoluúčastí malodohodových zástupců při 

sledování maďarského odzbrojení. Maďarská vláda ohlásila po zákroku západních titulářů už 

31. října nejen úmysl vydat excísaře dohodovým zástupcům, ale také se zavázala neprodleně 

předložit Národnímu shromáždění zákon, zbavující Karla nároku na maďarský trůn. Habsburská 

dynastie jako reálný faktor evropské politiky přestala skutečně existovat, a to nikoliv jen takřka 

současnou deportací excísaře Karla na portugalsko Madeiru. 242 

 

 

 
                                                 
239 Ministr T. Jonescu ještě 24. října sdělil chargé d´affaires Ottovi, že vláda bude mobilizovat, nepodaří-li se 
Horthymu „vypudit Karla“. (AMZV, TD 1921, č. 5125). Když byl pak Karel horthyovskými jednotkami 
internován, přesunuli sice Rumuni k maďarským hranicím jistý počet jednotek, ale nemobilizovali.  
240 AMZV, TO 1921, č. 6582. Beneš do Bělehradu a Bukurešti 23. října.  
241 AMZV, PZ Paříž 1921, Osuský z Paříže 27. října. 
242 Karel habsburský byl už 1. listopadu naloděn na britský obrněný monitor, který jej dovezl do malého 
černomořského přístavu Sulina. Zde přesedl na křižník Cardiff, jenž jej pak dopravil na předurčený ostrov Madeira. 
Zde ovšem již 1. dubna následujícího roku zemřel.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Československo-polská smlouva 

 

Když se Polsko na jaře 1921 dostalo do nepřímého konfliktu s Německem pro dosud 

nerozřešený spor o Horní Slezsko, kde v březnu toho roku vypuklo nové protiněmecké povstání, 

čs. orgány sice zaujaly vůči zápasu povstalců zdrženlivý postoj, šéf pražské diplomacie ale 

diskrétně podporoval Poláky při svých jednáních na Západě, zvláště v Londýně, aby získali 

relevantní část slezského teritoria. Sblížení napomohla i změna vlád ve Varšavě , kde se šéfem 

zahraniční politiky stal Konstanty Skirmunt, náležející k přívržencům, polsko-československé 

spolupráce. Již v červenci 1921 byla zahájena jednání o možnou politickou smlouvu mezi 

oběma zeměmi, která poměrně rychle vedla ke shodě o jejím textu. I když se zatím netýkala 

vojenské spolupráce (jak si přála Paříž, odnedávna spojenec Polska a fakticky i ČSR ), 

obsahovala řadu bodů výhodných pro obě strany. 243 

Smlouva, které předcházelo podepsání několika menších smluvních závazků, již v roce 

1920244, byla podepsána v Praze ministry E. Benešem a K. Skirmuntem 6. listopadu 1921,245 

                                                 
243  Polsko uzavřelo s Francií spojeneckou smlouvu, doplněnou vojenskou aliancí, již v únoru 1921, srov. např. 
CIAŁOWICZ, Józef, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921-1939, Warszawa 1970. 
244 Mezi tyto smlouvy z roku 1920 patřila například „Úmluva s republikou Polskou co do úpravy všech otázek 
železničních, vzniklých následkem rozdělení Těšínského Slezska, Oravy  a Spiše sepsané v Praze, dne 24. září 1920. 
Presidium ministerské rady v Praze.Úmluva byla sjednaná po rozumu čl. VIII rozhodnutí konference velvyslanců 
čelných osobností spojených a příslušných v otázce uvedeného rozdělení v Paříži ze dne 28. července  1920, a  to 
podle slovného výkladu, jejž mu dávali polští delegáti, ve formě smlouvy státní, ač obsah její je skoro výhradně 
resortní. Úmluva skládá se z šesti oddílů. Oddíl první jedná o stavbě, udržování  a dozoru na tratích. Oddíl druhý se 
týká dopravy a vozby. Jako stanice pohraniční se ustanovují Petrovice ve Slezsku  a Těšín ČSR. Kromě telegrafních 
a  telefonních spojení služebně nezbytných ustanovuje se také, že budou obnoveny hlavní telegrafní linky 
železniční, nyní přerušené, mezi Krakovem a Prahou, i mezi Krakovem a Brečlavou a  translací v Petrovicích ve 
Slezsku a  v Těšíně. Věci komerční jdou upraveny oddílem III, který pozměňuje předně různá ustanovení provisorní 
železniční smlouvy varšavské ze dne 26-28. srpna 1919. V tomto odvětví služby upouští se od teritoriálního 
principu obsluhy potud, že jakmile to dovolí poměry, převezme v Těšíně Č.S.D. polský personál službu pokladní, 
účetní a překartovaní pro zásilky podávané v této stanici z města polského Těšína a naopak.  NA, Ministerstvo 
spravedlnosti, inv.č. 281, karton č. 1742.  



obsahovala 9 článků a dodatek s neveřejným protokolem246. Obě strany se tu zavazovaly 

k uplatňování versailleské a st.-germainské smlouvy, ČSR pak dále k zachovávání blahovolné 

neutrality pro případ napadení Polska „jedním ze svých sousedů“. Československá strana 

navenek prohlásila své „desinteresement v otázce Východní Haliče“247, které bylo ale v tajném 

protokolu rozvinuto do závazku „podpory…polských nároků ve východní Haliči“, které vítězné 

dohodové mocnosti tehdy ještě formálně neuznávaly. 248 

 Obě strany se také zavazovaly netolerovat žádné organizace, namířené proti celistvosti a 

bezpečnosti druhého státu, braly na vědomí své závazky vůči Francii, Rumunsku a Malé dohodě 

a slibovaly, „že s jinými státy nebude uzavřena žádná nová dohoda, která by byla v rozporu 

s touto dohodou…“. V dodatku se mj. předjímalo vytvoření zvláštní komise, která měla upravit 

                                                                                                                                                            
245 Srov. původní návrhy smlouvy i konečně podepsaný text v AMZV, PZ Varšava 1921, kniha 8, text smlouvy 
otištěn např. v: rozbor viz v: SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Anna, Polsko-czechosłowackie stosunki 
dyplomatyczne w latach 1918-1925. Wrocław-Warszawa 1967, s. 79-81. 
246 Politická smlouva mezi Polskem a ČSR. „Smlouva podepsaná ministerským předsedou drem Benešem  a 
ministrem Skirmuntem, načež se praví že v nejbližších dnech bude varšavskému sněmu tato smlouva, kterou vláda 
polská již schválila, předložena k ratifikaci. List vyzdvihuje ve smlouvě tyto odstavce: oba státy navzájem si 
zaručují mír opřený o mírové smlouvy, na nichž spočívá neodvislost i organizace státu polského a čsl. Oba státy 
zavazují se zachovat přátelskou neustálost v případě, že jeden z nich bude napaden některým ze sousedů a zejména 
zajišťují si obapolně svobodný průvoz válečného materiálu. Československo prohlašuje své desinteresement 
v otázce východohaličské. V důsledcích toho zavazuje se rozpustit ukrajinské formace, jež byly v ČSR 
internovány,a  současně znemožniti všelikou činnou propagandu, směřujíc k odtržení jakéhokoliv území od 
republiky polské. Podobné závazky přejímá Polsko vůči ČSR. Dále oba státy se zavazují netrpět na svém území 
žádné politické nebo vojenské organizace, namířené proti jednotnosti a bezpečnosti druhého státu. Obě vlády berou 
na vědomí smlouvy politické, vojenské i hospodářské, uzavřené mezi ČSR, a Rumunskem a Jugoslávií z jedné 
strany, jakož i analogické smlouvy uzavřené mezi Polskem, Francií a Rumunskem ze strany druhé. Obchodní 
smlouva mezi ČSR a Polskem upravuje mezi oběma státy všechny otázky hospodářské i finanční, jakož i tranzitní. 
Oba státy zavazují se dále, že každá nová smlouva , jež by byla v odporu s nynější smlouvou, nebude jimi s jinými 
státy uzavřena. Ke smlouvě je připojen dodatek, v němž se jedná o tom, že obě strany zavazují se provést tato 
speciální nařízení:  1. upravení otázek, souvisejících s místními spory na bývalém plebiscitním území Těšínska, 
Spiše a Oravy, bude uskutečněno speciální čsl.polskou delegací“. NA, MZV-VA, inv.č. 1348,  karton 2655, České 
slovo, 22.7 1922. 
247 Halič-historické území v západní části Ukrajiny a v jihovýchodním Polsku, zajímající severní a severovýchodní  
úpatí Karpat od Horní Visly po Prut, nazvané pode stejnojmenného města.  Od konce 5. století sídlily na území 
haliče východoslovanské kmeny (Bílí Chorvaté). V 10. století se východní Halič stala součástí Kyjevské Rusi a 
západní Halič součástí Polského knížectví (posléze království). Po zániku centralizované moci Kyjevské Rusi zde 
vzniklo haličské knížectví (1144-1199), spojené roku 1199 s Volyní, resp. Vladimirsko-volyňským knížectvím 
v Haličsko-volyňské knížectví. Oslabeno bojem s Polskem, Uhrami a Mongoly se posléze stalo v letech 1340/52 
součástí litevského velkoknížectví. Roku 1387 obsadil východní Halič polský král Vladislav II. Jagiełło , a toto 
území se tak stalo přímou součástí polského státu. V rámci Litvy a Polska, resp. Polsko-litevské unie setrvala Halič 
až do roku 1772, kdy při 1. dělení Polska připadla východní část Rakousku, které připojilo i západní část při 3. 
dělení Polska roku 1795. Roku 1809 byla většina Haliče Napoleonem dočasně připojena k Varšavskému 
velkovévodství (do roku 1814). Krakov byl znovu připojen k Rakousku až roku 1846. V Rakousku tvořila Halič 
korunní zemi, Haličsko-vladimirského  království. Po administrativní reformě byla roku 1849 oddělena Bukovina. 
Po rakousko-uherském vyrovnání z roku 1867 setrvala Halič v rámci Předlitavska.  Po rozpadu Rakousko-Uherska 
byla ve východní a střední části Haliče a Bukoviny na podzim 1918 vytvořena Západoukrajinská republika, 
Bukovina však byla záhy obsazena rumunským vojskem. Haličská část republiky vyhlásila v červnu 1919 spojení 
s Ukrajinou, ale o měsíc později  byla obsazena Polskem. V letech 1919-1939 byla celá Halič součástí Polska, roku 
1939 byla větší, východní část anektována SSSR. A přičleněna k Ukrajinské SSR, západní část se stala součástí 
Generálního gouvernementu. Po německém vpádu do SSSR byl pod okupací správou i východní část Haliče 
(1941—44). Po skočení války zůstala Halič rozdělená mezi Polsko a SSSR, resp. Ukrajinu.  
248 Západní velmoci uznaly polské východní hranice, vycházející z míru v Rize, až 15.března 1923.  



správní a  školské poměry na někdejších sporných územích. Tajný dodatek pak zakotvoval též 

odmítavé stanovisko Varšavy k možnosti restaurace Habsburků, což se vzápětí projevilo 

postojem Polska při druhém karlistickém puči v Maďarsku. 

Nesporný význam navázané spolupráce mezi oběma státy (a vlastně Polska s Malou 

dohodou vůbec) se ukázal mj. následujícího jara při přípravě, a pak i při vlastním průběhu velké 

mezinárodní konference v Janově, kdy došlo k jisté kooperaci i s dalšími menšími státy v oblasti 

středo-východní Evropy.  

Podle československého ministra zahraničí taková spolupráce přispěla dokonce k tomu, 

že se velmoci nemohly dohodnout na změně některých ustanovení mírových smluv na úkor 

některé z menších zemí.  Spolupráce - především ve vztahu k sovětskému Rusku- měla ale své 

limity, což mj. dokládala i vlastní Benešova aktivita249, nadto v obou státech nechybělo vážných 

oponentů užší kolaborace. Ještě ve druhém pololetí roku 1922 se ostatně vztahy mezi oběma 

státy  začaly znovu kalit pro podle Poláků stále nerozřešenou otázku nevelké  tatranské vesnice 

Javořiny, která měla nakonec celé předcházející dorozumění takřka anulovat. Beneš byl sice 

zpočátku ochoten v tomto fakticky nevelkém hraničním sporu učinit jisté ústupky v polský 

prospěch, pod tlakem domácích pravicových oponentů - českých i slovenských - ale začal 

nakonec obhajovat zásadu, že o hranicích bylo definitivně rozhodnuto již v červenci 1920. 

Takové stanovisko sice československá strana obhájila v následujícím období s úspěchem 

v Radě Společnosti národů, tak před mezinárodním soudním dvorem v Haagu. 250  

Vzájemné polemiky v průběhu roku 1923 ale natolik otrávily atmosféru, že musela být 

odvolána Benešova návštěva Varšavy a „pakt“ z listopadu 1921 nebyl nikdy ratifikován.  

Československo-polská smlouva, dohodnutá - jak už víme - ještě na sklonku léta 

Benešem a Skirmuntem, jasně vyjadřovala program založit další vzájemné vztahy „na základě 

solidarity vzájemných politických a hospodářských zájmů“.251 Obě strany si tu slavnostně 

zaručovaly své územní državy „mající za podklad (mírové) smlouvy“, v článku druhém si pak 

slibovaly blahovolnou neutralitu v případě války s některým ze svých sousedů, což ještě 

                                                 
249 V Janově Beneš např. doporučoval britskému ministerskému předsedovi D. Lloyd Georgeovi, aby se jím 
navrhovaný celoevropský pakt o neútočení nevztahoval na polské východní hranice, které označil za „nedefinitivní“ 
, což bylo sotva  v souznění s „duchem“ paktu z 6.11.1921. Také některé prozatímní čs.-sovětské smlouvy z června 
1922 byly v Polsku označovány za kontradikční se závazky z této smlouvy. 
250 Srov. např. V. KRČMÁŘ, Československo-polská hranice na území spišském (Javorina) před Stálým dvorem 
mezinárodní spravedlnosti v Haagu a před Radou Společnosti národů v Paříži. Zahraniční politika 1924, s. 7-20, 
102-118, 186-196, z polské strany SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Anna, Polsko-czechosłowackie stosunki 
dyplomatyczne, kap. IV. 
251 Návrhy smlouvy a její finální text viz in: AMZV, PZ Varšava 1921, č. 800, český text zde citován podle 
dobového úředního dokladu, otištěného např in:DDSČSJR, příloha I, s. 177-179; k jednání viz též  SZKLARSKA-
LOHMANNOWA, Anna, Polsko-Czechoslowackie stosuki dyplomatyczne, zvl.s . 78-80, naposledy NOWAK-
KIEŁBIKOWA, Konstanty Skirmunt , s. 136-138.  



zvýrazňovalo potvrzení vzájemných smluvních závazků s třetími zeměmi. Článek třetí, týkající 

se polských východních hranic, vyjadřoval maximum toho, kam byl Beneš ochoten právně jít. 

Československo jím dávalo na vědomí „svou neinteresovanost na otázce Východní Haliče“, což 

ještě rozvíjel jeden z tajných dodatků smlouvy. V duchu tohoto závazku se pražská vláda 

zavazovala mj. k rozpuštění ukrajinských formací, předtím internovaných na území ČSR, 

zatímco vláda polská nepřímo naznačovala svůj „nezájem“ na aktivitách slovenské 

iredentistické emigrace. Jeden z článků (6.) také zavazoval obě země  k řešení sporných otázek 

arbitráží, další praktické problémy, mj. obchodní záležitosti a také finální rozhraničení252, měly 

pak řešit speciální dokumenty.  

Beneš vzápětí ocenil smlouvu jako historickou nutnost, i když její význam současně 

vymezil spíš negativně, „abychom nedělali si navzájem zbytečných obtíží ve věcech, které státu 

druhého se přímo netýkají“, a jasně také odmítl, že by její podpis znamenal výraznější vliv na 

vztahy republiky k Německu nebo sovětskému Rusku. 253 Druhá smluvní strana, kde mělo 

Československo stále příliš nepřátel, se však dívala na její podpis ještě chladněji, a to také 

předurčilo její osud. Skirmunt sám později ve svých pamětech napsal, že již v Praze podmínil 

její ratifikaci alespoň symbolickými ústupky ČSR v oblasti tatranské Javořiny. 254 A právě 

                                                 
252 Problém rozhraničení se obě vlády snažili vyřešit protokolem sepsaným v Praze dne 24. září 1920, kdy byly 
podle rozhodnutí konference velvyslanců čelných osobností spojených přidružených v otázce rozdělení Těšínského 
Slezska, Oravy a  Spiše v Paříži ze dne 28. července 1920 upraveny všechny otázky železniční vzniklé následkem 
uvedeného rozdělení. Zástupci republiky Polské se zástupci republiky Československé se sešli v Praze, 
v ministerstvu železnic dne 13. září 1920 a  po vzájemném uvítání rozestoupili se v několik komisí polsko-
československých. V těchto komisích  a v plenárních sezeních byla v následujících dnech společně vypracována 
úmluva, která byla ode dne 23. září 1920 v plenárním sezení obou delegací v plném znění obou textů přečtena i 
přijata a dne 24. září 1920 podepsána. 
Mezi vyjednáváním v komisích a v plénu byly přetřásány také tyto věci, které nebyly do úmluvy pojaty: 

1) Ponechává se pozdější dohodě, kdy bude z hospodářských ohledů potřeba, aby službu stavební, udržovací 
a  dozorčí na dílčí trati od stanice Petrovice ve Slezsku až k státní hranici převzala správa P.K.P.a správa 
Č.S.D., zase na dílčí trati od odbočení tratě u Těšína až k státní hranici u Marklovic. 

2) Co se týče služby vozové bylo navrženo, že má být svolána co nejdříve porada za účelem změny úmluv 
pražské a  varšavské ze dne 8. a  26. až 28. srpna 1919 týkajících se výměny vozů a přímé dopravy, aby se 
urychlil oběh  a výměna vozů a vyřídila otázka navrácení vozů cizozemských soukromých. 

3) Zástupci českoslovenští upozorňují, že v Polsku jsou cisterny československého původu a lokomotivy 
československých soukromých drah a  žádají, aby byly co nejrychleji vráceny. Po přečtení podepsáno 
v Praze dne 24. září 1920Ing. Kazimierz Zipser , Henryk Moskva, za ČSR Dr. Jan  Bašta a  Ing. Ladislav 
Otta. NA, Ministerstvo spravedlnosti, inv.č. 281, karton č. 1740.  

253 Srov. Benešovo exposé z 16. listopadu, E. BENEŠ, Problémy nové Evropy a zahraniční politika, s. 136-138. 
254 K. SKIRMUNT, Moje Wspomnienija 1866-1945. Ed. E. Orlof, Rzeszow 1997, s. 120-121. „Ani při 
nejpřátelštějším hodnocení všech jevů , spojených se smlouvou tou, nelze pomlčet o faktu, že smlouva polsko-česká 
uzavřena byla bez definitivního rozřešení tak důležité při každém mezinárodním aktu otázky, jakou jest ustálení 
společných hranic obou států. Týká se to především Spiše, kde sporný problém Javořiny a sním celá otázka spišské 
hranice byla ve smlouvě projednána způsobem nepřesným, skýtajícím možnost dalších sporů mezi oběma zeměmi, 
což realizace smlouvy může přinést značné škody. Vyřízení otázky Javořiny mělo by býti tím spíše urychleno, 
poněvadž záležitost ta spojena jet formálně s otázkou definitivního ustálení jiných částí polsko-české hranice. 
Modifikace provedené na tomto území z jara letošního roku, potvrzená radou velvyslanců a označena hraničními 
sloupy, jež vztyčily tam obě delimitační komise, nejsou fakticky až doposud provedeny.např. byly ČSR při úpravě 
hranic odevzdány dvě vesnice na Oravě, Glodůvka i Suchá Gora, jež jsou podnes obsazeny polskými vojenskými 



navenek nevelká záležitost tatranské vesničky, přerostlá v následujícím roce na obou stranách do 

kauzy hýbající takřka vším veřejným míněním, nakonec nadějný a oběma státům potřebný 

dokument pochovala.  

Praha zahájila od počátku roku 1921 vůči Varšavě kurs, plynoucí - jak to vyjádřil před 

parlamentem Beneš - z přesvědčení „že tyto dva státy se navzájem potřebují…“ 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
sbory, zatím co ve velké Lipnici, pokud jsme její část pro sebe získali, zůstali doposud Češi. U pohraničního 
obyvatelstva vzrůstá vzhledem k tomu všemu pocit nejistoty, jenž se časem mění přímo v přesvědčení, že vztyčené 
pohraniční sloupy nenaznačují ještě definitivních hranic  a že dojde ještě k dalším změnám. Další prodlužování 
tohoto stavu může být velmi škodlivé stejně pro místní obyvatelstvo, jako pro vzájemný poměr obou států“ . AMZV, 
PZ Varšava 1921, č. 836. 
255  Srov. Benešovo exposé z 27. ledna 1921, in:  BENEŠ, Edvard, Problémy nové Evropy, s. 118-119. 



 

 

 

 

 

4.6. Reakce na československo-polskou smlouvu  

 

 Hrabě Skirmunt smlouvou s Československem předběhl poněkud veřejné mínění svého 

národa a někteří se jej neostýchali dokonce i obviňovat 256. Na polském Těšínsku se konaly 

protestní schůze proti smlouvě  československo-polské, těšínští politikové zase nabývali vlivu, 

který již ztráceli. Polské strany žádaly, aby podmínkou ratifikace smlouvy byla učiněna 

československá ústupnost v otázce javořinské, mimo to, aby Československo výslovně uznalo 

rižský mír Polska s Ruskem. 257 

 Socialistický „Robotnik“ otiskl delší stať Grabského, nadepsanou „V otázce 

polsko-československé smlouvy“, kde ostře útočil na polskou diplomacii pro její uzavření s 

Československem politické a obchodní smlouvy.  

„Smlouva československo-polská měla se dle intencí Skirmuntových opírat na dvou 

předpokladech: 1) na snaze dokázat cizině, že Polsko vstoupilo na cestu mírovou a 2) na úmyslu 

zajistit polskému obyvatelstvu české části Těšínska možnost národního života. Cílem smlouvy té 

mělo být získat české diplomatické pomoci v otázce hornoslezské a desinteressement 

(neutrálnost) ČSR  v problému východohaličském. Za to měl polský sněm ratifikovat jeden 

z nejnespravedlivějších výroků Dohody v otázce polské, vnucený Polsku za bolševického útoku. 

Máme uzavírat spolek v němž poskytujeme obrovské politické výhody Čechům a sami ničeho za 

to nedostáváme. Potichu hledí nám různí slovanofilové „vsugerovati“ hlavně někdejší carští 

kompromisníci, jakých to velikých zásluh získal si Beneš o poměrně příznivé pro nás rozřešení 

otázky hornoslezské. O těchto zásluhách u nás nikomu není známo, naopak známo jest, že český 

odborník Hodáč vůbec do otázky hranic nezasáhl a ujal se slova pouze v otázkách týkajících se 

hospodářského ústrojí hornoslezského v průmyslových okresech. A v otázce Východní 

haliče?...Dokud v Rusku neustálí se určitý vnitřní pořádek - Češi mohou se zavazovat 

                                                 
256 „Polsko-československá smlouva byla podepsána Skirmuntem a Benešem ještě 6.listopadu 1921. Ale Skirmunt ji 
nebyl schopen po delší dobu předložit sněmu k ratifikaci. Stále tvrdil, že je třeba něco v ní měnit a ještě doplnit. 
Nelze se tomu divit, neboť smlouva  ta jest kompromitací zahraničního ministerstva polského a dokládá, jak naši 
diplomati nedovedou hájit polských zájmů!“. AMZV, PZ Varšava, socialistický Robotnik ze dne  14. června, č. 369. 
257 Podrobněji GAWRECKI, Dan, Studie o Těšínsku. Politické a národnostní poměry v těšínském Slezsku 1918-
1938, Český Těšín 1999, kap. II, zvl.s. 72-75. 



k neutrálnosti a ostatně neuznávají přece tito naši „přátelé“ rižské smlouvy, určující naše 

hranice s Ruskem. Rovněž nevěříme, že by projektovaná politická smlouva československo-

polská zajišťovala, i když Polsko zříká se práv na onu část  Těšínského Slezska, jež nám byla 

vyrvána, kulturně národní život tamějšího polského obyvatelstva!“.  258 

Skirmunt hájil se proti opozici, která usilovala o to, ho svrhnout, řekl: „Naše 

mezinárodní situace vlivem uzavření smlouvy značně se zlepšila. Potvrzují to informace, došlé 

od všech našich vyslanectví…vedoucí politické kruhy mají naději, že dosavadní kritika 

umlkne“.259 

 Ani v Československu se neprojevovalo mnoho nadšení nad smlouvou právě sjednanou, 

ačkoliv veřejné mínění tu bylo realističtější a lépe odhadovalo podstatné zisky z ní plynoucí. 

Také dr. Beneš byl nucen v Národním shromáždění vysvětlovat smlouvu. „Naše smlouva 

s Polskem je výsledkem celoroční práce, vyžaduje ji i vývoj historický i logika nových událostí, 

přinesla vzájemné uznání hranic obou států, vzájemnou neutralitu, dohodu, že spory se budou 

řešit smírčím soudem, v konsolidaci střední Evropy je to další krok kupředu“.  260 

Samozřejmě i Francie hrála při sjednání této smlouvy významnou úlohu. Bylo jejím 

dávným přáním, aby dva její východní spojenci dospěli mezi sebou k snesitelným vztahům. Lze 

předpokládat, že rozvinula velký nátlak zejména v Polsku a že energie hraběte Skirmunta do 

velké míry zakládala se na tom, že věděl, že postupuje v souhlasu s přáním protektora své země. 

Němci pak tvrdili, že celá smlouva je vůbec následek diktátu Francie, která toužila, aby železný 

kruh kolem Německa byl uzavřen.  

Od podepsání této smlouvy polsko-československé uplynulo více než 7 měsíců a 

smlouva nebyla v  Polsku  stále ratifikována. Mezitím ČSR uzavřelo podobnou smlouvu se 

sovětským Ruskem, tzv. Druhou smlouvu rapallskou, jejíž druhý odstavec, jednající o přátelské 

„neutrálnosti“ pro případ války Ruska s některým sousedem, zavazoval Čechy v jejich poměru 

k Rusku. Smlouva samozřejmě v polských kruzích vyvolala negativní reakce.„Smlouva 

s Ruskem jest tudíž porušením 7. článku ve smlouvě polsko-české, čili smlouváním jednoho 

z nejdůležitějších bodů smlouvy, která teprve nyní má být předložena sněmu k ratifikaci. 

Soudíme, že nynější správce zahraničního ministerstva bude s to vysvětlit nám tajemství tohoto 

dlouhého uschovávání smlouvy s Československem ve svém pracovním stole. Přešlo-li se 

liknavostí p. Skirmuntovou tak snadno k dennímu pořádku nad dohodu s Finskem, bylo by znovu 

závažnou chybou ministra Skirmunta, kdyby svojí liknavostí v ratifikování polsko-české smlouvy, 

                                                 
258 AMZV, PZ Varšava, socialistický tisk „Robotnik“ ze dne 28.1.1922, č. 59.  
259 Srov . SKIRMUNT, Konstanty, Moje Wspomnienija 1866-1945. Ed. E. Orlof, Rzeszow 1997, s. 125-128. 
260 Národní archiv Praha, Ministerstvo zahraničních věcí-výstřižkový archiv, sign. 478, karton 1232, Polsko a ČSR 
1921, český tisk. 



přiměl ČSR k podepsání smlouvy s Ruskem, která znemožnila by těsnější součinnost Polska při 

tvoření celkové dohody s Malou ententou“.  261  

Psychologické účinky československo-polské smlouvy, nebyly trvalé. Po deseti letech 

začalo Polsko projevovat opět nepřátelství k Československu, nikoliv menší než to, které mělo 

být smlouvou z roku 1921 ukončeno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Příprava na blížící se janovskou konferenci 

                                                 
261 „ Češi obkličují nás politicky i obchodně. Náš průmysl i naše obchodní odbytiště jsou ohrožena. Musíme se tudíž 
bránit na dvou frontách současně. Nedávno přinesly nám telegramy zprávu, naším tiskem převzatou  s podivnou 
lehkomyslností, že Češi uzavřeli s Ruskem hospodářsko-politickou smlouvu spojenou s politickou klausulí, dle níž 
Češi v případě války Ruska s kterýmkoliv státem zachovají přísnou neutrálnost. Přihlédněme tudíž, co smlouva tato 
znamená. Především v pohledu politicko-vojenském značí, že pro případ války s bolševickým Ruskem jsme odříznuti 
od ciziny, zejména pak od dovozu munice. Uvážíme-li tudíž , že Francie jest jediným pramenem, odkud můžeme 
dostat munici a dále se mezi Itálií i Ruskem má být uzavřena podobná smlouva hospodářsko -obchodní s politickou 
klausulí, dostaneme takovýto obraz: Německým územím munice se k nám přirozeně nedostane, přes bezpodmínečně 
neutrální Itálii i neutrální Čechy, jež rozkládají se podél celých našich jižních hranic. Tak nás Češi obklíčili 
politicky i vojensky. Touto smlouvou Češi zajišťují si odbytiště pro svůj průmysl, který je pro nás především 
konkurencí. Český průmysl, rozvinuvší se v  někdejším Rakousku na účet jiných korunních zemí a především Haliče, 
je zvlášť silný ve dvou oborech: železářském a textilním. V prvém odvětví tvoří průmysl ten konkurenci pro 
železářsko-strojní průmysl polský, rozvíjející se v západní Haliči a oblasti Dobrovské, v oboru pak druhém je 
konkurencí polskému průmyslu v Kongresovce, zejména pak v Lodži i okolí. Je přece známo, že průmysl ten povstal, 
rozvinul se  počítá hlavně na ruská odbytiště. Nyní jsme tedy Čechy napadeni dvojnásobně a musíme se před nimi 
bránit na dvou frontách. AMZV, PZ Varšava, 11.7.1922, č. 442. Varšavský list „ Kurjer Poniedzialkowy“ o českém 
nebezpečí, v souvislosti s československo-ruskou smlouvou. 

 
 



 

Koncem roku 1921 začala příprava významné mezinárodní události.262 Z iniciativy 

britské vlády se chystala mezinárodní konference, která vstoupila do dějin pod názvem Janovská 

konference. Malou dohodu na ní čekala těžká zkouška vzhledem k tomu, že maďarská vláda 

hodlala využít této příležitosti a přednést na mezinárodním fóru své politické a hospodářské 

požadavky.263 Situace Malé dohody byla komplikována tím, že stanoviska spojeneckých 

velmocí se značně rozcházela. Britský premiér David Lloyd George si od Janovské konference 

sliboval oživení hospodářské situace v Evropě a  zejména ve Velké Británii a za tím  účelem byl 

ochoten k ústupkům vůči Německu264 v otázce reparací a vůči sovětskému Rusku v otázce 

uznání de iure a finanční pomoci. Naproti tomu francouzská vláda byla zásadním odpůrcem 

jakéhokoli oslabení versailleského systému a normalizace vztahů se sovětským Ruskem.265 Malé 

                                                 
262 „Kurjer Warszawski“ se tehdy o zahájení Janovské konference napsal „Janovská konference svými rozměry, 
počtem účastníků i států převyšuje mírovou konferenci versailleskou. Má se stát základním kamenem trvalého 
míru“. Další z polských deníků „Kurjer Poranny“ se o janovské konferenci vyjádřil následovně  „Janovská  
konference má po osmi letech válečné vichřice u jednoho stolu shromáždit vítěze i poražené, aby Evropa byla 
zachráněna před zkázou  a dalším ohrožením společného pořádku. Velká Ententa, Malá dohoda, svaz baltický, 
Německo, Rusko, Amerika, ti všichni přicházejí do Janova s různým programem a z jiného hlediska hledí na 
hospodářské i politické problémy Evropy. Zbývá důležitá pro nás otázka míru rižského, ale tady máme důležitý 
výsledek porad ministra Skirmunta  s Poincarém a konečně bezprostřední účast Polska v dohodě Malé, dohody i 
baltických států o janovské konferenci. „Kurjer Polski“ v úvodníku vyslovuje názor, že v Janově bude se hlavně 
jednat o Německo a Sovětské Rusko, na něž Francie dívá se jako na „dva nedbalé dlužníky“ a v nichž naopak 
Anglie dlužníků nevidí, ač by chtěla. O těchto otázkách bude se jednat v první řadě“.  AMZV, PZ Varšava, 10. 
dubna , č.  238. 
263 ADÁM, Magda, The Genoa Conference and the Little Entente. In: Genoa, Rapallo and European Reconstruction 
in 1922, edited by Carole FINK, Axel FROHN and Jőrgen HEIDEKING. Cambridge-New York-Port-Melbourne-
Chester-Sydney-Cambridge University Press 1991, s. 197. 
264 „Kurjer Warszawski“ otiskl článek o taktice Skirmuntově, v níž srovnává program německý s polským na 
konferenci  janovské a trpkými slovy obviňuje německou politiku z neloajálnosti. Autor tvrdí, „že hlavním cílem 
Německa jest neustálé a nezměněné revize versailleské mírové smlouvy a každá příležitost, každá evropská 
komplikace, ba každé méně opatrné slovo Lloyd Georgeovo oživuje v Němcích jejich touhy v tomto směru. Pan 
Wirth nám toho ovšem neřekne, ale poví nám to celý tisk Německa a veškerá německá publicistika. Německo-
sovětská smlouva není ze strany německé pokusem  o samostatné hospodářské obnovení Ruska. Právě na tomto poli 
jsou nejstřízlivější a nesní ani o miliardových investičních vkladech, naslibujících nejen dnes, ale snad ani za 
několik let hotového zisku, i kdyby tyto vklady byli Němci s to složit. Sovětsko-německá smlouva jest pouze pokusem 
o revizi versailleské smlouvy, první stanicí na cestě, směřující k zrušení závazků z Versailles a také ze St. Germain. 
Co vůči tomu učiní ententa, nemůžeme dnes říci. Vidíme však již nyní, že Polsko v osobě svého zahraničního 
ministra i prostřednictvím své janovské delegace má vlastní program mezinárodní kooperace, který vyznačuje se 
nejryzejšími mírovými tendencemi  současně jest v praxi proveditelný. Oč pan Skirmunt usiluje? Především 
zdůrazňuje nutnost nejtěsnější solidarity spojenců. Pokud jest zachována rozhodná shoda mezi Francií a  Anglií, 
potud naděje německé nemají vyhlídek na splnění a pohrůžka sankcemi drží německou politiku v šachu. Dále 
ministr podporuje plán hospodářského obnovení Ruska. Ku konci autor zdůrazňuje ryze mírový charakter politiky 
Skirmuntovy a konečně i okolnost, že pan Skirmunt samou logikou poměrů byl veden k tomu, aby stal se upřímným 
a přesvědčeným stoupencem co nejširší účasti  spojenců v obnovení Ruska“. AMZV, PZ Varšava, 21.4, č. 251a. 
 
265 Carole FINK: The Genoa Conference –European Diplomacy , 1921-1922. Chapel Hill and London, The 
University of North Karolina Press 1984 . 



dohodě bylo pochopitelně bližší francouzské stanovisko, ale nemohla si dovolit konflikt 

s britskou vládou. 266 

Beneš již začátkem ledna 1922 navrhl Bělehradu společný postup na janovské 

konferenci. Doporučil uspořádat poradu expertů pro hospodářské a finanční otázky a navrhl 

postupovat společně s polskou vládou.267 Přípravu na  Janovskou konferenci spojoval 

s rozvíjením malodohodových styků, zejména s Jugoslávií. Dne 28. února 1922 pověřil 

československého zástupce v Bělehradě Antonína Kalinu, aby upozornil tamní představitele 

vlády, „abychom začali myslit na dobu obnovení našeho paktu a že by snad to bylo možno 

použít k formulaci opravdové a definitivní aliance mezi oběma státy“. Zároveň varoval před 

spojením malodohodového bloku s Polskem, což by nás „ fatálně angažovalo do politiky 

protiruské“. 268 

Vyjádřil tím výhrady proti jednání Jugoslávců a Rumunů v Bukurešti, kde se podle jeho 

názoru projevila přílišná ústupnost jugoslávské delegace v otázce členství Polska v Malé 

Dohodě. Nedlouho potom se Beneš setkal s jugoslávským ministrem zahraničních věcí 

Momčilem Ninčićem, s nímž mluvil jednak o formulaci cílů a postupu na Janovské konferenci, 

jednak o vzájemných vztazích. Oba ministři se shodli na změně dosavadní spojenecké smlouvy 

ve „všeobecnou spojeneckou smlouvu rázu širšího a delšího trvání“. Zároveň se rozhodli 

přeměnit Malou dohodu v trvalý útvar a pořádat její pravidelné porady. Ve vztahu k Rusku se 

dohodli na podpoře hospodářských styků a na neintervenci. 269 

V březnu 1922 se v Bělehradě konala schůzka malodohodových expertů za účasti polské 

delegace. Projednávaly se hospodářské otázky, které měly být předmětem jednání janovské 

konference.270 V průběhu konference dodržovaly malodohodové státy a Polsko sjednanou 

taktiku.  

Benešovi se na začátku konference podařilo prosadit zástupce Malé dohody do komisí a 

subkomisí. Polsko mělo být delegováno do komise dopravní. 271 Následujícího dne  se konala 

předběžná porada expertů Malé dohody  a Polska o dopravních otázkách. 272 A zasahovaly 

                                                 
266 SLÁDEK, Zdeněk, Malá dohoda, Praha 2000, s. 26. 
267 AMZV, Telegramy odeslané 1922, č.92/22. 
268 AMZV, Telegramy odeslané  1922, č. 269/22. Bělehradský vyslanec Kalina oznámil 18.1. 1922, že Ninčić je pro 
zesílení Malé dohody,  že pohraniční spor o Banát s Rumunskem bude smírně vyřešen. S Bulharskem chce 
Jugoslávie žít v míru, ale žádá plnění mírových smluv. AMZV, PZ Bělehrad 1922, č. 27. 
269 AMZV, Politické zprávy , Bělehrad 1922, č. 128. 
270 ÁDÁM, Magda, The Genoa konference , c.d., s. 196-197. Adámová přičítá nezdar porad Malé dohody jednak 
odmítavému stanovisku Rumunska k SSR, jednak jeho finančním požadavkům. Také jugoslávská vláda měla 
finanční požadavky a kromě toho žádala podporu pro případ konfliktu s Itálií. Dále viz C. FINK: The Genoa 
Konference ,c.d. , s.241. 
271 Zpráva československé delegace v Janově z 12.4. 1922. AMZV, IV. Sekce , karton 461, sl. 12, čj. 60364. 
272 Tamtéž , čj. 60444. 



zejména proti maďarské delegaci. Obrat v průběhu konference, vyvolaný rapallskou smlouvou 

mezi Německem a SSSR, vedl k tomu, že se Malá dohoda přiklonila k francouzskému 

stanovisku, ale zároveň se objevovaly obavy před roztržkou mezi Paříží a Londýnem. 273 

V Londýně, kam přijel 16. února také, aby napomohl komplikujícím se jednáním o 

půjčce pro ČSR, Beneš apeloval na rozhodující  vládní činitele v čele s premiérem k sblížení 

jejich politiky s Francií. I když britský pohled na Německo i Rusko byl šéfu pražské diplomacie 

v té době jistě bližší, premiéra Lloyda Georga přesvědčoval, že Německo provádí politiku 

hospodářské sebedestrukce, aby se vyhnulo placení reparací, a západ tedy musí nalézt společnou 

„middle way“. A současně je varoval, aby se blížící konference nepokoušela rozhodováním 

zástupců velmocí revidovat sotva ratifikované mírové  smlouvy, ale naopak hledala společný 

přístup i k problémům Ruska a evropského Východu. Britský premiér také odložil právní uznání 

sovětské vlády a přislíbil v Janově navrhnout i novou celoevropskou konvenci, jež měla 

vylučovat útok kteréhokoliv státu proti druhému, tedy projekt, který předznamenával Benešovy 

příští snahy, které vyústily do tzv.ženevského protokolu. 274 

Pro Beneše bylo před konferencí v Janově těžší uvést v soulad politiku Malé dohody, 

zvláště její vztahy k Rusku,275 než učinit dobrý počáteční dojem na francouzské a britské 

politiky. Jugoslávie a Rumunsko podporovaly protibolševické Rusy, v Bělehradě zůstal carský 

vyslanec na svém místě a generál Wrangel cestoval po Balkáně, kde se pokoušel zorganizovat 

bojeschopnou intervenční armádu. Beneš navíc musel čelit náznakům z Paříže, aby se 

Československo pokusilo o sblížení s Polskem, neboť se domníval, že by Polsko zavedlo 

malodohodové země k dobrodružné politice vůči Sovětskému Rusku. 

Beneš byl odhodlán konferenci přesvědčit o své teorii, že když se Rusko znovu otevře 

Evropě, stane se více demokratickým. Československá zahraniční politika proto navrhovala 

normalizaci vztahů s Ruskem,  včetně znovuoživení zahraničního obchodu, ale za přísných  

podmínek ze západní strany. Masaryk vypracoval memoranda o pomoci v hladomoru a Rusku 

vůbec, které měl Beneš v Janově předávat účastníkům konference. 

                                                 
273 Beneš oznámil z Janova, že hlavní bude zachovat i jednotu Malé dohody přes názorovou různost o dalším 
postupu. Podle něho se spolupráce Malé dohody v Janově osvědčila , ale zatěžkávací zkouška teprve přijde při 
konfliktu mezi Francií  a Velkou Británií. Rumunsko je rozhodně pro Francii a Jugoslávci též . Polsko kolísá, a 
„….naše pozice je obdobná“. AMZV, Telegramy odeslané 1922, č. 579, telegram z 12.5. 1922. 
274 Srov. Benešovu sumární zprávu z 21. února, AMZV, TO 1922 , č. 268, a jeho výklad na zasedání vlády 28. 
února t.r. Stojí za zaznamenání, že při tomto výkladu Beneš jednoznačně zdůraznil, že „vedle garanční smlouvy 
Anglie, Francie a Belgie k jiným garančním smlouvám těchto států s ostatními státy Evropy již nedojde“. Byla to 
rezignace na možnost získání výraznější zainteresovanosti Británie v centrální Evropě, ale – jak uvidíme -současně 
odrazový můstek k pokusům o vytvoření univerzálního bezpečnostního systému. 
275 V posledních dnech je vidět jaký význam přikládají sověti janovské konferenci. Vidí v ní nejen  své uznání 
mezinárodní, ale přechod od pasivního vlivu na mezinárodní politickou situaci k aktivní účasti. Více než kdy jindy 
se považují za plnoprávnou ruskou vládu a snaží se kompromis vítězné revoluce se skutečnou situací provést co 
nejdříve. AMZV, PZ Varšava, 12.2. , č. 138. 



Menší státy ve středovýchodní Evropě dávaly v týdnech před Janovem opakovaně 

najevo, že odmítají možnost, aby se konference pokusila o revizi nedávno ratifikovaných smluv. 

Jasně v tom duchu vyzněla zvlášť schůze šéfů vlád a ministrů zahraničí království Srbů, 

Chorvatů a Slovinců a Rumunska v Bukurešti 22. února u příležitosti zásnub krále Alexandra 

s princeznou Marií, jíž se zúčastnili i vyslanci ČSR a Polska.276 Zvláště ve Varšavě tehdy 

uvažovali i o další schůzce, na níž měli být přítomní nejen nejvyšší představitelé středoevropské 

„čtyřdohody“ (jak Poláci chtěli momentálně přejmenovat Malou dohodu), ale také zástupci vlád 

států baltických. 277 K podobné demonstraci ovšem Beneš zůstával z více důvodů rezervovaný a 

Poláci  se nakonec museli spokojit jen se summitem ministrů zahraničí Lotyšska, Estonska a 

Finska, realizovaným ve třetím březnovém týdnu, jehož výsledkem se stal čtyřstranný tzv. 

varšavský pakt. 278 

Šéf československé vlády se spokojil s krátkou schůzkou se svým jihoslovanským 

kolegou Ninčićem počátkem března, výsledek v podobě tzv. bratislavského zápisu byl ale 

obdobný. Obě země znovu odmítly v Janově jakékoliv diskuze o mírových smlouvách, za 

primární mělo být považováno navázání obchodních vztahů s Ruskem. Beneš tu vyslovil 

souhlas s poněkud demonstrativní schůzkou malodohodových hospodářských expertů 

v Bělehradě těsně před Janovem, především však - jak naznačuje jeho cirkulář - poprvé navrhl 

vtisknout Malé dohodě pevnější strukturu v podobě periodických schůzí ministrů a také 

jednotného postupu v mezinárodních organizacích. Československá diplomacie zdůvodňovala 

takové upevnění vazeb omezením „zasahování Itálie ve střední Evropě jen tam, kde má direktní 

                                                 
276 Ranní varšavské listy: Vlády republiky Polské, Rumunska, království Srbů, Chorvatů, Slovinců a  republiky 
Československé dohodly se o solidárním postupu na janovské konferenci. Směřujíce k zajištění normálního 
politického a hospodářského života v Evropě, uznaly za nutno provést v praxi tyto akce: 
1) Zachování programu ustáleného v Cannes představiteli spojeneckých velmocí pro janovskou konferenci jíž 
rozpravy nemohou se vztahovat na body z onoho programu vyloučené. 
2) Svolání znalců do Bělehradu ke společnému ustálení hospodářského hlediska, jehož nutno hájit na konferenci.  
3) Nezbytné spojení a zharmonizování úlev, přiznaných mezinárodnímu obchodu i průmyslu, s péčí o zajištění 
nezávislosti jednotlivým spřáteleným  státům a o znemožnění nejednolitého postupování vůči nim.  
4) Účast všech spřátelených států v diskusi  a usneseních o otázkách, týkajících se jejích zájmů.  
Společné oficiální  komuniké států konference bělehradské.  
Způsob spolupráce se státy MD na Janovské konferenci byl ustálen v Bukurešti pomocí bezprostřední dohody mezi 
představiteli čtyř států, kteří vypracovali společný text prohlášení, uveřejněného dnes. Na základě dosažené dohody 
polští delegáti zúčastnili se konference znalců v Bělehradě, jejímž úkolem bylo ustálení směrnic pro společnou 
obranu hospodářských zájmů dotyčných států v Janově. AMZV, PZ Varšava, 15.3, č. 179. 
277 NOWAK-KIEŁBIKOWA, Konstanty Skirmunt –polityk i diplomata, s. 160-161. 
278 K přípravám pro janovskou konferenci, zatím zároveň pro konferenci bělehradskou, varšavskou (baltických 
států) a eventuální porady londýnské polská vláda jmenovala komisi, v níž zastoupena jsou jednotlivá ministerstva 
svými zástupci. Vedení prací komise má ministerstvo zahraniční. Komise pracuje ve 4 pododděleních: politickém, 
finančním, průmyslovo-obchodním, a dopravním. Šéfem komise je pan Wieniawski , který nedávno byl uváděn 
jako nástupce dosavadního ministra financí Michalského a všeobecně je považován za vynikajícího odborníka 
národohospodářského. Poměr Polska k sovětskému Rusku je podstatně jiný než k ostatním státům, že Polsko v 
tomto poměru již pokročilo nejdále. Polsko podepsáním a ratifikací rižské smlouvy uznalo sovětské rusko i jeho 
vládní systém a má s ním stálé velmi živé styky jak politicko-diplomatické, tak i obchodní. AMZV, PZ Varšava, 
22.února, č. 104. 



zájmy“, sotva lze však pochybovat, že emancipace vůči velmocím měla být mnohem 

univerzálnější. 279 
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279 Srov. Benešův cirkulář z 3. března 1922, AMZV, TO 1922, č. 279-294/22. 



Janovská konference,  první velké diplomatické shromáždění starého kontinentu od 

konce světové války, na němž proti sobě zasedli delegáti vítězných velmocí, Německa a Ruska, 

řady menších nástupnických států i části evropských neutrálů, byla slavnostně zahájena 10. 

dubna 1922. Šéf československé diplomacie ale jistě nebyl jediným účastníkem, který sem 

přijížděl bez výraznějších iluzí. Československá delegace v Janově měla víc než třicet členů, 

vedle Beneše zahrnovala např. jeho zástupce V. Girsu, šéfa národohospodářské sekce J. 

Dvořáčka, šéfa sekce zpravodajské J. Hájka, vyslance v Paříži Š. Osuského, jeho kolegy v 

Budapešti, Vídni  a Haagu H. Vavrečku, K. Kroftu a Z. Fierlingera a řadu dalších úředníků 

MZV. Členy delegace byli však i poslanci Alois Rašín, Jan Malypetr, Rudolf Bechyně a Igor 

Hrušovský, vysocí úředníci ministerstva obchodu a financí atd. 280 

Summit, jehož formálním předsedou byl zvolen italský premiér Luigi Facta, od počátku 

ovlivňovala nejen nepřekonaná rozdílnost mezi přístupy Velké Británie a Francie, jejíž 

ministerský předseda R. Poincaré projevil své mínění o konferenci už tím, že na rozdíl od 

kolegů z Londýna, Říma, Berlína a Prahy vyslal jen jednoho z ministrů své vlády - Louise 

Barthoua, ale také zprávy o německo-sovětských jednáních, které i navenek ztvrdila zastávka 

bolševické delegace v Berlíně.281  

Pro další vývoj summitu bylo pak symptomatické, že se sice měl zabývat především 

problémy „praktickými“, zvláště hospodářskými, pro jejichž řešení byly hned na počátku 

vytvořeny speciální komise ekonomická, finanční a dopravní. Tóny konference však zcela 

udávala jednání v komisi politické, obeslané většinou šéfy delegací. Jenže právě zde docházelo 

od začátku k vážným kolizím, jež předznamenala další průběh summitu. 

Ačkoliv se jednání konference nakonec proti očekávání protáhla na takřka šest týdnů, o 

jejím osudu bylo rozhodnuto prakticky hned v prvních dnech, kdy šéf bolševické delegace 

komisař pro zahraniční otázky Grigorij Čičerin odmítl západní nároky vůči Rusku, jak je 

sumarizoval tzv. londýnský raport expertů. Proti požadavku uznání předválečných a válečných 

dluhů, finančních náhrad za zestátněný majetek, bolševici postavili přemrštěné nároky 

                                                 
280  Základní monografií o konferenci a jejích výsledcích zůstává C. FINK,The Genoa Conference. European 
diplomacy, 1921-1922. Chapel Hill 1984, kterou jen v některých ohledech doplnil sborník : M. PETRICIOLI (ed.), 
A Missed Opportunity? 1922:The reconstruction of Europe. Firenze 1994. Účast československé delegace v Janově 
naskicovala v příslušných pasážích své práce V. OLIVOVÁ, Československo-sovětské vztahy 1918-1922. Praha 
1957, s. 386-390; konkrétní Benešovu aktivitu osvětlují jeho takřka každodenní telegrafické zprávy prezidentovi a 
zástupců v MZV, sumárně otištěné in: J. a J. ČECHUROVI (eds.), Edvard Beneš (diplomat na cestách), s. 34-48. 
281 Sovětsko-německé kontakty, nalézající zvláště mezi německou generalitou a diplomaty nemálo zastánců, byly 
ostatně navázány již v letech 1920-1921, od roku 1921 lze také stopovat vojenskou spolupráci obou států. Ani 
kancléř Joseph Wirth, ani ministr W. Rathenau však k zastáncům prioritní „východní“ politiky nenáleželi. Srov. 
přehledně např. GROEHLER, Otto, Sebevražedné spojenectví. Německo-sovětská vojenská spolupráce 1920-1941. 
Praha 1997, s. 26-27 ad. 
 



odvozované ze západní podpory „bílým“ generálům v době občanské války, a  při tom zůstalo 

až do konce summitu.  

Skutečný úder konferenci ale zasadil především podpis německo-sovětské dohody, 

kterou 16. dubna podepsal  v janovském předměstí Rapallu Čičerin se svým německým 

protějškem Waltherem Rathenauem.  Dokument, který vyvolal - jak psal Beneš - „ohromné 

rozhořčení všech spojeneckých delegací velkou nespokojenost neutrálů“, totiž změnil celý další 

průběh konference především ve snahu o zničení tohoto z evropského hlediska nebezpečného 

precedentu. 282 

Odpor proti rusko-německému paktu sjednotil dočasně alespoň v této věci názory Britů a  

Francouzů, premiér Lloyd George dokonce uvažoval o vyloučení Němců z dalších politických 

jednání konference. Tak daleko však řada jiných delegací, mimo jiné Italové a také Poláci a 

Čechoslováci, jít nechtěla a doporučovala jak vůči Berlínu, tak Moskvě postup umírněnější. 

Beneš, i nadále vycházející z představy o pronikání Západu ( za jehož součást se samozřejmě 

považovalo i Československo ) do Ruska, racionálně upozorňoval dohodové státníky, že chtějí-li 

oddělit Rusy od Němců, musí jim představit program nabízející jim konkrétní výhody. 283 

Po dohodě mezi Německem a Sovětským Ruskem - Beneše toho dne navštívilo několik 

členů německé delegace, kteří ho prosili, „ aby věci zklidnil“. „ Němci všeobecně uznávají, že se 

stala veliká politická chyba, a chtějí už jen zachránit prestiž. Ale ani to už nepůjde“. Beneš se 

dozvěděl, že Lloyd George dal Němcům ultimativně na vybranou, aby buď zrušili smlouvu se 

Sověty, nebo aby opustili politickou komisi, či dokonce celou konferenci.284 

Beneš zasáhl vážněji do průběhu jednání znovu během příštího týdne konference, kdy 

Lloyd George vystoupil s projektem evropského paktu o neútočení, o němž se hovořilo již na 

summitu v Cannes. Britský návrh vycházel ze zásady nedotknutelnosti teritoriální integrity 

každého státu a předjímal také závazek řešení vzájemných sporů dostupnými mírovými 

prostředky, což pochopitelně československá diplomacie podporovala. Předseda pražské vlády, 

jenž se svým britským kolegou projekt podrobně rozebíral poprvé 26. dubna, ale upozorňoval na 

několik sporných bodů jak z pohledu vlastního, tak z pohledu diplomacie francouzské. Sám 

požadoval, aby se takový dokument vztahoval k soustavě pařížských mírových smluv z let 

1919-20, neměl však zahrnout územní pořádek, který se vytvořil ve východní Evropě po 

                                                 
282  Srov. OLIVOVÁ, Věra, Československo-sovětské vztahy 1918-1922. Praha 1957, s. 389.  
283 ORT, Alexandr, Edvard Beneš. Diplomat a politik, Praha 1994, s. 31. 
284DEJMEK, Jindřich, Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Revolucionář a diplomat (1884-
1935), Praha 2006, s. 311.  



uzavření míru v Rize.285 Je zřejmé, že tu zkušený diplomat anticipoval již hlavní principy tzv. 

všeobecného garančního paktu, který byl posléze následujícího roku předložen Francouzi. 

Takový dokument ale neměl vzhledem k názorům britského premiéra na možnost závazků vůči 

kontinentu šanci na přijetí. Nakonec byl pakt o neútočení - byť v upravené formě - jen vložen 

jako jeden z oddílů do závěrečné rezoluce, přijaté konvencí při jejím rozchodu v polovině 

května. Ovšem jen s platností čtyř měsíců, tedy do jednání následné schůzky o otázce dluhů 

v nizozemském Haagu… 

Beneš měl připraveny vlastní podmínky, chtěl nedotknutelnost hranic pevně garantovat, 

považoval spolupráci Británie s Francií za naprosto nutnou a chtěl, aby Francie přehodnotila 

svoji východní politiku. Beneš vysvětli Lloydu Georgeovi, že politiku Francie na východě 

podmiňují její obavy na Západě, tedy strach  z Německa. Francouzi předpokládali, podle Beneše 

mylně, že by bylo možné vytvořit překážku na východní hranici Německa sestávající z Polska a 

Malé dohody. Domníval se, že jde o špatnou politiku, která naprosto opomíjí Rusko.  

Beneš považoval Malou dohodu za silnou, schopnou „zaručit mír v oblasti jižně od 

Německa a jižně od Karpat“, avšak nemohla ručit za východní, tj. ruské „hranice Polska a 

Rumunska“. Byla to chyba Francie, předpokládat, že toho se dalo dosáhnout. Malá dohoda 

nemohla převzít místo Ruska  ve francouzské politice, místo které Rusko předtím zaujímalo a 

které si nedovedlo uhájit“. Tento bod byl zvláště důležitý, neboť Beneš chtěl „zabránit dojmu, 

že se chystá politika obklíčení Německa“. Trval na tom, aby v případě uzavření paktu o 

neútočení došlo k vymezení hranic ve střední Evropě, s výjimkou hranic Ruska s Polskem a 

Rumunskem. 286 

Situace Malé dohody byla komplikována tím, že stanoviska spojeneckých velmocí se 

značně rozcházela. Britský premiér David Lloyd George si od Janovské konference sliboval 

oživení hospodářské situace v Evropě a zejména ve Velké Británii a za tím  účelem byl ochoten 

k ústupkům vůči Německu v otázce reparací a vůči sovětskému Rusku v otázce uznání de iure a 

finanční pomoci. Naproti tomu francouzská vláda byla zásadním odpůrcem jakéhokoli oslabení 

versailleského systému a normalizace vztahů se sovětským Ruskem.287  

                                                 
285 Beneš především upozorňoval na mezinárodněprávní neslučitelnost statu quo ve východní Haliči se stavem, 
který předvídaly příslušné klauzule pařížských smluv z r. 1919, podobně upozorňoval na z právního aspektu 
nelegální polskou okupaci oblasti Vilna atd. Tyto postoje pramenily z tradiční neochoty šéfa  československé 
diplomacie jakkoliv se vázat k polsko-ruským hranicím z roku 1921, které ovšem v té době nebyly mezinárodně 
uznány ani západními velmocemi. Stejným způsobem Beneš odmítal garantovat také „momentální“ hranice 
rumunsko-ruské. ZEMAN, Zbyněk,  Edvard Beneš. Politický životopis, Praha 2000, s. 124. 
286 Srov. SLÁDEK, Zdeněk, Malá dohoda 1919-1938, Praha 2000, zvl. s. 26-28.  
287 FINK, Carole, The Genoa Conference –European Diplomacy , 1921-1922. Chapel Hill and London, The 
University of North Karolina Press 1984. Malé dohodě bylo pochopitelně bližší francouzské stanovisko, ale 
nemohla si dovolit konflikt s britskou vládou. Srov. Sládek, s. 26. 



Československý ministr zahraničí se vyjádřil kriticky o východní politice Polska. 288 

Stěžoval si, že Poláci přes všechno své ujišťování o zachovávání mírových smluv obsadili 

Východní Halič a část Litvy a přehlédli požadavek Společnosti národů na uspořádání plebiscitu. 

Beneš navrhl,  aby Východní Halič byla připojena  k Polsku jako mandát, nejdéle  na dvacet pět 

let. Přidal k tomu poznámku o sovětském názoru na mír s Polskem, který sověti považovali za 

pouhé příměří. Benešova trpělivost s Lloydem Georgem byla téměř vyčerpána, když si 

uvědomil jeho naprostou neznalost poměrů ve východní Evropě a nezájem o ně. Lloyd George 

Benešovi vysvětlil, že si nepřeje  vznik nezávislé Východní Haliče, protože „ať se pan Beneš 

nezlobí, existuje příliš mnoho malých zemí“.  

Lloyd George souhlasil s Benešem, že Poláci si hrají s ohněm, a dodal, že Polsko je zemí 

ležící mimo dosah západních velmocí. Jak Lloyd George naznačil, kdyby se Rusové vrátili 

z Janova nespokojeni, mohli by se rozhodnout zaútočit směrem na západ, proti Polsku. V tom 

případě by Poláci zůstali osamoceni. Lloyd George Benešovi sdělil, co mu odpověděl maršál 

Foch, když se ho zeptal, zda by poslal vojenské jezdectvo na pomoc Polsku: „ani jednu 

eskadronu“. Lloyd George se potom Beneše otázal, zda by Československo přišlo Polákům na 

pomoc. Beneš odvětil, že Československo uzavřelo s Polskem smlouvu o neutralitě a hodlá ji 

dodržet. Lloyd George  byl přesvědčen., že v tom případě by byli Poláci bez šancí. Přestože 

britský ministerský předseda projevil o polský problém  vážný zájem, Beneš mu ve svých 

zprávách do Prahy nepřisuzoval valný význam. Masaryk polského vyslance v Praze ujistil, že 

                                                 
288 Janovské otázky v zahraniční komisi polského sněmu. Zahraniční komise byla svolána 11.5. Hlavním 
programovým bodem bylo vyslechnutí informačního referátu, který přednesl  vyslanec polský při kvirinále August 
Zaleski a bývalý ředitel přípravné kanceláře pro janovskou koncernu Ant. Wieniawski. 
Zaleski nastínil přehledný obraz celého konferenčního jednání v Janově až do dne 6. května, kdy opustil Janov a 
kdy koncernu rozbila právě akutní vnitřní krize a vážné ohrožení následkem rozporu, vzniklého mezi Francií a 
Belgií z jedné a politikou komisí ze strany druhé. Rozpor tento spočíval v tom, že Belgie vyslovila požadavek, aby 
do podmínek kladených Sovětům byl zařazen odstavec, upírající sovětům právo restituci soukromého majetku 
zaměnit odškodňováním. Co se týče delegace polské, zdůraznil Zaleski že ve všech projednávaných otázkách šla 
shodně a harmonicky s delegací francouzskou, řídíc se při tom s přesvědčením, že plným dodržováním všech 
spojeneckých podmínek i závazků spolek francouzsko-polský bude po konferenci pevnější než kdykoli předtím. 
Majíc na zřeteli nutné zachování vnitřní solidarity mezi spojenci, snažila se polská delegace udržet také co nejlepší 
styky s  Anglií a lze konstatovat, že Polsko získalo nyní důvěru diplomacie anglické a navázalo s ní přímo přátelské 
vztahy.  O poměru Polska k Francii i Belgii v souvislosti s memorandem zaslaným sovětům prohlásil Zaleski, že 
Polsko nemohlo vystoupit proti Rusku , o čemž dobře vědí i Francie i Belgie, které právě proto neprojevily své 
nespokojenosti nad tím, že ministr Skirmunt akceptoval ze své strany ono memorandum. Protokolem rižským 
podepsaným p. Jodkem málo kdo se v Janově zajímal.  Rozmluva Skirmunta s Čičerinem měla charakter 
informativní a  vysvětlující. Čičerin vytkl v ní, že Polsko drží se jednostranně Francie,ač samo má  mírovou 
smlouvu a Ruskem. Když Skirmunt optal se Čičerina, proč Rusko této smlouvy neplní, odvětil Čičerin, že poprvé 
slyší tuto výtku a že musí se optat svých referentů, v jakém stadiu jest tato otázka. Co se týče konference 
Skirmuntovy s Rathenauem i Wirthem, jednalo se při ní o navázání hospodářských styků, o vyřízení otázky 
hornoslezské. Skirmunt poručil sdělit panu ministerskému předsedovi, že kdyby otázky východohaličské i volenské 
měly být probírány v Janově meritorně, delegace polská opustí Janov. AMZV, PZ Varšava,12.5., č. 285. 
 



v otázce východní Haliče zachovává původní stanovisko : „oficiální nezájem“, jinak důvěrná a 

plná podpora Poláků, tedy politika, které zůstal Beneš v Janově věrný. 

1.května se Beneš v Janově setkal s hlavou sovětské delegace Čičerinem. 

Diplomatickým okruhem začaly ihned obíhat zprávy o Benešově pokusu uzavřít bilaterální 

smlouvu s Ruskem. Lloyd George Beneše ostře napadl, neboť předpokládal, že se pokouší 

potopit pakt o neútočení. Masaryk se o zhoršování vztahu mezi Benešem a Lloydem Georgem 

dozvěděl dříve, než si na Brita a jeho politiku začal stěžovat sám Beneš.  

Čičerin Beneše ujistil, že sověti nepotřebují spojenectví s Německem, naopak, chtějí se 

prý sblížit s Francií, která nemá zájem na vykořisťování Ruska. Slíbil, že Rusko zachová mírové 

podmínky vyjednané s Polskem v Rize.  

Zatímco britský pokus iniciovat jednotnou dohodu všech evropských států se sovětským 

režimem ztroskotal (opět se proti němu vyslovily především Francouzi), Benešův opatrný 

neoficiální kontakt se sovětskou delegací, učiněný za souhlasu prezidenta Masaryka ve druhém 

květnovém týdnu, vedl k předjednání podmínek o navázání vzájemných polooficiálních 

politických a především obchodních vztahů.289 Ty pak mohly být úspěšně završeny včetně 

zřízení vzájemných zastupitelských úřadů už v červnu téhož roku. 290  

Odmítavá reakce sovětské delegace na požadavky západu z 2. května znamenala - jak 

Beneš hned hlásil do Prahy - „konec konference“, třebaže její zasedání formálně trvala ještě 

další týden. 291 Jediným výsledkem však vedle zmíněného obecného deklarativního paktu o 

                                                 
289 O jednání viz např. J. ŠEDIVÝ, Z jakých hospodářských a politických příčin uzavřela ČSR prozatímní dohody se 
sovětským Ruskem v roce 1922, in: Studie z dějin československo-sovětských vztahů 1917-1938. Praha 1967,s. 26-
27. 
290 Srov. AMZV, TD 1922, č. 604/22, Beneš z Janova 9. května, v širších souvislostech C. FINK, The Genoa 
Conference , s. 281-282. 
291 Polský ministr Skirmunt se o Janovské konferenci vyjádřil následovně: „Průběh a výsledky konference janovské 
pokládat možno za příznivé. Polská delegace měla před sebou úkol dosti obtížný. V hlavní otázce, tj. ruské, kol níž 
točilo se celé konferenční jednání, úkolem polské delegace bylo nedopustit  přerušení konference a to v  případě, 
kdyby nebylo lze dosíci dohody a přispět dle svých sil k takovému ukončení konference i takovému východisku ze 
situace , jež zajistilo by mír a ponechalo by vyhlídky na dohodu v budoucnosti. A Toho bylo skutečně dosaženo“.  
Za jeden z nejvážnějších cílů konference polská diplomacie pokládala zachování nejtěsnější dohody mezi státy, jež 
mají hájit evropský mír. Šlo při tom hlavně o shodu mezi Ententou na jedné a Polskem i Malou dohodou ze strany 
druhé. A toho bylo dosaženo. Nebezpečí hrozící dohodě francouzsko-anglické bylo odstraněno. Shoda mezi nimi je 
pevnější než před zahájením konference. Pokud jde o poměr k malé Ententě, nutno konstatovat, že dohoda mezi ní 
a Polskem byla oběma stranami důsledně provedena. Výsledkem dohody této byl vážný vliv, jakého Polsko i Malá 
Ententa na konferenci dosáhly, využitkujíce ho vhodně pro celý průběh konference.  
Poměr Polska ke všem státům, zúčastnivších se konference se utvářel co nepříznivěji. 
Shoda s Francií byla na konferenci a jest dnes těsnější než kdykoliv předtím. S Anglií navázalo Polsko bližší styky 
a setkává se u ní s vážnějším zájmem pro otázky hospodářské. S Itálií spojovalo polsko společnost zájmů, neboť i 
ona usilovala o příznivé zakončení porad. Důležitým momentem jest podepsání obchodní smlouvy polsko-italské, 
k němuž došlo během konference. S baltickými státy udržovala polská delegace bezprostřední styky a postupovala 
s nimi zpravidla jednotně. Styky s Němci byl na konferenci velmi špatný, neboť Němci nebyli do většiny 
politických porad připuštěni. Styk Polska s delegáty sovětskými, zpočátku sověty očekávaly od Polska větší 
podporu svých zájmů, v praxi bylo to nemožné vzhledem na jiné polské závazky. Kde však polský vliv pomohl se 



neútočení zůstala dohoda o další konferenci speciálních delegací, svolaná na počátek léta do 

nizozemského Haagu. 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Výsledky konference v Janově 

 

Beneš se nevracel do Prahy ale zcela nespokojen. Díky jeho diplomatické obratnosti se 

zájmy republiky nikdy nezkřížily se žádnou z obou západních demokratických velmocí, ba 

                                                                                                                                                            
uplatnit v směru zmírňujícím, polská delegace v otázce ruské se také uplatnila. Co se týče států neutrálních, 
udržovali s nimi polští delegáti dobré styky. Týkalo se to zejména Švýcarska, Holandska a Švédska.  
Pokud jde o konferenci haagskou, která bude po janovské následovat má probírat tytéž body, které byly předmětem 
porad v Janově: problém ruských dluhů, půjček i úvěrů pro Rusko, soukromého vlastnictví cizinců atd. 
292 Konference se pak konala od 15. června  do 20. července t.r., skončila ale úplným nezdarem. Československo 
zde zastupoval Benešův náměstek V. Girsa. 
Beneš se nevracel do prahy ale zcela nespokojen. Díky jeho diplomatické obratnosti se zájmy republiky nikdy 
nezkřížily se žádnou z obou západních demokratický velmocí, ba ministr sám byl-jistě poněkud přehnaně-
přesvědčen, že „náš vliv na Francii je stálý a trvalý“. (pozn. Srov. Benešovy telegramy z Janova z 12. a 14. května, 
AMZV, TD 1922, č. 623-627.) 



ministr sám byl - jistě poněkud přehnaně - přesvědčen, že „náš vliv na Francii je stálý a trvalý“. 
293 

Při resumování výsledků konference před sněmovnou 23. května předseda 

československé vlády nezakrýval její neúspěchy, ba upozorňoval na vzdalování obou velmocí 

západních demokracií, takže s jakoukoliv podrobněji definovanou aliancí se - ke škodě Evropy - 

„nedá pro okamžik počítat“. Umírněná politika republiky vůči Německu především vůči Rusku, 

„politika střední cesty“, jak ji pojmenoval, byla však prý jedině správná a schůdná - nejen pro 

Československo, ale také pro celou Evropu.  

Spolupráce menších států, zvláště Malé dohody, se při obraně společných zájmů jako 

celek osvědčila, třebaže nechyběly ani kolize, Benešovy zákulisní výroky o polských 

východních hranicích jistě vzájemné solidaritě příliš neprospěly.  

Po ukončení janovské konference bylo, jak oznámil Beneš, dohodnuto rozšíření a 

prodloužení československo - jugoslávské spojenecké smlouvy, „…tak, aby se nevztahovala jen 

na trianonskou mírovou smlouvu, nýbrž na všechny smlouvy společně podepsané“ (Versailles a 

St. Germain). Oba státy se zavázaly vzájemnou podporou v politických a diplomatických 

akcích. Spolupráce se měla rozšířit i na hospodářské otázky. Obdobná smlouva ČSR a 

Rumunska měla být podepsána teprve po uplynutí platnosti první spojenecké smlouvy v roce 

1923. 294 Všechny tyto otázky byly v srpnu 1922 předmětem jednání Beneše, s premiérem 

Nikolou Pašićem a ministrem M. Ninčićem v Mariánských lázních. Beneš doporučoval rozšířit 

vzájemné vztahy tak, aby spojenecká smlouva „…byla zbavena protimaďarského ostnu  a 

rozšířena na všechny podepsané mírové smlouvy“.295 Kromě toho se měly projednat dohody 

dílčího významu. Zároveň se připravovala pražská schůzka Malé dohody, která měla projednat 

stanovisko k zasedání Společnosti národů, k středoevropským záležitostem a hlavně k osudu 

Rakouska. 296 

Postoj Jugoslávie a Rumunska byl vskutku zdrženlivý, ale Beneš se ve prospěch půjčky 

angažoval a z valné míry bylo poskytnutí půjčky jeho zásluhou. 297 Dále navrhoval, aby platnost 

smlouvy byla stanovena na 10-15 let. Smlouva byla podepsána po pražské konferenci Malé 

                                                 
293 Srov. Benešovy telegramy z Janova z 12. a 14. května, AMZV, TD 1922, č. 623-627. 
294 Protokol o prodloužení obranné úmluvy spojenecké, uzavřené mezi republikou československou a Královstvím 
rumunským byl podepsán 7.5. 1923. Zahraniční politika, 2/1923, s. 1019-1020. Blíže o tom: Zdeněk Sládek, Marta 
Romportlová: Československo-maďarské styky ve 20.letech. In: Otázky dějin střední a východní Evropy , Brno 
1975 , s. 317-318. 
295 AMZV, TO 1922, č. 672-687/22.  
296Tamtéž, č. 922-961/22. P.-R. BERGER píše, že Malá dohoda zaujala k rakouské sanační půjčce odmítavé 
stanovisko ,sv. II, s. 435. 
297 L.KEREKES, c.d., s. 356-7.  



dohody 298  30. srpna 1922. Obě strany se v ní zavázaly k úzké hospodářské spolupráci a 

k společnému postupu v mezinárodní politice. V případě ohrožení jejich zájmů se měly 

dohodnout o opatřeních, která by zajistila jejich bezpečnost. Benešovy návrhy nebyly Jugoslávií 

přijaty. Za prvé nebyla uzavřena spojenecká smlouva, vztahující se na všechny mírové smlouvy 

. Místo toho byla prodloužena smlouva z roku 1920, která se týkala  pouze nebezpečí 

z maďarské strany. Za druhé byla její platnost stanovena jen na pět let. Zdrženlivost jugoslávské 

strany snad byla odrazem kritických hlasů, které se v Bělehradě ozývaly již na janovské 

konferenci. Vyčítaly Benešovi, že přebírá vedení Malé dohody do svých rukou a využívá toho 

především pro československé zájmy. 299 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Javořina jako sporný bod k naplnění československo-polské smlouvy 

 

                                                 
298 Konvence projednávala problém Rakouska a mezinárodní agendu zářijového zasedání Společnosti národů. Tato 
konference zahájila pravidelné schůze malé dohody.  IORDACHE, N., c.d., s. 58.  
299  JAZKOVA, A.A.,  Malaja Antanta, s. 224-225. 



Americký vyslanec v Praze Lewis Einstein charakterizoval javořinský konflikt jako 

„bouři ve sklenici vody“. 300 Také Beneš o tom mluvil jako o sporu „triviálním“ a Masaryk řekl 

polskému chargé d´affaires, že touto hloupostí se nikdy zabývat nebude“. 301 Ve Francii to bylo 

také nepříjemné, protože to diskreditovalo její spojenecký systém (jak věřit v bratrství v boji, 

když se spojenci hádají o několik chalup pod Tatrami). 

Ratifikace zásadní československo-polské smlouvy 302 byla ve Varšavě opakovaně 

odložena právě pro tento drobný územní spor o slovenskou vesničku Javořinu, který původně 

obě strany zamýšlely uzavřít během několika týdnů.303 Beneš předpokládal, že problém vyřeší 

jednání speciálních komisí304, přičemž nebyl neochotný k jistým ústupkům ve prospěch Poláků, 

i když ne tak velkým, jaké očekávala druhá strana. Na polské straně se ostatně objevil návrh, 

aby záležitost byla řešena územní výměnou, a když pak v řadě záležitostí delegace obou států 

spolupracovaly i v Janově, zdálo se, že kurz, byť  limitované, spolupráce bude udržen.305  

Jenže pak přišlo několik nárazů, jež se měly na vztazích obou států svým způsobem 

fatálně podepsat, nechyběla mezi nimi ani naprostá neústupnost českých národních demokratů 

(a také slovenských luďáků) ve věci zmiňované tatranské obce.  

                                                 
300 GASIOROWSKI,  Polish –czechoslovak Relations 1918-1922, In: The Slavonic and East European Review, 
1957, č. 85, s. 475. 
301 BADER, Karol, Stosunki polsko-czeskie, Warszawa 1938, s. 24. 
302  „Smlouvou bez hranic“ nazval svého času „Robotnik“ politickou úmluvu polsko-českou. „A právem, neboť 
spišsko-oravská hranice není ještě ustálena a boj o Javořinu trvá dál. Boj o Javořinu vedou pouze Češi, zatímco 
Poláci, jako obyčejně, nedělají nic. Zato česká diplomacie pracuje usilovně na získání francouzských politiků 
v otázce javořinské. Jak známo, vyžádala si v Radě Svazu národů 6 měsíční lhůtu, aby mohla „dorozumět se 
s Polskem“. Pochybuji, zda v té věci bylo něco již podniknuto a bojím se, že Češi postaví Poláky v javořinské otázce 
před hotový fakt, jako to učinili již s těšínským Slezskem, kde pro neschopnost polské diplomacie 160.000 polských 
obyvatel úpí pod českou vládou“.AMZV, PZ Varšava, 24.2.1922., č. 116.  
303  „Politická úmluva československo-polská uzavřená panem Piltzem za pana Skirmunta, nesešla dosud v život 
nejen proto, že nebyla ještě polským sněmem ratifikována, nýbrž také a to v první řadě proto, že Češi nesplnili 
podmínek této smlouvy v záležitosti javořinské. Toto nesplnění smlouvy vedlo k podání protestní noty vlády polské a 
pod znamením této noty, která ještě nebyla z české strany zodpovězena. Piltz: „Od počátku tohoto roku nejednou 
intervenoval jsem u vlády československé v příčině provedení bodu B dodatku k smlouvě československo-polské z 6. 
listopadu 1921, stanovujícího, že úprava záležitosti té má se stát cestou bezprostředního a smírného porozumění 
mezi oběma vládami. Lhůta pro to byla určena do dne 6. srpna. Po jejím projetí polská vláda mně přikázala podat 
protest proti neprovedení smlouvy a setrvat na jejím provedení. Československá  vláda ústy ministerského předsedy 
dne 26. července prohlásila, že nejen  že nemůže být utvořena společná komise javořinská, ale že nemůže dojít ani 
k porozumění mezi polskou  a českou komisí znalců. Polská vláda, pokládajíc toto negativní stanovisko za odmítnutí 
provedení smlouvy, učinila z toho příslušné důsledky a podala protest“. AMZV, PZ Varšava, 27. srpna 1922, č. 
588. 
304 Rozhodnutí velvyslanců z 28. července 1920 přiřkla Javořinu Československu, ponechávalo však delimitační 
komisi, aby tam podrobně stanovila hranici. Poláci, nikdy se nevzdávající s lehkou myslí ani kusu území, o němž 
myslili, že by jim snad při vytrvalosti mohlo připadnout, použili toho, aby obnovili své nároky na Javořinu. Pod 
jejich vlivem dělala rozhraničovací komise návrh na různé úchylky od hraniční čáry, kterou zhruba stanovila 
velvyslanecká konference. 24. března 1921 poprvé jednala delimitační komise o návrhu polského zástupce, aby 
Javořina byla dána Polsku výměnou za dvě obce spišské. Československý zástupce zamítl tento návrh. Delimitační 
komise zaslala pak polský námět konferenci velvyslanců, aby sami o něm rozhodli.  
305 Srov. detailněji SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Anna, Polsko-czechoslowackie stosunki dyplomatyczne, s. 
92-94. 



Spolupráci s Prahou nepřál ani  zatímní „náčelník státu“ Józef Piłsudski, který 

rozhodující měrou přispěl k pádu vlády Antonio Ponikowského (hlavním důvodem byla politika 

v době Janova), a tím i k odchodu K. Sirmunta, výrazně nakloněného spolupráci s Prahou, 

z vedení polské diplomacie.306 Když pak na zasedání vlády 7. července Beneš navrhl, aby do 

Polska byla konečně vyslána komise expertů v čele s profesorem B. Němcem, která již 

připravila elaboráty k možné dohodě s Poláky, postavila se národní demokracie ústy ministra 

Ladislava Nováka kategoricky proti jakýmkoliv ústupkům. Třebaže Benešovo mírně 

kompromisní stanovisko ve vládě i další ministři, národní demokracie (a tentokráte fakticky i 

lidovci) možnost jakékoliv vstřícnosti zablokovala.307 Javořinská záležitost vyřešena nebyla a 

stala se brzy předmětem vášnivých diskusí širší veřejnosti a nakonec vydatně přispěla k pádu 

konstruktivní politiky détente mezi oběma zeměmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.1. Snahy o vyřešení javořinské otázky 

 

                                                 
306 Srov.naposledy NOWAK-KIELBIKOWA, Konstanty Skirmunt , s. 193 ad. 
307 Novák přitom demonstrativně prosadil, aby členy komise před výjezdem vyslechla skupina poslanců národní 
demokracie v čele se samotným Kramářem, jehož naprosto nekompromisní stanovisko vůči Polákům bylo dobře 
známé. Srov. protokol zasedání vlády z 7. července , PSČSV. Sv. 5, s. 190-192. 



Beneš byl nakloněn postupně narůstající spor o Javořinu vyřešit kompromisem, jenž 

ostatně usnadňovala i polská nabídka případné výměny nevelkých území v dotyčné oblasti.308 

To však ještě v době jeho premiérství blokovala národní demokracie a také luďáci. Vývoj 

v Polsku na přelomu let 1922-23 přitom vytvářel podmínky k novému rozvoji československo-

polských vztahů. Vůči Čechům nevlídně orientovaný Józef Piłdudski dočasně odešel z vysoké 

politiky, v prosinci 1922, v momentu krize způsobené zavražděním prvního prezidenta Gabriela 

Naruszewicze, se pak ministerským předsedou stal výrazně frankofilsky orientovaný generál 

Wladyslaw Sikorski, který počítal se spoluprací obou (byť mezinárodněprávně rozdílně 

vymezených) spojenců  Francie. Také nový šéf varšavské diplomacie Alexander Skrzyński 

projevil hned v prvním rozhovoru s československým titulářem Prokopem Maxou zájem nejen o 

prohloubení vzájemných vztahů, ale dokonce o možnou novou formulaci bilaterálního paktu. 309 

Příležitost však zůstala z více důvodů opět nevyužita, i když se v lednu 1923 Beneš již chystal 

k cestě do Varšavy.310 Polská diplomacie opakovala na základě sporného doporučení konference 

velvyslanců z listopadu 1922 tvrzení o údajné právní legitimaci k získání Javořiny,311 strana 

                                                 
308 „Ve dnech 5 a 6. května se na Spiš  a Oravu vrátili uprchlíci z plebiscitového území, kteří se svého hlásili a 
chránili Polsko. Pod velením ks. Machaja , byli přijati velmi srdečně tamními Poláky. S nimi se na také na Oravu a 
Spiš vrátil volný duch tisku, i názoru, který byl tlumen bezohledně Čechy. Po odchodu českých vojsk, armáda i stráž 
státní zůstaly značně oslabeni. Úřadují zde tajní agenti rekrutující se z řad úředníků. Bojůvky odzbrojených 
žoldnéřů českých jsou zorganizovány ve všech oblastech. Následně se utvořila koaliční subkomise. Vedoucím zůstal 
pan de la Forest-Divonne, z české strany do ní vstoupili Blacho, Dr. Hoja i Dr. Thomas z Bílé Spiše. Koaliční 
komise v Těšíně vydala 19.dubna rozřešení o administraci Spíše a Oravy“. AAN, MSZ, B 16351-B 16390, sign. 
208-245, č. 15, Spiš a Orava. 
309 Srov. např. W. KORPALSKA, Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna , Warszawa-Wroclaw 1988, 
s. 121 ad.;AMZV, PZ Varšava 1922, zpráva z 6. prosince (kde je část o Sikorského zájmu na vojenské spolupráci 
s ČSR ), tamtéž, zpráva z 30. prosince o Maxově rozhovoru s A. Skrzyńskim atd.  
310 Československý vyslanec Prokop Maxa píše: „Při včerejším čaji v Belvederu zmínil se Woyciechowski, který 
mne nejvíc z diplomatického sboru vyznamenává laskavými rozhovory, v tomto týdnu již podruhé o Javořině. Má 
stále kolem sebe pobočníka Zaruskiego, který jest nadšeným milovníkem Tater a agitátorem pro Javořinu. 
Javořinská agitace jest vedena shora, šíří se velmi rychle v celé varšavské společnosti pod oficiální maskou. 
Způsobil to Bader. Kdyby on nebyl zasáhl, byla by věc přešla klidněji. Bylo by dobré, kdyby Varšava byla 
upozorněna z Londýna, že tam vyvolal zlý dojem neústupnost v tak nepatrné otázce, neústupnost, jež ohrožuje 
konsolidaci ve střední Evropě. Mastný by měl promluvit se Skirmuntem“. AMZV, PZ Varšava, 2.3. 1923, č. 152.  
311 „Bez javořinského údolí neudržíme však ve svých rukách Spišska. Zdá-lo by se, že aspoň v této drobné otázce p. 
Piltz a p. Skirmunt přimějí p. Beneše k ústupkům. Smlouva československo-polská jest tak křiklavou, že když jí p. 
Skirmunt předložil zahraniční komisi varšavského sněmu, ze všech stran  setkal se s kritikou. Pan Skirmunt 
neodvážil se předložit ji sněmu k ratifikaci. Ale pan Beneš naprosto nepřišel proto do rozpaků. Má Skirmuntův 
podpis a jezdí po Evropě, vykládaje všem i každému zvlášť, že Polsko jest už zapřaženo do vozu české politiky a 
patří k Malé dohodě“. Dále varšavský „Kurjer Poranny“ referuje dne  25. února ve článku „Otázka javořiny o 
protestním táboru lidu“. „Poněvadž všechny důvody, především pak hospodářské, zeměpisné  i etnografické svědčí 
pro bezpodmínečné příslušenství celé spišské Javořiny k Polsku, vybízím polskou vládu, aby rozhodně odmítla 
potvrzení česko-polské smlouvy do té doby , pokud nebude spor javořinský pro Polsko příznivě vyřízen.  
Kdyby přes to česko-polská smlouva  byla potvrzena , polská veřejnost bude ji pokládat za smlouvu vládou 
vynucenou, proti vůli i zájmům obyvatelstva. Následkem pověstí, že vláda polská zamýšlí zaměnit obce Kacvin i 
Niedzice za Javořinu. Obyvatelstvo obce Lapše Dolní na Spiši zaslalo vládě i sněmu protest proti tomuto projektu. 
Obyvatelstvo prosí o připojení ostatních částí Spíše k Polsku eventuálně vydáním Kacvina i Niedzice ztrácíme 
velmi mnoho materiálně, mimo jiné přicházíme i o silnici, která jest jediným spojením s ostatními částmi země, 
neboť cesty vedoucí přes hory nelze vážně brát v úvahu, poněvadž jest v zimě, na jaře i koncem podzimu úplně 
neschůdnou. V témže listě z téhož dne uveřejněn druhý článek: že o javořinské otázce má definitivně rozhodnout 



československá proti němu ale kladla předcházející rozhodnutí svého grémia z let 1920-1921 a 

také neratifikovanou smlouvu o hranicích v Sévres ze srpna 1920. 312 A polské naléhání, aby 

spor prostě vyřešila konference velvyslanců, Beneš principiálně už počátkem března 1923 

odmítl, což – jak až nediplomaticky sdělil polský chargé d´affaires v Praze K. Bader – 

deaktualizovalo jeho zamýšlenou polskou cestu…313 

Československý ministr zahraničí ještě v polovině dubna nevylučoval možnost jistých 

koncesí polské straně, jak však psal v příslušné instrukci, „otázka Javoriny právně jest 

definitivně rozhodnuta… a v této věci ustoupit nelze“. 314 Jenže varšavský sejm přijal o necelý 

týden později jednomyslně rezoluci, která vyzývala Sikorského vládu, aby se všemi prostředky 

domáhala přiznání Javoriny konferencí velvyslanců, což prakticky pohřbilo možnost 

kompromisu. O problému se 24. a 25. dubna diskutovalo znovu i v zahraničním výboru 

sněmovny pražské a zde se poslanci národní demokracie, tedy koaliční strany, znovu 

kategoricky postavili proti kompromisu, doporučovanému Benešem a částí dalších poslanců. 

Ministr zahraničí musel posléze prohlásit, že právně je záležitost uzavřena, tím vyvolal ale jen 

další repliky na straně polské včetně polemiky svého partnera Skrzyńského v sejmu v polovině 

května315. Nespokojený Beneš pak sice v zápětí, při příležitosti návštěvy generalissima 

Ferdinanda Foche v Praze, zdůraznil i ne veřejnosti existenciální potřebu dohody pro obě země, 

přičemž „všichni, kteří jsou  proti, jsou politiky s malým obzorem“. 316  

                                                                                                                                                            
komise, složená z představitelů vědeckých i hospodářských institucí jmenovaných vládami polskou a  
československou. Z jiného pramene dostáváme informaci, že obě vlády uzavřou nejdříve kompromis v této otázce a 
pak teprve vpracování podrobností bude svěřeno oné komisi. Prof. Lvovské Univerzity Dr. Osvald Balzer, 
nejvážnější a všestranný znatel zahraničních otázek v Tatrách.  AMZV, PZ Varšava, 24.2. 1923, č. 116. 
312 Srov. přehled těchto právních tezí ve stati V. VOCHOČE, Javorina. Zahraniční politika 1923, s 793-802.  
313 SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Anna,  Polsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne, s. 103, srov. též 
Benešovu instrukci vyslanci Maxovi ze 3. března , PZ Varšava 1923, č. 159.  Předseda zahraničního výboru ve 
varšavském sněmu poslanec Jan Dąbski sdělil představiteli  ve formě interview podrobnosti ohledně úkolů a snah 
zahraniční politiky.  „Hranice jsou již fakticky i právně ustáleny mírovou smlouvou rižskou. Zásadně jsem pro 
sblížení Polska a ČSR, ale příjezd čsl. ministra zahraničních věcí do Varšavy měl by jenom tehdy účel a výsledek, 
kdyby sporné a ubližující nám otázky, především otázka Javořiny, byly před příjezdem ministrovým definitivně 
vyřízeny. Pak mohla by začít nová éra v poměrech česko-polských,což nebylo by bez vlivu na situaci v celé střední 
Evropě“.  AMZV, PZ Varšava, 7.3.1923, č. 175. 
314 AMZV, TO 1923, č. 496-511/23.  
315 „Je nutné zlikvidovat spory mezi Polskem a Čechami, na zásadě práva  spravedlnosti, a podle vlastních pravidel, 
na těšínském Slezsku především a také v oblasti Javořiny pomocí Rady velvyslanců, konající v hranicích 
jednomyslné usnesení komise delimitační. Polsko nemůže být pouze ta strana, která dává, je potřeba proti sobě 
stanout rovnoprávně. Musíme začít po vyřešení problémů hranic spolupracovat v Evropě jako partneři, ještě nechci 
nijak poukazovat jakým směrem, jakým způsobem ale musíme. Neméně opatrné Polsko musí být i v kontaktu 
s Malou dohodou. Spolupráce s Jugoslávií je na základě našich vlastních vztahů ale i na základě vztahů se střední 
Evropou. Na nás leží zodpovědnost aby se bolševická vlna nepřevalila do Polska  a poté do Evropy“. AAN, MSZ, 
B 16198-B 16227, sign. 80-106, Skrzyński,č. 100.  
316 Srov. Benešův rozhovor pro Petit Parisien v květnu 1923, cit. dle Zahraniční politika 1923, s. 685.  



Jenže ona „malá směšná historka“317, týkající se bezprostředně sotva pár set obyvatel, 

teď definitivně zablokovala oběma zemím tolik potřebnou dohodu na další dva dlouhé roky. 

Sikorského vláda ostatně už v polovině května odstoupila318, a třebaže Benešův rezortní kolega 

Skrzyński stanul nakonec na jaře 1925 přece jen u nové úpravy mezi oběma zeměmi, ztracené 

roky se už ve vzájemných vztazích nepodařilo zcela překlenout.  

 
 

 

 

 

 

 

7. První návrhy československo-francouzské smlouvy 

 

                                                 
317 Srov. rekapitulaci javořinského konfliktu v NA, Ministerstvo vnitra, hraniční spisy- karton č. 5, 6, 7. „Dne 28. 
července 1920 rozhodnutí konference velvyslanců bylo nám rozděleno Těšínsko a  oříznuty nám kusy Oravska a 
Spišska, čímž se pokládala za rozřešený spor mezi námi a Polskem o tato území, která byla před tím po celá století 
našimi. Zplnomocnění zástupci vlády polské (G.J. Paderewski) a československé  (Dr. Eduard Beneš) vyjádřili 
svými podpory úplné přijetí rozhodnutí konference velvyslanců. Rozhodnutím tím zůstala celá katastrální obec 
Javorina  a jižní část katastrální obce Jurgova u ČSR, což bylo vyznačeno i na mapě jež byla připojena 
k rozhodnutí jako úřední příloha. Ministr Beneš podal o tom všem zprávu Stálému výboru, jenž ji dne 4. srpna 1920 
schválil (11 hlasy proti 10). Dne 10. srpna 1920 shodly se v Sévres USA, Říše britská, Francie a Itálie a Japonsko 
na jedné straně a na straně druhé Polsko, Rumunsko, Stát Srbochorvatskoslovinský a Stát Československý (za něj 
podepsán Št. Osuský) na smlouvě zvané obecně smlouvou hraniční, aby zajištěna byla svrchovanost Polska, 
Rumunska, Státu SHS a Státu československého na územích, jež byla přiznána jednomu každému z nich“. Do 
smlouvy této pojato v úplnosti rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. července 1920 o Těšínsku, Oravksu a 
Spišsku, tj. celá Javorina  a jižní část Jurgova zůstává v ČSR. Tuto hraniční smlouvu schválil dne 22. prosince 1922 
senát Nár. shromáždění čsl.  (bez výhrad). Hraniční smlouvu schválila tedy i poslanecká sněmovna dne 28. ledna 
1921, připojivši na rozdíl od senátu zvláštní ohrazení resoluci ve příčině rozdělení Těšínska, Oravska a Spišska. 
Ratifikací Národním shromáždím nenabyla hraniční smlouva pro československý stát  ani pro vládu  včetně 
s ministerstvem zahraničí závaznosti politické, a v naší veřejnosti nastalo úplné uspokojení a uklidnění. Dne 6. 
listopadu 1921 byla ujednána  mezi Polskem a Československem politická úmluva, jejíž prvá polovice (větší) byla 
oznámena naší veřejnosti a jejíž tajná polovička (menší) má závěrečné ustanovení, že obě vlády vyřídí-otázku 
Javořiny v dohodě přímé a přátelské  ve lhůtě 6 měsíců. Smlouvu podepsal za ČSR dr. Beneš  a za Polsko 
K Skirmunt. Šestiměsíční lhůta byla v květnu 1922 prodloužena do 6. srpna 1922, ale k dohodě přímé a přátelské 
nedošlo dosud, v té době se staly některé věci. Konference velvyslanecká několikrát oznámila, že zůstává  platnosti 
její rozhodnutí ze dne 28. července  1920, jestliže by se přímo   přátelsky nedohodly obě vlády (československá a 
polská), tak dne 6. prosince 1921 , 7. února 1922 a 30. dubna 1922. Dne 25 . září 1922 delimitační komise polsko-
československá většinu hlasů-proti hlasu zástupce Československa-se usnesla vzhledem k tomu, že se 
československá a polská vláda nedohodly do 6.srpna 1922, navrhnout hranici sama. Nedbavši své pravomoci  a 
instrukcí (a překročivší je), nedbavši rozhodnutí dotčených pod 4 a  postavivši se proto nim, usnesla se na hraniční 
čáře os severu na jih, kterou rozpoltila území Javořiny (větší než 100 km čtverečních) na 2 nestejné části (západní 
část ve prospěch Polska). Ministr dr. Beneš proti tomu z Janova protestoval telegraficky i s vyslancem drem 
Osuským, i byly konferencí velvyslanců zakázány další práce delimitační komise“.  
318 KORPALSKA, W., Władysław Eugeniusz Sikorski, s. 127-128, jeho nástupcem se stala vláda „ludovce“ (tedy 
agrárníka) Wincentyho Witose , v níž byl ministrem zahraničí Władysław Seyda. Též AMZV, PZ Varšava 1923, č. 
355 a 366. 



Návštěva generalissima Foche v Československu v polovině května 1923 se sice nestala 

zlomem v poměru mezi Prahou a Varšavou (odkud také francouzský generál, vítaný v ČSR jako 

„nepřímý tvůrce republiky“, přijel) , byla však prvním vykročením k tomu, čemu se až dosud 

Beneš i Masaryk nepřímo bránili - k formalizování politického vztahu Československa a třetí 

francouzské republiky. Pařížské politické i vojenské špičky, již předtím projevující zájem o 

utužení spolupráce s ČSR, předložily prostřednictvím Foche v Praze oficiální návrh spojenecké 

smlouvy, kterou Francie již více než před dvěma lety podepsala s Polskem.  

Tehdejší cesta Piłsudského do Paříže a program, o němž se mělo v Paříži jednat, narazil 

na živý odpor některých politických stran. Pařížské porady, které měly vést k uzavření formální 

vojenské konvence 319 mezi Francií a  Polskem, musely být odloženy320, což se ve 

francouzských kruzích neslo dosti trpce  s poukazem na to, že to byla Francie, která v době 

největšího nebezpečí pro Polsko, v době obléhání Varšavy bolševiky přispěla Polsku na pomoc.  

Při jednání v Paříži měla být vojenská pospolitost obou zemí zdůrazněna také ujednáním 

hospodářského rázu, Polsko mělo Francii poskytnout volné své suroviny, za které by dostalo od 

Francie potřebné výrobky, v prvé řadě vojenský materiál. Také otázka definitivních hranic 

Polska měla být projednána, přičemž Poláci doufali, že za ústupky v jiných oborech získají 

Francii pro své plány hranic na východě a zejména na západě.321 

Podrobnosti této smlouvy byly svěřeny polskému zahraničnímu ministru Sapiehovi a 

polskému ministru války Sosnowskému na konferenci s maršálem Fochem a gen. Weygandem, 

šéfem Fochova generálního štábu, který vedl vojenské operace na polské frontě a zachránil tím 

Varšavu před sovětským vpádem. 

Francouzské zahraniční ministerstvo si přálo doplnit francouzsko-belgickou smlouvu, 

která vojensky posilovala západ, smlouvou francouzsko-polskou, před německou expansí na 

východ a znemožnila by spojení Německa s Ruskem. 

Francouzská vláda žádala náhradou za pomoc, kterou by poskytla Polsku pro případ 

bolševického útoku, aby Polsko zorganizovalo a vycvičilo pod vedením francouzské vojenské 

mise v Polsku zdatnou armádu. 

Polsko naproti tomu žádalo podporu svých nároků na Vilno a přímluvu Francie v otázce  

hornoslezského plebiscitu. Francouzská vláda sama pozvala Piłsudského k těmto poradám velké 
                                                 
319 Účelem návštěvy maršála Piłsudského ve Francii bylo sjednat vojenskou smlouvu s Francií proti možnému 
jarnímu útoku bolševiků. NA, MZV-VA, inv. č. 478, karton č. 1233, Národní listy, 4.2. 1921.  
320 Sám Piłsudski cestu několikrát odvolal, údajně kvůli choroby, která ho postihla právě před odjezdem do Paříže. 
V diplomatických kruzích se tvrdilo, že je choroba rázu „ politického“. Tamtéž,Venkov 11.1. 1921.  
321 Podr. WANDYCZ, Piotr Stefan,  France and Her Eastern Allies 1919-1925, French-Czechoslovak-Polish 
Relations from the Paris Peace Conference to Locarno. Minneapolis 1962, dále CIALOWICZ, Józef, Polsko-
francuski sojusz wojskowi 1921-1939. Warszawa 1970, k dalšímu vývoji aliance zvláště BUŁHAK, Henryk, 
Polska-Francja. Z dziejów sojuszu 1922-1939, Warszawa 1995.  



důležitosti již 29. prosince, ale Piłsudski byl zdržen jednak nemocí a jednak tím, že se chtěl 

údajně vyhnout schůzce s Lloydem Georgem, jemuž nechtěl odpustit ultimatum, které zaslal 

polské vládě v létě a v němž ji vyzýval k okamžitému přijetí mírových podmínek sovětů. 

Francouzsko-polská smlouva  byla uzavřena mezi francouzským ministerským 

předsedou Briandem a polským ministrem zahraničních věcí knížetem Sapiehou. Původní 

polská nabídka francouzsko-polského spolku politického, vojenského a obchodního byla 

odmítnuta a co zní v definitivní „dohodě“ zůstalo, neodpovídalo ani z daleka vlastním polským 

požadavkům. 

Úřední text obsahoval čtyři paragrafy, z nichž nejdůležitějším byl třetí, kde bylo řečeno: 

„Kdyby mimo očekávání a  přes upřímně mírumilovné intence obou smluvních států byly tyto 

státy nebo jedna z nich napadeny bez vlastní provokace, obě vlády se dohodnou o obraně svého 

území a ochraně svých oprávněných zájmů v mezích, vytčených v předmluvě“. 

Tyto meze jsou: Francie by poskytla Polsku vojenského materiálu a technické pomoci svých 

vojenských odborníků, ale nikoli svých armád. Čím se zavazuje Polsko Francii, není přesně 

známo, pravděpodobně však nejsou rovnocenným kontrahentem v tom, co slibuje, Francie 

zavazuje se asi vyrovnat toto „debet“ vysláním svých vojsk. Původní plán polský byl však zcela 

jiný: obávajíc se, že jeho východní hranice není bezpečna,  že hlavně letošní jaro může být 

kritické, žádalo Polsko, aby mu bylo pomoženo vojenskou expedicí. V tomto rozhodujícím bodu 

však nedosáhlo ničeho“.322 

Z ostatního textu bylo důležité, že Polsko se zavazovalo řídit v mezinárodních stycích 

mírovými smlouvami a paktem Společnosti národů, a že na druhé straně Francie slibovala 

Polsku hospodářskou pomoc. Oba státy se zavazovaly, že neuzavřou ve východní a střední 

Evropě smluv bez předchozího vyrozumění druhého kontrahenta. Zajímavé je, že smlouva 

nemluvila o hranici stanovené podmínkami v Rize. Patrně tedy trvala Francie jako ostatní 

dohodové státy na stanovisku „non possumus“ v této příčině a  rižského míru neuznala, počítajíc 

s tím, že Rusko se opět jednou vzpamatuje a bude reklamovat své přirozené hranice.323 Polský 

tisk uzavřenou smlouvu z pohledu francouzsko-polských vztahů velmi oceňoval, ale za jistých 

podmínek se mu jevila jako zčásti nedostatečná. 324 

                                                 
322 Podr. AAN, MSZ, B 21837, sign 5568. Text francouzsko-polské smlouvy. 
323 „Netřeba podotýkat, že se úmluvou francouzsko-polskou nic nemění na postavení naší republiky k Francii a 
dohodě vůbec. Je veřejným tajemstvím, že byla dána knížeti Sapiehovi v Paříži naléhavá rada, aby se vyhnul  
všemu, co by mohlo zhoršit nynější československo-polský poměr, ba že mu bylo dáno přímo najevo, že Francie 
považuje loajální politiku Polska vůči Československu vůbec za „conditio sine dua non“ své spojenecké politiky 
vůči Polsku. Náš vliv zůstává neztenčen, naše bezpečnost není ohrožena“. NA, MZV-VA, sig. 478, 1233. České 
slovo, 28.2. 1921. 
324 Polské tisk o polsko-francouzské konvenci. Krakovská „Reforma“ rozebírala velice střízlivě uzavřenou 
francouzsko-polskou dohodu vojenskou, o níž řekla, „že ukládá Polsku řadu povinností nesporně velkých a těžkých. 



Beneš naopak okamžitě reagoval vyslovením obav, jak by reagovala Británie a také 

Itálie. Současně ale – přesně v duchu své taktiky, projevené již v momentu porúrské krize – 

iniciativu neodmítl a doporučil pouze, aby se nejprve jednalo o politické smlouvě, která se měla 

stát základem příštího spojenectví. A Francouzi reagovali pružně, ještě počátkem června  měl 

Beneš jejich první návrh ve své pracovně v podobě325, která vycházela nejen z francouzského 

záměru fakticky protiněmeckého spojenectví, ale – výslovným zahrnutím závazku proti  

případnému útoku maďarskému – současně navazovala na smluvní instrumenty malodohodové.  

Záznamy o Benešových jednáních v Paříži ve druhém červencovém týdnu se zřejmě 

nedochovaly a ministr sám Prahu informoval jen krátkou zprávou, ujišťující, „že po prvních 

rozhovorech…je vše v počátku“. 326 Jisté je, že byl dohodnut rámec nové obchodně politické 

dohody mezi oběma republikami, příprava smlouvy politické ale zřejmě příliš nepokročila. 

Podle francouzské dokumentace  Beneš stále preferoval jen kooperaci generálních štábů obou 

armád, zatímco podpis politického paktu zamýšlel odložit, když prý nepovažoval atmosféru 

k takovému kroku za zralou. 327 

 

7.1. IV. shromáždění Společnosti národů 

 

Během roku 1923 se československý diplomat vydal na nadcházející  IV. shromáždění 

Společnosti národů. Co se týká poměru mezi Čechoslováky a Poláky, otázku Javořiny nezlepšila 

ani tato jednání Rady (kterou exekutiva  Společnosti posléze předala Stálému dvoru 

                                                                                                                                                            
Francie se zavazuje poskytnout Polsku jen válečný materiál a řídící osoby, důstojnický bor, ne však vojsko. Pomoc 
ta jest sice velmi cenná ale za jistých okolností může se prý ukázat nedostatečnou“. 
„Francie chce přátelský poměr československo-polský, aby válečné zásilky příště nemusely do Polska přes gdaňský 
přístav, nýbrž přes Prahu, tedy kratší a bezpečnější cestou, ale možno-li prý cestu  onu pokládat za jistou za všech 
okolností? Třeba prý uvážit, že takové zásilky narazí na odpor Švýcarska, jež již nyní jako neutrální stát nemůže 
propustit cizí vojsko (dohodové na Litvu). Což teprve kdyby byla válka“. 
Podobně Kurjer Warszawski napsal: „Francouzsko-polské jednání obchodní naráží na různé obtíže, následkem 
čehož situace je v dané chvíli nejasná. Obtíže plynou hlavně z toho, že Francie chtěla by vyvážet do Polska 
množství zboží, jehož výroba je francouzskou specialitou, jež však v Polsku jeví se předměty luxusními. Francie 
byla by sice ochotna přijmout za své zboží polské produkty, ale ani tato podmínka není pro Polsko výhodná 
vzhledem k tomu, že polský vývoz je nyní ještě velmi nepatrný“. NA, MZV-VA, sign. 1348, karton 2655.  
325 Srov. detailně B. FERENČUHOVÁ, Rokovanie o francúzsko-československú zmluvu o spojenectve a priatelstve 
(maj 1923-január 1924). Slovanské historické studie 23, 1997, s. 81-82.  
326 AMZV, TD 1923, č. 810/23. Beneš z Paříže II. července , též J. aj. ČECHUROVI (eds.), Edvard Beneš 
(diplomat na cestách), s. 60.  
327  FERENČUHOVÁ, Bohumila, Rokovanie..., s. 83. dodejme, že Francouzi brzy obnovili na Prahu především 
prostřednictvím  vojáků nátlak, jehož symbolem bylo vyslání mise plukovníka Dosseho na zářijové manévry čs. 
armády. Události na podzim 1923, mj. nezdar Ženevy při řešení italského ataku  na Řecko  a také vývoj 
v Německu, ovšem již vytvořily pro podpis československo-francouzské smlouvy zcela jiné podmínky. 



mezinárodní spravedlnosti do Haagu328 ), ani opakovaná polská snaha přesvědčit Beneše, aby 

rezignoval na svou kandidaturu do Rady ve prospěch delegáta Varšavy.  

Československý ministr, kandidující jménem celé Malé dohody, tentokrát neustoupil a 

byl nakonec pro příští období zvolen celkem 30 hlasy329, zatímco jeho polský kolega (byl jím K. 

Skirmunt330 ) se 17 hlasy neprošel331, což samozřejmě zanechalo ve vzájemných vztazích patrné 

stopy.  

Těžištěm aktivity IV. shromáždění se poprvé od vzniku Společnosti stal problém 

odzbrojení, zakotvený sice v mírových smlouvách i samotném Paktu, dosud ale nerealizovaný 

plně ani státy poraženými. I nyní byla otázka snižování počtu armád  a výzbroje probírána více 
                                                 
328 Otázku Javořiny v Haagu hájili  představitelé Polska Mrozowski, Błociazewski, kteří do Haagu odjeli 11.11. 
České stanovisko hájil prof. mezinárodního práva na pražské univerzitě Krčmář. AMZV, PZ Varšava, 11/1923, č. 
765.  
329 „Československý delegát dr. Beneš znovu zvolen do rady Společnosti národů. Velký úspěch jeho osobních zásluh 
i ocenění politiky našeho státu a Malé dohody. Polsko a Rumunsko zvoleno na 3 roky. Znamenitý úspěch Malé 
dohody, Malá dohoda zastupována dvěma členy“. 
Včerejší volby do rady S.N., provedené za ohromného zájmu dle nového systému, přinesly překvapení  a znamenitý 
úspěch Malé dohodě i Československu. Bylo totiž zvoleno dle ujednání jak v Malé dohodě, tak v lůně Společnosti 
národů za Malou dohodu Rumunsko a sice 41 ze 49 hlasů. Byl zvolen však do Rady také druhý člen Malé dohody 
na jeden rok, a sice Československo ve druhé volbě a to 27 ze 49 hlasů. Rumunsku přiznáno v další volbě členství 
na tři léta. Také Polsku dostalo  se místa v Radě 45 hlasy z 49, a sice na tři léta, přičemž byla uznána jeho znovu 
volitelnost. Tento výsledek volby je následkem jednak situace způsobené vystoupením Španělska a Brazílie, jednak 
však také projevem jistého uznání dosavadní malodohodové politické linie. Třebas volba dra Beneše je hlavně 
poctou jeho osobě  a uznáním jeho zásluh o dílo společnosti Národů, není jistě bez významu, jestliže Malá dohoda 
je nyní zastupována dvěma členy v Radě. V kruzích Malé dohody byl výsledek voleb přijat s nelíčenou 
radostí.Zvolení ČSR, které bylo zvoleno již počtvrté do Rady, je případem ve S.N. ojedinělým a je nejlepší odpovědí 
na poslední útoky proti ČSR, které byly vedeny některými německými a  maďarskými listy. Původně byl nová místa - 
pro zvětšení počtu míst ze 6 na 9 - určena pro Polsko, pro jeden stát jihoamerický a jeden asijský, přičemž jižní 
Amerika měla vystřídat Švédsko a Rumunsko jako zástupce Malé dohody Československo. V  zákulisí se jednalo o 
to, aby jedno z volných míst dostalo některé dominium, např. Kanada. Zároveň vynořil se návrh, aby místo po 
Španělsku zaujalo Portugalsko. Svou kandidaturu ohlásilo také Švédsko jako representant států baltických. 
Kandidatura ČSR byla postavena do popředí teprve den před volbou. Iniciativa nevyšla z čsl. strany. Již několik 
dnů mluvilo se o kandidatuře dra Beneše, přičemž oceňovány jeho osobní vlastnosti a zásluhy“.  NA, MZV-VA, 
sign. 478, karton č. 1088. Lidové noviny, Československý úspěch v Ženevě.  
330 „P ředstavitel Polska nebyl do Rady svazu národů připuštěn, ale vstoupil do ní pan Beneš. Nyní bude pan Beneš 
v radě SN specialistou pro otázky střední a východní Evropy, bude tam posuzovat polské záležitosti a bude takřka 
pokládán rovněž za představitele Polska. Ano, tak jest. Nezbádaná moudrost pana Seydova (polský MZV) vede totiž 
k takovým důsledkům. Pan Seyda vědě , že Beneš jako kandidát není a nemůže být spojencem p. Skirmunta nýbrž 
jeho velkým soupeřem. Mohlo se ale prohlásit, že Polsko snadno oželí, nebude-i pan Skirmunt zasedat v Radě SN, 
ale že  bude pokládat za těžkou ránu pro sebe, zasedne-li tam pan Beneš. Co však podniká pan Seyda? uzavírá 
dohodu s Malou Ententou v tom smyslu, že Beneš i Skirmunt jsou společnými kandidáty Polska i Malé dohody. 
Předem bylo totiž jisto, že SN nezvolí do své rady dvou představitelů střední Evropy. Kandidatura Beneš plus 
Skirmunt byla zřejmě nereálná a měla mimo to tu zlou stránku, že vyvolal dojem, že jak by Polsko podporovalo 
kandidaturu Benešovu a solidarizovalo s ní.Pan Seyda opravdu učinil všechno, aby do Rady svazu národů vstoupilo 
ČSR“. AMZV, PZ  Varšava, 2.10., 1924 č. 526. Výsledek volby do Společnosti národů, deník „Robotník“ ze dne 
2.10. 1924. Dále např. exposé ministra zahraničních věcí Konstantego Skirmunta na sněmovním  o Ženevě. AAN, 
MSZ, B 16198-B 16227, sign. 80-106. 
331 V tehdejším tisku se objevily články s titulky „dnešní očekávané rozhodnutí o Javořině“. „Polsko tvrdí, že zda-li 
Beneš učinil nějaké ústupky, to jistě ne zadarmo, leč za velmi dobrou úplatu, za jakési závažné zisky na jiné straně. 
Proslýchá se totiž, že Beneš přistoupil na nějaké ústupky v otázce Javořiny, za což ČSR dostane v radě Svazu 
národů místo, které přísluší vlastně Polsku. Byla by to taková výhra pro velmocenské stanovisko Malého ČSR a tak 
těžká diplomatická porážka Polska. Že Češi mohli by to zaplatit částí Javořiny“. .  Srov. např. J. KRČMÁŘ, 
Československo-polská hranice na území spišském (Javorina) před stálým dvorem mezinárodní spravedlnosti…, 
Zahraniční politika 1925, zvl. s . 193 ad., A. ESSEN, Polska a Mała Ententa 1920-1934, s. 133-134. 



teoreticky než prakticky (ke skutečným praktickým krokům bylo v Ženevě přistoupeno až o dva 

roky později), poprvé se však v souvislosti s tímto problémem projednávala otázka s ním přímo 

související, totiž zajištění bezpečnosti. 332 

Otázku bezpečnosti řada států v čele s Francií a jejími spojenci včetně Československa 

celkem pochopitelně předřazovala vlastnímu odzbrojování, třebaže takový přístup zvláště 

v anglosaských státech vyvolával už nyní především z řad pacifistů ostré kritiky. Hlavním 

produktem této filozofie se stal projekt tzv. Smlouvy o vzájemné pomoci, vzdáleně navazující 

na garanční pakt 333 doporučovaný v předcházejícím roce Lloydem Georgem, prohlubující však 

zvláště vlivem jeho francouzských spoluautorů klauzule sankční. Zpravodajem tzv. třetí komise, 

dokončující v září 1923 tento projekt, byl pak právě šéf československé diplomacie, který 

ostatně zasáhl i do jeho textace. A Beneš také představil jeho hlavní rysy v projevu před plénem 

Společnosti 29. 9. 334 

Smlouva Traité d´Assistence Mutuelle měla zásadním způsobem doplnit z hlediska 

kolektivně bezpečnostního Pakt Společnosti, na jehož články 10, 15 a 16 ostatně úzce 

navazovala. Hned první článek projektu klasifikoval útočnou válku jako mezinárodní zločin, 

přičemž signatáři smlouvy se zavazovali, „že se tímto zločinem neproviní“. Druhý článek 

smlouvy zase jasně přikazoval podepsaným státům, „že dle ustanovení této smlouvy poskytnou 

pomoc kterémukoliv v případě, že by se stal obětí útočné války“. V dalších paragrafech byly pak 

tyto základní principy rozvíjeny. Článek 5 např. konkretizoval možnosti vzájemné pomoci 

včetně povinnosti stanovení příslušných sil, jež měly jednotlivé státy dát k dispozici Společnosti 

národů pro předjímanou kolektivní obranu. Následující článek pak právě z Benešovy iniciativy 

umožňoval signatářům uzavírat bilaterální a či multilaterální defenzivní pakty. Další články 

předjímaly, že náklady na případnou obranu ponesou agresoři, signatáři se také zavazovali jak 

ke snižování zbrojení (a samozřejmě zachovávání relevantních klauzulí mírových smluv u států 

poražených), tak ke zveřejňování počtu svých ozbrojených sil. Smlouva měla být podepsána na 

dobu 15 let, její platnost byla ale  spojena s problémem odzbrojení a v neposlední řadě svázána 

s jejím akceptováním všemi stálými členy Rady Společnosti.335  

                                                 
332 Srov. např. J. CHMELAŘ, Čtvrté shromáždění Společnosti národů. III.  Zahraniční politika 1923, zvl. s. 1461-
1463., v širších souvislostech např. A.M.BRZEZIŃSKI, Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w 
polityce zagranicznej Francji (1919-1939), Lodź 1993, s. 28-29.  
333 Doplňkem garančního rýnského paktu (nebo paktu o neútočení) měly být arbitrážní smlouvy , zavazující  
smluvní strany k smírnému řešení sporů. Tyto smlouvy byly v dané době módní a byly jedním z opěrných sloupů 
ženevského protokolu. Později tento model použil také Stresemann ve svém memorandu britské a francouzské 
vládě ze dne 9. února 1925, v němž bylo okrajově poznamenáno, že německá vláda je připravena uzavřít takové 
smlouvy se všemi státy, jež k tomu budou ochotny. Aniž to bylo řečeno, mysleli se tím východní sousedé Německa.  
334 Srov. Benešův projev Problém omezení zbrojení z 29. září 1923, in: TÝŽ, Problémy nové Evropy , s. 249 ad. , 
zvl. s. 252-253.  
335 Text tohoto dokumentu viz Zahraniční politika 1923, s. 1332-1336.  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Československo-francouzská smlouva 

 

Na podzim 1923 chtěl Beneš ale věřit, že tento další krok k demokratizaci mezinárodních 

vztahů, jejímž symbolem mu byla právě Společnost národů, bude moci být vykonán. 336 A přece 

pochybnosti o jeho realizaci, vyvěrající oprávněně z postoje některých států v čele s Velkou 

Británií, přispěly brzy nemalým dílem k rozhodnutí ztvrdit neformální spolupráci s Francií 

                                                 
336 Srov. Benešův projev v Ženevě 29. září, in: Problémy nové Evropy, s. 255-256.  



podpisem smlouvy o přátelství. Nabádaly k němu ostatně i skutečnosti další, především 

prohlubující se krize v sousedním Německu.337 

Šéf pražské diplomacie se ve druhém týdnu prosince vydal na zasedání Rady Společnosti 

národů (poprvé jako člen exekutivy). Benešova účast na 27. schůzi Rady Společnosti přinesla 

17. prosince konkrétní zisk i z československého hlediska - přes polskou snahu bylo totiž 

v Ženevě v zásadě potvrzeno znovu stanovisko Prahy věci Javořiny. Rada se usnesla předat věc 

znovu hraniční delimitační komisi, která mohla ovšem provést jen drobné korektury již vytyčené 

hraniční čáry. Beneš takové rozhodnutí považoval za „úplnou výhru“, i když jinak v instrukci  

do Prahy nařizoval „ v tisku…nenapadati Poláků“ 338 a stavět se proti nacionalistické 

interpretaci celé záležitosti, jak ji prezentoval zvláště tisk národnědemokratický. 339 

Rozhovory v Paříži, kam ministr dorazil o dva dny později s novým, vlastním návrhem 

smlouvy, byly komplikovanější, jeho návrh textu smlouvy, doplňující původní francouzské 

propozice o závazky týkající se některých specifik československých zájmů (zákaz restaurace 

Habsburků stejně jako Hohenzollernům zapovězení anšlusu Rakouska), totiž vycházel 

především z úvahy, že půjde o „tak říkajíc smlouvu o věčném přátelství dvou národů“, nikoliv 

klasickou konvenci dvou vlád. Její preambule se také hlásila výslovně k principům Společnosti 

národů, z nichž měly vycházet bezpečnostní záruky. A Beneš přivezl i jiné znění podstatného 

druhého článku smlouvy. Jímž se obě strany zavazovaly dohodnout se na opatřeních „k 

                                                 
337 Stresemannova vláda, vyčerpána pasivní rezistencí, ohlásila 26. září ukončení tohoto konceptu „katastrof“ a 
vydala se na cestu překonání hluboké hospodářské i politické krize.  
338 V otázce Javořiny bylo publikováno ve varšavském tisku část dobrozdání Haagského tribunálu ze dne 6.12. 
s komentářem označující toto rozhodnutí za vítězství polské these. „Tak zněl oficielní komunikát interpretující toto 
dobrozdání ve prospěch Poláků. Teprve rozhodnutí Rady SN v otázce Javořiny, přiznávající právo československé 
thesi a interpretující v tom smyslu i dobrozdání haagského tribunálu, otevřelo oči polské veřejnosti. Událost tato 
pro Polsko dosti citelná nebyla však pociťována a přetřásána veřejně, tak jak by tomu bylo za jiných okolností, 
neboť přišla v době, kdy celá veřejnost, tisk i strany politické byly v horečném napětí zaměstnány utvořením nového 
kabinetu, což ve Varšavě je vždy provázeno velkým rozčílením“. Kromě toho, MZV, viceministr Seyda podal taktéž 
18.XII. svou demisi, není tudíž osoby komu by se dávala vina, kdo by byl interpelován. Předpokládá se, že polská 
zahraniční politika bude hrát roli pasivního pozorovatele, tj. nechce a nebude vyhledávat žádných nových spojenců 
, a uzavírat spojeneckých smluv,ani se angažovat pro cizí interesy. Její politika soustředí se k podpoře konsolidace 
vnitřních poměrů a k likvidaci svých sporných otázek „.  
Co se týče českých reakcí „Kurjer Polski“ uvádí z řeči ministra Beneše tyto podrobnosti. „Konstatuji, že Javořina 
byla definitivně Československu přiznána rozhodnutím Rady velvyslanců z 6.prosince 1921 a že Rada Velvyslanců 
byla kompetentní k takovému rozhodnutí. Mimo to trval jsem na stanovisku , že otázka  Javořiny musí být rozřešena 
pomocí dohod s Polskem. Pro případ, že by dohoda ta byla nemožná, bude při úpravě hranic mezi Polskem a  
Československem závaznou tzv. linie Beneše-Paderewského, tj. linie odpovídající rozhodnutí z 28. července 1920 a 
smlouvě sevreské. Nikdy jsem v jednání s Polskem neopominul toto právní stanovisko zdůraznit. Musím se však 
ohradit proti výtce , jako bych uzavřel s Polskem  jakoukoliv smlouvu tajnou. Politická smlouva uzavřená 
s Polskem, dosud neratifikovaná, nebyla smlouvou tajnou speciálně  o Javořině obsahovala klausuli, ustanovující, 
že během určité lhůty má dojít k přátelské dohodě. Protokol této smlouvy nikdy nebyl, opakuji, tajný a nerozhodoval 
absolutně o otázce suverenity i na území Javoriny“.  338 NA, MV-hraniční spisy, inv.č. 26, sign. 2/147/20, karton 
č.6.  
339 AMZV, TD 1923,č. 1482-1483/23. Beneš ze Ženevy 17. prosince.  



zabezpečení svých zájmů v případě, že by byly ohroženy „, jejich přesné rozvedení ale nemělo 

být konstatováno až v eventuálních výměnných dopisech.“ 340 

Francouzská strana, kterou při jednání zpočátku zastupoval sám ministerský předseda R. 

Poincaré (a pak šéf středoevropského odboru Quai d´Orsay Jules Laroche), byla sice ochotna 

upustit od vojenské konvence, rozhovory o zmiňovaném druhém článku však byly přesto 

komplikované a protáhly se nakonec přes Vánoce. Otázka vojenské konvence byla odbyta a 

nahradily ji dopisy, vyměněné pak v lednu při podpisu smlouvy, jimiž se potvrzovala spolupráce 

obou hlavních štábů (znění druhého článku rovněž zůstalo v tom duchu, jak je požadoval Beneš, 

strany se v něm zavazovaly k dohodě o opatřeních až v momentu, kdy jejich zájmy budou 

ohroženy. 341 

Smlouva tak skutečně zpečetila přátelství a spolupráci obou republik, jak ale upozornili 

francouzští právní experti vzápětí po jejím podpisu, Francii k poskytnutí automatické vojenské 

pomoci Československu nezavazovala. 342 

Chystaná československo-francouzská smlouva vyvolala negativní reakce i u menších 

sousedů Československa, vedle tisku maďarského a částečně rakouského také ve vládních 

kruzích v Polsku343, jehož diplomacie byla z Paříže o přípravě detailně informována. Ve 

Varšavě se - svým způsobem oprávněně - obávali, že uzavřením nového spojenectví poklesne ve 

                                                 
340 Srov. k tomu B.FERENČUHOVÁ, Rokovanie…, s. 85-86. naposled E.KUBŮ, Československo-francouzská 
spojenecká smlouva a Německo, zvl. s. 276-278.  
341 AMZV, TD 1923, č. 1508, Beneš do Prahy 27. prosince.  
342 Srov. konkrétní názory právního experta Quai d´Orsay H. Fromageota a dalších, jak je cituje B. 
FERENĆUHOVÁ, Rokovanie…, s. 88-89. A. MARÉS, Francouzsko-československé vztahy, s. 72-73. 
343„Robotnik“ napsal: „Za jakých okolností dochází k uzavření spojenecké smlouvy mezi Francií a ČSR. Pokud jde 
o Francii, té jistě záleží na upevnění jejich vlivů ve střední Evropě i v Malé dohodě, kde ČSR hraje vůdčí roli. Dále 
má nový spolek být odpovědí na protifrancouzskou politiku Itálie a má přispět k posílení francouzské posice 
v otázce odškodnění, ve které Francie je skoro osamocena. V daném případě více zajímá nás však náš český soused 
bez ohledu na to, zda jsme přítelem Čechů či ne, každý střízlivý pozorovatel politického života pozná, že spolek 
francouzsko-český je namířen proti Polsku. Již ona zmínka ve smlouvě o respektování všech mezinárodních smluv a 
smluv Svazu Národů jest charakteristická po polské prohře v otázce Javořinské i v tolikerých jiných otázkách. 
Francie, která necítí zvláštního entusiasmu ke Svazu národů, postavila se na stranu Čechů proti Polsku, zejména už 
proto, že od ledna bude v Radě Svazu zasedat pan Beneš.  Ale celý význam smlouvy projeví se teprve, vezmeme-li 
v úvahu otázku Ruska. Smlouva nezmiňuje  prý se o Rusku vůbec, ale o ně jednalo se v přední řadě Čechům a do 
značné míry také Francii při uzavírání smlouvy. Prožíváme nyní období, v němž živě jest projednávána otázka 
uznání sovětského Ruska  navázání normálních styků s ním. Prohlášení Mussoliniho o ochotě uznat sověty, možnost 
převzetí vlády MacDonaldem v Anglii, a uznání sovětské vlády, konečně pak obava mezinárodního kapitálu, aby 
v touze po obsazení ruských tržišť jedni druhých nevytlačili-to vše vytvořilo náladu sovětské horečky mezi 
evropskými i americkými politiky. Smlouva Francie a ČSR má oběma těmto státům usnadnit cestu do Moskvy. Ale 
tedy počíná se jednat už také o Polsko. Kdyby došlo k uznání sovětů, je jasné, že ČSR neuznávající východních 
hranic Polska, představovalo by pro nás vážné nebezpečí a to tím spíše, že ruku v ruce s Čechy jde Jihoslovansko, 
které dosud neuznalo baltických států, Francie pak v případě uznání sovětů a dorozumění se s nimi o 
předválečných dluzích bude spíše po boku Čech a Jihoslovanska než Polska. A vůči tomu všemu Polsko stojí se 
založenýma rukama a v blaženém klidu přihlíží tomu, co se děje v širém světě. Polsko není ani s to vymoci na Rusku 
provedení rižské smlouvy mírové. Nemáme zahraničního minstra, nemáme stálého delegáta ve Svazu národů…snad 
francouzsko-československá smlouva probudí konečně  z tvrdého spánku naše „směrodatné“ kruhy , zodpovědné za 
osud Polska?“. AAN, MSZ, B 16359, sign. 217.  



Francii cena aliance polské a navíc se neztotožňovali celkově ani s  jejím obsahem, v němž byla 

postrádána sebemenší stopa po postoji vůči SSSR. 344 Jistou žárlivost ostatně příprava paktu 

vzbudila i ve spojeneckém Rumunsku, které právě stálo před obtížnými jednáními s Moskvou (v 

nichž Beneš zamýšlel sehrát roli jistého prostředníka) a kde rovněž pakt narazil – pochopitelně - 

na ostrou kritiku. 345 Nejednoznačný byl i postoj kruhů jugoslávských.  Bělehrad právě 

dokončoval, krajně obtížná jednání o nové politické smlouvě s Itálií, uzavřené pak 27. ledna 

1924. 346 

Přátelská a spojenecká smlouva mezi Francií a Československem (jak zněl úřední název 

dokumentu) byla Benešem a jeho rezortním kolegou R. Poincarém podepsána v budově Quai 

d´Orsay  vlastně hned po ministrově příjezdu do Paříže, 25. ledna. Beneš po návratu do Prahy 

prezentoval smlouvu v projevu před sněmovnou jako logické vyústění dosavadních vztahů obou 

republik. Jedním dechem zdůraznil, že smlouva „ponechává oběma státům dostatečnou 

volnost…je koncipována tak, aby k ní mohl přistoupit každý, kdo chce provádět politiku míru, 

Společnosti národů a smluv a přispět tak k uklidnění Evropy“. V interpretaci šéfa pražské 

diplomacie nebyla tedy klasickou aliancí, ale spíše mezistupněm při budování univerzální 

kolektivní bezpečnosti, jaký reprezentovala ženevská Smlouva o vzájemné pomoci a o několik 

měsíců později jeho snad nejlepší právní dílo, tzv. ženevský protokol. 

 

 

 
8. Ženevský protokol 

 

Vývoj v Evropě v té době ale komplikoval tvůrcům zahraniční politiky Československa 

jejich záměry i v dalších, vážnějších azimutech. Jestliže se v počátečním období jara 1924 

skutečně zvýrazňovaly - jak se Beneš obával - názorové rozdíly mezi pravicovým kabinetem ve 

Francii a labouristy v Británii, jednou z prvních obětí tohoto  trendu byla Smlouva o vzájemné 

                                                 
344 Srov. naposledy A. ESSEN, Polska a Mała Ententa 1920-1934, zvl. s. 37-138.  
345 Sovětská vláda stále odmítala uznat znovu sjednocení Besarábie se „starým“ královstvím roku 1918, třebaže 
západní velmoci oficiálně sloučení uznaly smlouvou z 28. 10. 1920. Počátkem roku 1924 proběhla ve Vídni 
rumunsko-sovětská jednání, jejichž cílem byl právně upravit status quo, vzhledem k postoji sovětské delegace však 
jednání ztroskotala ( v SSSR byla pak vzápětí demonstrativně vytvořena na levém břehu Dněstru Moldavský 
autonomní sovětská republika, vznášející nároky a území mezi řekami Dněstr a Prut). Srov. např. G. 
CIORANESCO (ed.), Aspects des relations russo-roumaines. Paris 1967, s. 112-115.  
346 K jugoslávsko-italským jednáním srov. např.  B.KRIZMAN, Vanijska politika Jugoslavenske države 1918-1941. 
Beograd 1975, zvl. s. 41-43.  



pomoci. Premiér R.J. MacDonald hned v programovém prohlášení své vlády347 podmínil 

jednání o jakémkoliv bezpečnostním systému vyřešením reparační otázky, kterou se ostatně již 

od listopadu minulého roku zabývala tzv. komise expertů. Navíc zásady, o nichž byla nová 

britská váda ochotna jednat, se diametrálně odlišovaly od původního modelu - počítaly např. se 

stejnými zárukami vůči Německu jako Francii. Když se pak v dubnu 1924 vyslovil proti 

projektu Smlouvy o vzájemné pomoci Výbor  pro obranu impéria, byl osud tohoto prvního 

univerzálního bezpečnostního systému odbyt, byť jej v Londýně formálně zamítli až počátkem 

července.348 

Nezdar projektu multilaterální smlouvy o vzájemné pomoci, který zpečetilo její oficiální 

odmítnutí britskou vládou počátkem července 1924, Beneše brzy přinutil promýšlet její 

alternativu, přijatelnou i pro levicové západní okruhy tedy těsněji spjatou nejen s ženevskými 

mechanismy , ale též s  principem odzbrojení.  

Že se šéf pražské diplomacie nehodlá vzdát pro svůj stát kolektivně  bezpečnostních 

záruk, jaké nabízela Smlouva o vzájemné pomoci, naznačovala už jím koncipovaná odpověď ze 

17. srpna 1924. Beneš tu sice uznal MacDonaldův akcent důležitosti odzbrojení, právem však 

upozornil i na to, že jeho realizace neposkytne záruky bezpečnosti, zvláště ne menším zemím. 

Doporučil také v následujících jednáních kombinovat více principů a metod, tedy jak program 

odzbrojení, tak zásadu arbitráže mezinárodních sporů včetně případných sankcí ve formě 

eventuální pomoci oběti (jak to vzápětí  navrhla i odpověď francouzská). Závěr československé 

odpovědi pak brilantně zdůvodňoval i celou příští Benešovu ženevskou aktivitu. „Myšlenka 

Smlouvy o vzájemné pomoci je ideou, které se nelze vzdát, nemá-li se vzbudit zvláště mezi 

malými národy dojem, že nemohou nikdy dojít bezpečnosti třebas relativní, a že vždy konec 

konců síla mocnějších států bude rozhodovat o jejich právech a osudu“.349 Směrem, který 

vytýkal tento dokument, pak Beneš vykročil i na jubilejním V. Shromáždění Společnosti 

národů, zahájeném pod předsednictvím Švýcara Giuseppeho Motty 1. září 1924. 350 

                                                 
309 O levém kartelu , jeho složení, programu a ideologii viz BŘACH, Radko:Československá zahraniční politika 
v politických proměnách Evropy 1924, I. Nástup MacDonaldovy a Herriotovy vlády. In: Český časopis historický, 
1970, č. 1, s. 75-83. 
348 AMZV, TD 1924, č. 503 a 514. Mastný z Londýna 29. dubna a 4. května 1924.  
349 Text této odpovědi viz Zahraniční politika 1312-1316, její  (Benešovu rukou psaný ) koncept viz AMZV, PZ 
Ženeva 1924, č. 24a. 
350 Aktuálním projevem MacDonalda 4. září 1924 na V. zasedání Společnosti národů v Ženevě se stal vstup 
Německa do Společnosti národů. „Německo nemůže zůstat mimo Společnost národů…nemůže být rozřešena žádná 
větší otázka, ať je to problém odzbrojení, mírových podmínek, bezpečnosti a existence  malých národů, o kterých 
zde jednáme, když na tomto shromáždění zůstává místo Německa hrozivě prázdné…“.BŘACH, Radko, 
Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha 1996, s.47. 



Jednání shromáždění, kterého se toho roku zúčastnili i šéfové vlád obou velkých 

západoevropských demokracií E. Herriot a R. MacDonald, zcela dominovaly záležitosti 

bezpečnosti a s nimi spjatých problémů.351 

Do názorové kolize, která měla ostatně provázet i všechny příští snahy o kombinaci 

zajištění bezpečnosti se snížením zbrojení až do ztroskotání odzbrojovací konference o téměř 

deset let později, vystoupil 5. září se svým rozsáhlým projevem ministr zahraničí 

Československa. Zvolil pro sebe příznačný kompromisní tón, který měl nalézt řešení přijatelné 

pro Paříž i Londýn.  

Ačkoliv i Benešův postoj musel nutně vycházet z teze, „ že snížení zbrojení je spjato se 

zavedením systému, zaručujícího bezpečnost zemí, jež byly až dosud nuceny hájit svou 

samostatnost a svou svobodu nákladným zbrojením“, šéf pražské diplomacie obě britské 

iniciativy – odzbrojení a  arbitráž – akceptoval. Beneš si ale neodpustil poznámku, že přijmou-li 

povinnou arbitráž velké země, „bude to poloviční spása malých národů“. Současný stav 

mezinárodní politiky ale podle jeho názoru dostatečně  zdůvodňoval existenci regionálních 

smluv, neodporují-li liteře Paktu Společnosti.  

Už 6. září mohla být schválena jím komponovaná kompromisní rezoluce, která 

předurčovala triádu pilířů, z nichž měla vycházet stavba budoucí evropské bezpečnosti v podobě 

povinné arbitráže, jejího garantování mezinárodním společenstvím a samozřejmě programovým 

odzbrojováním.352 Na jejím základě pak začala tzv. komise dvanácti (Comité de douze) za 

přítomnosti mnoha diplomatických prominentů tehdejší Evropy (např. J. Paul –Boncour, A. 

Henderson, C. Schanzer, A. Skrzyńského nebo N. Titulesca) připravovat příslušný návrh, a to 

pod předsednictvím ministra zahraničí ČSR. A třebaže další podklady chystala i další 

podkomise, byla to zjevně především Benešova diplomatická i právní zběhlost, která v příštích 

dvou týdnech posunula projekt dokumentu nejvýrazněji do jeho finální podoby.  

V monetu, kdy tzv. Protokol o pokojném vyřizování mezinárodních sporů, pro který se 

později vžil kratší název ženevský protokol 353, prezentoval před plénem shromáždění, však 

mohl nesporně slavit jeden z největších triumfů své dosavadní (a možná i příští) kariéry 

špičkového diplomata. Jím projektovanou „soustavu pokojného vyřizování všech sporů“, pokus 

                                                 
351 K.V. shromáždění srov. Zahraniční politika 1924, zvláště stať J. KRČMÁŘE, Vznik protokolu o mírném 
vyřizování mezinárodních dohod, s 1255-1263. Benešovy telegramy z tohoto zasedání otiskli J.  J. ČECHUROVI 
(eds.), Edvard Beneš (diplomat na cestách), s. 96-104. Naposledy viz R. BŘACH, Ženevský protokol o pokojném 
vyřizování mezinárodních sporů z roku 1924. HaV  1992, č. 6, zvl.s. 36-41.  
352 Viz k tomu např. J.KRČMÁŘ, Vznik protokolu smírném vyřizování mezinárodních dohod, s. 1257-1258, nověji 
R. BŘACH, Ženevský protokol, s. 39-40.  
353 K historii ženevského protokolu viz BŘACH, Radko, Ženevský protokol o pokojném vyřizování mezinárodních 
sporů z roku 1924. In: Historie a vojenství, 1992, č. 6, s. 38-47 



vytvořit takový systém rozhodčího soudnictví, aby žádný mezinárodní spor nemohl mu 

uniknout“, totiž shromáždění hned druhý den po předložení, 2. října 1924, schválilo. 354 

Ženevský protokol 355 vyjadřoval nejen vůli svých signatářů udržet mír a bezpečnost 

jednotlivých států, ale jasně prohlašoval útočnou válku za mezinárodní zločin, z čehož také jeho 

autoři vyvozovali řadu praktických důsledků. Zúčastněné státy, které se v článku 3 zavazovaly 

podřídit pro případ sporů pravomoci Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti, se výslovně 

zříkaly užití války jako prostředku vzájemných vztahů (čl.2.). Dokument podrobně definoval 

mechanismy řešení vzájemných kolizí arbitráže, současně ale konstatoval, že proti straně, která 

tyto mechanismy neužije a uchýlí se k válce, bude ihned užito sankcí, jež pak podrobně 

charakterizovaly články 12 a 13. Ty také výrazně posilovaly pravomoci Rady Společnosti 

národů, která měla sankce356 i další prostředky na ochranu obětí agrese koordinovat357. Zároveň 

se členské státy zavazovaly k poskytnutí příslušných prostředků včetně vojenských kontingentů, 

jež byl ochotny a schopny pro takový případ poskytnout. Poslední ovšem bezpodmínečnou částí 

projektu byly závazky odzbrojovací, jež chtěla koordinovat „konference pro snížení zbrojení“, 

která měla  být - jak protokol výslovně uváděl v článku 17 - svolána na 15. července 

následujícího roku. Beneš si současně ovšem dobře uvědomoval, že jeho schválení plénem 

Společnosti je jen prvním krokem, který zdaleka neznamená jeho legalizaci. Už článek 21 

v protokolu jasně podmiňoval jeho reálné nabytí platnosti schválením většinou stálých členů 

Rady a  nejméně desítkou dalších členských států, tedy především evropskými velmocemi. Přes 

tyto limity však ještě v Ženevě podmínil jeho bezproblémové akceptování ze strany Švehlovy 

vlády358, a to se také brzy po ministrově návratu do Prahy stalo skutkem. Ministerská rada 

schválila protokol už 27. října,  následujícího dne jej podepsal prezident Masaryk a o dva dny 

                                                 
354 Text Benešova projevu z 1. října viz Zahraniční politika 1924, zvl. s. 1363-1369.  
355 Text viz Zahraniční politika 1924, š, 1332-1338.  
356 Společnost národů nebyla univerzálním organismem-mimo ni stály dvě velmoci: USA a Rusko. Vstup do 
Společnosti národů tak konkrétně znamenal  sblížení s Francií a Velkou Británií, jejichž vliv byl v této organizaci 
dominantní. To se dotýkalo vztahů Německa k druhým zemím, především k sovětskému Rusku. Členství ve 
Společnosti národů přinášelo i určité omezení volnosti rozhodování, i když jen v malé míře. Článek 16 zavazoval 
členské státy ke společným hospodářským sankcím (za podmínky jednomyslnosti Rady SN). Doplnění Paktu o 
ženevský protokol by pak v tomto směru přineslo výraznější omezení suverenity rozhodování. S odvoláním na 
vlastní odzbrojení tedy například Německo odmítalo účast na případných sankcích podle článku 16 paktu SN  a 
vyhrazovalo si právo na neutralitu. Ve skutečnosti šlo o to, že členstvím  SN Německo nechtělo prostě odevzdat 
závazky převzaté vůči Rusku smlouvou v Rapallu (1922). Šikovná formulace to přitom svedla na německé 
odzbrojení. BŘACH, Radko, Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha 1996, s. 49. 
357 Srv. GLASGOW, Georges:  From Dales to Locarno, London 1925, s. 10. 
358 Už 19. září Beneš psal ministerskému předsedovi Švehlovi, že pokládá „z naší strany za nezbytné podepsat 
protokol, dojde-li k jeho uskutečnění“. AMZV, TD 1924, č. 972/24.  



později Beneš předložil dokument náležitým - a velmi podrobným -  výkladem pražské 

sněmovně. 359  

V době, kdy šéf pražské diplomacie bez problémů prosadil schválení ženevského 

protokolu ze strany Švehlovy kabinetu, se v Británii sečetly dny MacDonaldovy administrativy. 

Parlamentní volby, realizované ve stínu protikomunistického (a do značné míry protilevicové) 

hysterie vyvolané tzv. „Zinověvovým dopisem“, skončily velkým vítězstvím konzervativní 

strany.360 Nová vláda S. Baldwina, v níž se křesla zahraničního sekretáře ujal Austin 

Chamberlain361, pak vzápětí zvolila vůči evropskému kontinentu z řady důvodů kurz značně se 

odlišující od politiky labouristické. Už v polovině listopadu musel londýnský vyslanec V. 

Mastný hlásit do Prahy, že se tamní kabinet chystá zabývat se ženevským projektem až poté, co 

jej prokonzultuje s vládami jednotlivých dominií, nikterak nadšených z přílišné angažovanosti 

své „metropole“ mimo impérium. 362 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Cesta k Locarnu  
 
 

V prvních týdnech roku 1925 Beneš vyvíjel značnou aktivitu především vůči Polsku a 

také Sovětskému svazu, který byl v předcházejícím období oficiálně uznán podstatnou částí 

                                                 
359 Srov. protokol o zasedání čsl. vlády 27. října 1924, in:PSČSV, sv. 6, č. 69, s. 210 ad. , kde je přetištěn také 
Benešův příslušný výklad ministerské radě.  
360 Srov. např. A.J.P. TAYLOR, English History, s. 220-221.  
361 Krátce po návratu do Londýna došel Chamberlain se svými kolegy k závěru, že protokol musí být odmítnut a 
jediná náhražka, o které se dá uvažovat, je obranná aliance s Francií a zaměřil tímto směrem činnost svých týmů. 
Nakonec se však neuskutečnila ani jedna z obou uvažovaných variant. Srv. PETRIE, Charles: Die Chamberlains. 
Joseph-Austen-Neville Chamberlain. Leipzig 1938. 
362 AMZV, PZ Londýn 1924, Mastného telegram z 18.listopadu tohoto roku.  



evropských států včetně všech čtyř velmocí363. V souvislosti s rozhovory, jenž měl Beneš ještě 

na V. shromáždění Společnosti národů s novým šéfem polské diplomacie Alexandrem 

Skrzyńskim, začaly oba zahraniční úřady, pražský i varšavský, připravovat několik 

mezinárodních smluv, jež měly definitivně „likvidovat“ nejrůznější důsledky rozdělení Těšínska 

z hlediska právního, majetkového, občanského a dalších. Současně byl znovu nastartován i kurz 

určitého vzájemného sbližování, jehož součástí byla brzy na jaro toho roku naplánovaná (a pak 

v dubnu 1925 realizovaná) Benešova návštěva Varšavy. 364 

Československo-polské námluvy začala brzy ovlivňovat zcela nově se vyvíjející 

celoevropská situace, vytvořená německou iniciativou západního paktu na straně jedné a 

definitivním odmítnutím ženevského protokolu britskou vládou na straně druhé365. 

V Německu byla po celoříšských volbách v prosinci 1924366, které přinesly oslabení 

extremistických stran, KSN a NSDAP, ustavena v lednu nadstranická vláda bankéře Hanse 

Luthera, opírající se o hlasy poslanců katolického centra, Stresemannovy národní lidové strany a 

poprvé také zenitu tehdy dosáhnuvší německé nacionální strany lidové.367 A třebaže výmarská 

diplomacie jednala tehdy o možném prohloubení spolupráce se SSSR (jejím cílem měla být 

mimo jiné redukce nenáviděného Polska „do etnických hranic“, na které měly zájem jak 

Moskva, tak Berlín368, začal Stresemann prostřednictvím britského velvyslance vikomta 

                                                 
363 Uznání sovětů Francií. Min. Skrzyńského znepokojilo, že pokud Francie uzná Sověty de iure dojde k ohrožení 
východní hranice Polska. Generál Sikorski ministr vojenství, se vyjádřil že Francouzi touto nótou poslanou 
Sovětům vlastně odnímají východním polským hranicím jejich nedotknutelnost. Následně docházelo také 
k rozmluvám mezi Larochem a Seydou, kteří se pokusili řešit nastálou situaci, tedy uznání Sovětů Francií de iure. 
AAN, MSZ, B 16137, sign. 25, Kabinet ministra, č. 10.   
364 Srov. o počátcích tohoto sbližování např. zprávy nového čs. vyslance v Polsku R. Fliedera z listopadu 1924, 
AMZV, PZ Varšava 1924; z polské strany nejlépe SZKLARSKA-LOHMANNOWA, Anna, Polsko-
czechoslowackie stosunki dyplomatyczne w latach 1918-1925. Wroclaw-Warszawa-Kraków 1967.s. 145-150; z naší 
naposledy BŘACH, Radko, Benešova návštěva ve Varšavě 19.-23. dubna 1925, SlovPř 1991, č. 2, s. 109 ad. 
365 „Chování Chamberlainovo v otázce protokolu bylo zde komentováno jako kolísání mezi dvěma řešeními: buď 
přijmout protokol, jenž by musel být opatřen novými doplňky, nebo zvláštní smlouva s Francií, zavazující vzájemně 
oba státy“, referoval o Chamberlainově zastávce v Paříži československý vyslanec Štefan Osuský. Řádná politická 
zpráva za prosinec 1924 z 23. ledna 1925. AMZV, PZ Paříž 1924, č. 322. 
366 Volby v květnu 1924 ukázaly znepokojivý stav veřejného mínění v Německu. „Obavy, že nové volby přesunou 
v parlamentě těžiště k pravici…se splnily až až“, psal polský vyslanec v Berlíně den po volbách. Zpráva polského 
vyslance v Berlíně 5. května 1924. AAN, Poselstvo RP v Paryźu, t. 292, k. 79. 
367 Ta ostře napadala postversailleské uspořádání, tehdy získala rekordních 103 mandátů, mírně posíleny z voleb 
vyšly i DVP (51 křesel) a  Centrum (69), vítězná sociální demokracie, získala 131 mandátů, avšak ke spolupráci 
přizvána nebyla.   
368 Svérázného zastánce měl Rapallská politika v  generálu von Seecktovi, vrchním veliteli německé branné moci, 
který v roce 1923 pobýval delší dobu v Rusku a zasazoval se o úzkou spolupráci Reichswehru s Rudou armádou. 
Vojenská spolupráce se vdané chvíli týkala podílu na výcviku sovětské armády, německé účasti na rozvoji letectví 
a těžkého dělostřelectva v Sovětském svazu (mírovými smlouvami byly tyto zbraně Německu zakázány), generál 
Seeckt však zacházel ve svých úvahách hodně daleko - až k novému dělení Polska.V memorandu prezidentu 
Ebertovi a kancléři Wirthovi ze září 1922 Seeckt napsal: „Existence Polska je neudržitelná, je neslučitelná 
s životními zájmy Německa. Musí zmizet a  zmizí díky vlastní vnitřní slabosti a díky Rusku - s naší pomocí“. 
RABENAU, Friedrich von: Seeckt. Aus seinem Leben 1918-1936, Leipzig 1940, s. 316. 



d´Abernona sondovat možnost uzavření eventuálního garančního paktu na západních hranicích 

Německa. 369 

Stresemannův původní záměr, jasně motivovaný revizionistickými snahami 

vyhrocenými především proti Polsku, nejprve vycházel z výše zmíněného projektu W. Cuna. 

Opět tedy uvažoval o vzájemných závazcích čtyř západních velmocí nevést proti sobě válku, jež 

měly být garantovány ze strany USA. Po přípravných konzultacích s velvyslancem 

d´Abernonem se pak oficiálním návrhem z 9. února 1925 obrátil na vládu francouzskou370, které 

navrhoval uzavření „paktu, jenž by formálně zaručil nynější status quo na Rýně“. Smlouva měla 

potvrdit i závazky Německa o demilitarizaci Porýní, vyplývající z mírové smlouvy, přičemž se 

od počátku kalkulovalo s jejím garantováním dalšími velmocemi zde „interesovanými“, tedy 

především Velkou Británií a Itálií. O německých hranicích na východě, proti nimž tradičně 

směřovaly nejhalasnější revizionistické kampaně, ale v nótě nestálo ani slovo.371 Od 

memoranda, které dříve obdržel Chamberlain, se lišilo ve dvou věcech: 1. Byl vypuštěn úvodní 

odstavec, v němž se německé návrhy dávaly do spojitosti s odzbrojením a evakuací kolínské 

zóny (tato souvislost měla být naznačena pouze v diskusi). 2. V závěru memoranda se objevila 

nová pasáž o ženevském protokolu, „laděná pro francouzské ucho“. Podle ní by  bezpečnostní 

pakt mohl být uzpůsoben tak, aby připravoval světovou konvenci typu ženevského protokolu a 

stal se její součástí. 372 

V memorandu Německo poprvé od světové války nabídlo dobrovolné uznání západních 

hranic. Pro východní sousedy tak vznikla nová situace, protože byla porušena původní rovnost. 

Mírové smlouvy sice platily na východě jako na západě dále, ale na rozdíl od dobrovolného 

uznání západních hranic byl východní status quo Německem  trpěn jen z donucení. Arbitrážní 

smlouvy373 měly zmírnit nepříznivý dojem, že Německo rozlišuje hranice závazné a 

problematické.  

                                                 
369 K Stresemannovým sondážím ohledně spolupráce s Ruskem na protipolské bázi viz např. Z. J. 
GASIOROWSKI, Stresemann and Poland before Locarno. Journal of Central East European Affaires (dále jen 
JCEA), 1958, č. I, s. 24 ad., zvl. s.  31-33. 
370 Dne 5. února 1925 Stresemann přikázal německému velvyslanci v Paříži Hoeschovi, aby vyhledal 
francouzského ministra zahraničí Herriota, zavedl hovor na otázku bezpečnosti a při té příležitosti mu předal 
memorandum. Vzhledem k závažnosti tohoto kroku zpracoval Stresemann i osnovu rozhovoru. Německý 
velvyslanec byl nemocný. Protože nechtěl, aby naléhavá záležitost utrpěla odkladem, poslal za Herriotem svého 
zástupce Foerstera. Ten 9. února 1925 Herriotovi německé memorandum předal. BŘACH, Radko, Československo 
a Evropa v polovině dvacátých let, s. 73. 
371 Srov. naposledy J. WRIGHT, Gustav Stresemann. Weimar´s Greatest Statesman, zvl. s. 302-306.  
372 Memorandum německé vlády vládě francouzské, předané německým velvyslancem v Paříži Hoeschem 
francouzskému ministerskému předsedovi Herriotovi 9. února 1925. Německá vláda o memorandu nevěděla, a 
předával ho Foerster. 
373 V memorandu britské a francouzské vládě je okrajově poznamenáno, že německá vláda je připravena uzavřít 
arbitrážní smlouvy , zavazující smluvní strany k smírnému řešení sporů, které byly původně doplňkem garančního 



Arbitrážní smlouvy bez potvrzení územního statu quo a bez jednoznačného zřeknutí 

války měly ovšem pro východní partnery Německa velmi omezený význam a skrývaly i jistá 

nebezpečí. Daly se vykládat v neprospěch východních sousedů. Místo omezení, že nebude 

usilováno o revizi mírových smluv násilnými prostředky, bylo možné klást důraz na to, že bude 

usilováno o revizi mírovými prostředky. Takový výklad Stresemann později často používal, aby 

smlouvy obhájil před kritiky z řad strany lidové a německo-nacionální. Německý záměr 

s arbitrážními smlouvami na východě byl přibližně následující: nabídnout východním sousedům 

řešení, které by bylo natolik uklidňující, aby Francie byla ochotna jednat o rýnském paktu, a 

zároveň natolik určité, aby se Německu neuzavřela do budoucna možnost územních změn. 

Dohodnout se se západními mocnostmi s cílem uvolnit kolínskou zónu a nezmařit přitom 

spolupráci se Sovětským svazem, zaměřenou proti Polsku. 

Herriotova vláda mírovou a „proevropsky“ laděnou iniciativu Berlína formálně 

uvítala374, jak ale konstatovala v odpovědi z 20. února, chtěla před dalším jednáním konzultovat 

(a fakticky angažovat) své spojence.375 A třebaže kvůli následujícímu vnitropolitickému vývoji 

ve Francii i v Německu Stresemannova iniciativa na řadu týdnů usnula, přece se stala podnětem 

k dalším jednáním, jež vedly po půl roce ke konstrukci nového bezpečnostního systému 

v západní části kontinentu.376 Jeho souvislosti a důsledky se pochopitelně mocně dotkly i 

mezinárodního postavení Československa, jehož ministr zahraničí byl zřejmě o německém 

návrhu detailněji informován až při své krátké návštěvě Ženevy a následně Paříže v březnu.377 

Přitom jedním z podstatných důsledků německé iniciativy byla definitivní krystalizace britské 

kontinentální politiky, která nejen rozhodla o konečném pádu ženevského protokolu, ale také 

vymezila (a limitovala) vztahy Spojeného království ke střední Evropě.  

Jak upozorňoval svého ministra i československý vyslanec v Londýně V. Mastný, vláda 

Stanleyho Baldwina a tzv. Výbor imperiální obrany řešily v únoru a březnu 1925 alternativy 

                                                                                                                                                            
rýnského paktu (nebo paktu o neútočení) , které k tomu budou ochotny. Aniž to bylo výslovně řečeno, mysleli se 
tím východní sousedé Německa.  
374 Memorandem se Německo přihlásilo k aktivnímu podílu na řešení bezpečnosti na Rýně jako rovnocenný 
partner. Místo aliančních závazků poskytnutých Velkou Británií, Francii a Belgii proti Německu, navrhlo aby 
zúčastněné země vzájemně garantovaly současný stav na Rýně.  
375 Český text německého memoranda i francouzské odpovědi srov. Zahraniční politika 1925, č. 6.  
376 O celé genezi „Locarna“, tedy Západního garančního paktu a s ním spjatých dalších otázek, dnes existuje 
rozsáhlá literatura. Poslední přehledy bádání autorů z různých zemí  poskytují sborníky R. SCHATTKOWSKI 
(ed.), Locarno und Osteuropa. Fragen eines europäischen Sicherheitssystem in den 20er Jahren. Mahrburg 1995, a 
BAUMGART, Marek (ed.), Locarno z perspektywy siedemdziesięciu lat. Szczecin 1998. Československou politiku 
v době příprav Locarna nejdůkladněji zpracoval BŘACH, Radko, Československo a Evropa v polovině dvacátých 
let. Praha-Litomyšl 1997.  
377 Vyplývá to z Benešova telegramu Masarykovi a Švehlovi po jeho rozhovorech s Briandem  a Chamberlainem 
z 15. března 1925, AMZV, TD 1925, č. 256/25.  



příští bezpečnostní  politiky, při jejichž volbě musely brát zřetel mimo jiné na názory vlád 

„bílých“ dominií, které odmítaly výraznější angažování metropole na jiném kontinentě.378  

Chamberlain sám byl sice nepochybným přívržencem obnovy někdejší britsko-

francouzské Entente cordiale a na nutnost britských závazků vůči Francii upozorňovala také 

část expertů zahraničního úřadu, např. později známý poslanec a spisovatel Harold Nicholson. 
379 Taková politická koncepce však narážela na stoupence soustřeďování aktivit především 

uvnitř impéria, k nimž vedle jiných náležel i tehdejší kancléř pokladu Winston Churchill, a 

navíc idea fixovaných závazků vůči Francii měla odpůrce i mezi britskou generalitou. 

Baldwinova vláda počátkem března smetla ze stolu nejen ženevský protokol, ale fakticky 

odmítla i návrh svého ministra zahraničí na další jednání s Francouzi o jednostranné britské 

garanci v případě německého vpádu. Chamberlain mohl odjet do Paříže a pak na blížící se 

zasedání Rady Společnosti národů vyjednávat jedině o případném čtyřstranném garančním 

paktu pro západní Evropu. 380 

V Paříži tedy 6. března sdělil šokovanému ministerskému předsedovi E. Herriotovi, že 

bez ohledu na předcházející přísliby z nové aliance obou velkých demokracií nebude nic. 

V případě odmítnutí konstrukce bezpečnostní architektury plynoucí z německé iniciativy, tak 

zůstala jedinou alternativou mezi velmocemi izolovaná Francie, navíc konfrontovaná se sílícím 

Německem, fašistickou Itálií a z kontinentu se zcela stáhnuvší Británií!  

V Ženevě potom 12. března  šéf Foreign Office v obsáhlém projevu zdůvodnil, proč 

vláda Jeho Veličenstva nepřijme ženevský protokol381. Projektu přitom vyčítal namnoze právě 

ty atributy, které Beneš a zástupci jiných menších států oceňovali, mimo jiné snahu „zabránit 

válce přípravou ještě hrozivější války“. Z hlediska bezpečnostního byl ochoten podpořit jedině 

eventuální zdokonalení stávajícího Paktu Společnosti národů. 382 Po projevu britského ministra 

zahraničí se vystřídali všichni ostatní členové rady. Briand pronesl velkou obhajobu protokolu  a 

zakončil ji ujištěním, že Francie zůstává věrná podpisu, který pod něj učinila jako první.Ve 

prospěch zásad protokolu promluvili ještě zástupci Belgie, Španělska, Brazílie a Uruguaye. 

                                                 
378 Srov. k tomu naposledy E. MAISEL, The Foreign Office and Foreign Policy, 1919-1926, zvl.s. 168-175. 
379 Zahraničněpolitické názory A. Chamberlaina detailně rozebral např. D. DUTTON , Austen Chamberlain . 
Gentleman in Politics, zvl. kap. 7, s. 230. Jeho postoj k středoevropské problematice poprvé vyložila opět na 
základě britských úředních pramenů A. CIENCIAŁA , Nastawienie Austena Chamberlaina do Polski w latach 
1924-1933, in: A. CZUBIŃSKI (ed.), Polska-Niemcy-Europa. Studia z dziejów myśli politycznej i stosunków 
międzynarodowych. Poznań 1977, s. 481-494; v relaci k Československu J.DEJMEK, Velká Británie a 
Československo v době jednání o Západní garanční pakt (leden-prosinec 1925.) ČČH 2000, č. 4, s. 775-806. 
380 E. MAISEL, The Foreign Office and Foreign Policy, s. 170 ad. 
381 Úřední „pohřeb“ ženevského protokolu se konal ve dnech 12-13. března 1925 na 33. zasedání Rady Společnosti 
národů. 12. března sdělil Chamberlain oficiálně, že britská vláda se setkala s „nepřekonatelnými námitkami proti 
podepsání a ratifikaci protokolu v jeho nynější podobě“. Projev zástupce britské vlády, státního tajemníka Austena 
Chamberlaina , na šesté veřejné schůzi Rady ze dne 12. března 1925. Zahraniční politika, 1925, č. 6, s. 406. 
382 Srov. např. D. DUTTON, Austen Chamberlain. Gentleman in Politics, s. 244. 



Zástupci Švédska a Japonska stanovisko nezaujali a delegát Itálie uznal britský postoj, 

neodmítaje principy protokolu.383 

 Beneš jako člen Rady (a především spoluautor zavrženého protokolu) hned 

následujícího dne vystoupil odvážně na jeho obranu.  Ženevský protokol mohl zajistit skutečnou 

bezpečnost pro menší státy, především pro ty nacházející se v „nebezpečném pásmu“ mezi 

Německem a Ruskem. A znovu také hájil regionální obranné aliance, jestliže korespondují 

s principy Společnosti národů. I když tedy formálně stále trval na přijetí protokolu, hned se 

zapojil do rozhovorů o příští bezpečnostní soustavě, aby Československo nezůstalo úplně mimo 

západní  projekty. 

Chamberlainovi i Herriotovi Beneš už 13. března sdělil, že je připraven jednat o 

smlouvách o garanciích a arbitráži a že i případné regionální posílení míru v západní Evropě 

nepochybně posílí stabilitu v dalších částech kontinentu. Ostatně, jak nyní, tak i v mnoha 

příštích rozhovorech zdůrazňoval, že Československo na rozdíl od Polska či Rumunska není 

nikým přímo ohroženo. Jediné, co si podle Beneše Praha přála, bylo, aby konstrukce Západního 

garančního paktu vycházela ze stavu založeného mírovými smlouvami a aby ji posílil vstup 

Německa do Společnosti národů - argument, který plně sdílela i francouzská diplomacie a 

vzápětí ji přijali i Britové. Když pak zřejmě velmi otevřený dialog s A. Chamberlainem šéfa 

pražské diplomacie utvrdil, že Britové mohou nabídku účasti na Západním paktu považovat za 

poslední, snažil se ještě v Ženevě a následně i v Paříži dosáhnout už v rozehrané hře maxima 

možného. Dobře si totiž uvědomoval, že by případné odmítnutí britské nabídky znamenalo 

izolaci Francie v Evropě, a té chtěl pochopitelně zabránit - i v zájmu Československa.  

Beneš byl Herriotem požádán o stanovisko k předloženému německému návrhu ze dne 

9. února 1925. Český ministr zahraničí vypracoval memorandum, které předal 2. března 1925 

Cougetovi.384 Z německých propozic se Beneš ujal myšlenky arbitrážních smluv. 

„Československá váda by uvítala uzavření arbitrážní smlouvy mezi Francií a Německem. 

Přirozeným důsledkem toho by bylo uzavření analogické smlouvy mezi Německem a 

Československem, vzhledem ke spojenectví a celkovým vztahům mezi Francií a ČSR.“385 

                                                 
383 „Soudím, že prohlášení a kritiky, předložené britskou vládou , prokazují neobyčejně významné služby jak 
Společnosti národů, tak myšlence protokolu“. Řeč ministra Beneše v osmé (veřejné) schůzi Rady, pronesená dne 
13. března 1925. Zahraniční politika, 1925, č. 6, s 413. 
384 Viz BŘACH, Radko, Locarno a československá diplomacie. In: Československý časopis historický, 1960, č. 8, 
příloha 1, s. 694. 
385 Tamtéž. Beneš přitom myslel na to, aby bezvýhradný závazek mírového řešení sporů neznemožnil uplatnit 
závazky, vyplývající z československo-francouzské aliance při ohrožení jednoho z partnerů. Proto uvažoval že by 
arbitrážní smlouvy Německa s Francií a s Československem byly analogické a případně by mezi nimi byla 
spojitost. Smlouvy by vycházely z neporušitelnosti versailleského míru. 



Vzhledem k francouzsko-československé alianci vztahoval by se podle Beneše garanční 

pakt logicky i na francouzské spojence. Československá vláda považovala za výhodné, aby to 

bylo v textu výslovně řečeno.V porovnání s ohlasem v Polsku byla veřejná reakce na německé 

bezpečnostní návrhy v Československu poklidná. Pokud šlo o tiskové komentáře, lišily se 

stranickým zabarvením, ale většinou měly tři společné znaky: ocenění mírové iniciativy 

Německa, pochyby o její upřímnosti a konečně výhrady k odlišnému posuzování hranic na 

západě a východě.386 

Umírněný postoj Beneše a československé veřejnosti byl příznivě přijat světovým tiskem 

a srovnáván s neurotickou reakcí Polska. Herriot shledal Beneše „dokonale rozumným“ a 

později mu vzkazoval, že i když ČSR nic nežádá, udělá pro ně víc, než pro „stále naříkající 

Poláky“. 387 

V Praze od chvíle, kdy získali informace o německé iniciativě, nepochybovali, že má 

Stresemannovi posloužit k rozvinutí revizionistických akcí na Východě.388 Většina 

československých diplomatů včetně Beneše samého (a jistě také prezidenta Masaryka) byla však 

poněkud krátkozrace - přesvědčena, že se hlavní snaha Němců o zvrácení postversailleského 

řádu obrátí proti Polsku, zatímco Československo s jeho vůči Německu historicky pevně 

vymezenými hranicemi podobné nebezpečí nehrozí. V tom smyslu se ministr i další 

českoslovenští diplomaté vyjadřovali již v jarních měsících i později.389  

Beneš Chamberlainovi  předal už 14. března memorandum apelující, aby nové řešení 

v západní části kontinentu neobsahovalo, „nic, co by mohlo být vykládáno přímo i nepřímo, 

výslovně či mlčky jako opuštění východní hranice Německa, jako pobídka Německu, že se mu 

nechává volná ruka na Východě a ve střední Evropě“. Československý ministr zahraničí se 

zřejmě domníval, že se mu podaří intervencí u Chamberlaina (a následným obdobným zákrokem 

v Paříži, kde se zastavil o pár dnů později při cestě ze Ženevy) rozšířit jednáním jakýsi širší 

systém, který by zahrnul i středoevropské sousedy Německa. V tomto ohledu byl ale rychle 

zbaven iluzí. Už o necelý týden později musel hlásit z Paříže, že na „pakt sedmi, totiž s účastí 

Československa a Polska, se nedá pomýšlet. Angličané ho nepřijmou“ .390 Bylo to velmi 

                                                 
386 Plán garančního paktu. Německo ochotno dát také Polsku uspokojující záruky. NA, MZV-VA, inv. č. 1348, 
karton č. 2655, Lidové listy, 4. března 1925. Německo podalo spojencům návrh na uzavření bezpečnostního paktu. 
Návrh arbitrážní smlouvy s ČSR a Polskem. Německo nepodnikne vojenskou akci o změnu hranic. NA, MZV-VA, 
inv.č. 1348, karton č. 2655,Lidové listy, 5. března 1925. 
387 Dopis Osuského Benešovi po rozhovoru s Herriotem, AMZV, PZ Paříž 1925, č. 186. 
388 Srov. podrobněji J. DEJMEK, Československo a Německo v polovině dvacátých let, HaV 1993, č. 3, s. 79, kde 
jsou připomenuta i konkrétní hlášení do Berlína nově nastoupivšího vyslance Kamila Krofty, též AMZV, PZ Berlín 
1925, zvl. 2. řádná zpráva. 
389 Předním z amerických pramenů Z.J.GASIOROWSKI, Beneš and Locarno: Some unpublished Document. 
Review of Politics 1958 atd.   
390 AMZV, TD 1925, č. 271/25, Beneš z Paříže 20. března. 



realistické zhodnocení. Dnes víme, že mezi členy Balfourovy vlády narazil A. Chamberlain na 

řadu oponentů i se svými limitovanými požadavky britských záruk pro Evropu západní a 

východní sousedé Německa neměli prostě šanci rozhodování v Londýně a následně v Paříži 

výrazněji ovlivnit, o čemž se ostatně dostatečně výmluvně přesvědčil i Benešův polský kolega 

A. Skrzyński.  

První reakcí na německé propozice bylo vystoupení ministra Aleksandra Skrzyńského 

v zahraniční komisi sejmu 25. února 1925. Skrzyński charakterizoval polskou politiku jako 

pozitivně mírovou a vyslovil se opětovně pro ženevský protokol. Pokud by protokol padl a 

došlo k řešení ve formě západního paktu, řekl Skrzyński, Poláci mají na bezpečnosti 

francouzské hranice stejný zájem jako Francouzi. Takový pakt by nerušil francouzsko-polské 

spojenectví, neboť by to odporovalo danému slovu, loajalitě a cti Francie.391 Ať měl Skrzyński 

na mysli případný anglicko-francouzský pakt nebo garanční pakt podle německých návrhů, 

z formulací jsou patrny obavy o oslabení polské bezpečnosti a apel na francouzsko-polské 

spojenectví.  

Záhy na to pronikly na veřejnost první informace o německých návrzích ze zahraniční 

komise francouzské poslanecké sněmovny. Polská veřejnost si vyložila německé úmysly špatně. 

„Ve Varšavě panuje přímo zděšení nad německým návrhem garančního paktu“, telegrafoval 

československý vyslanec Flieder. „Pravicí byl podán dotaz, který má za účelem zjistit 

pohotovost armády polské“. 392 Předseda polského senátu Trąmpczyński byl poslán do Francie, 

aby připomněl Francouzům vojenskou spolupráci a poukázal na německé nebezpečí. Také 

ministr Skrzyński ihned odjel do Paříže, aby ještě před zasedáním rady SN stihl jednat 

s Herriotem.Ve dnech 5.-19. března se střídavě zdržoval v Paříži a v Ženevě a jednal 

s Herriotem, Chamberlainem, Briandem, Paul-Boncourem a polskými vyslanci povolanými 

z Říma, Londýna, Madridu a Bruselu.393 Polská veřejnost viděla v německých návrzích manévr, 

jak oddělit polsko od francouzského spojence, aby mohla být úspěšně realizována 

revizionistická protipolská kampaň. 

K polskému protestu patřila i aktivizace vojenských kontaktů s Francií394, pozvání 

maršála Pétaina a jiných vysokých francouzských důstojníků na manévry polské armády  

podobné manifestace síly  a polsko-francouzské jednoty. 395 

                                                 
391 AMZV, PZ Varšava, 1925, č. 112.  
392 Telegram Fliedera z Varšavy 6.3. 1925, AMZV, Telegramy došlé, 1925, č. 232. 
393 Srv. BALCERAK, Wiesław, Polityka zagraniczna  Polski w dobie Locarna, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1967, 
s. 50. Skrzyński byl dokonce vládou vybaven mimořádnými finančními prostředky, aby ovlivnil západní tisk. 
394 Intenzivně ji prosazoval generál Sikorski. 
395 Srv.BALCERAK, Wiesław, Polityka zagraniczna, s. 54 ad. 



Vojenské ohrožení Polska ze strany Německa přitom nepřicházelo v danou chvíli vůbec 

v úvahu z prostého důvodu. Německo nemělo k agresi vojenské prostředky. Podle mírových 

smluv byla v Německu zrušena branná povinnost  armáda redukována na 100 000 vojáků 

z povolání. Bylo zakázáno těžké dělostřelectvo, tanky, letadla, válečné lodi a byl kontrolován 

válečný průmysl. Polská armáda byla naproti tomu po francouzské druhou nejpočetnější 

v Evropě. Vojenskou smlouvou s Francií z 19. února 1921 se Polsko zavázalo udržovat v době 

míru devět jezdeckých brigád a nejméně třicet pěších divizí s odpovídajícími zálohami.396 

Skrzyńskému v Paříži a v Ženevě bylo záhy jasné, že zásadní odpor vůči německým 

návrhům je neplodný a obsahuje v sobě rizika. Proto ministr Skrzyński, jakmile se na západě 

zorientoval, odeslal do Varšavy telegram, v němž žádal, aby vláda uklidnila polské veřejné 

mínění, jež se podle něho příliš znepokojovalo německými návrhy. Telegram byl přečten na 

zasedání Politického výboru rady ministrů 11. března 1925 397 a byl zamítnut. „Politický výbor 

nesdílí výhrady ministra Skrzyńského“, stojí v protokolu zasedání, „a domnívá se, že 

znepokojení veřejnosti je zcela pochopitelné, že je to stav zdravý a že nepřekročuje míru a 

serióznost“.398 Došlo k manifestacím polského odhodlání a nezlomnosti.  13. března přijal 

polský sněm jednomyslně rezoluci, ve které protestoval proti německé nabídce bezpečnostního 

paktu. 15. března se demonstrovalo ve Varšavě a Katovicích, a  29. března v Toruni a Lvově. 

Jednání o nové bezpečnostní soustavě byla vzápětí dočasně zbrzděna vnitřními událostmi 

nejprve ve Francii a pak i v Německu,  což usnadnilo Benešovi provedení jeho už dříve 

chystaných kroků. V Paříži přiměl odpor sněmovní majority proti vládním návrhům finančních 

reforem E. Herriota ve druhém týdnu dubna 1925 k demisi, jenže vytvoření nové vlády v čele 

s Paulem Painlevém trvalo pak další dva týdny, přičemž ani obsazení postu šéfa Quai d´Orsay - 

jímž se nakonec stal znovu Aristide Briand 399- nebylo bez komplikací.400 Ve stejné době se 

dramaticky vyvíjela i situace ve výmarské republice , kde náhlá smrt prezidenta F. Eberta 

rozpoutala koncem března trvalý zápas o novou hlavu Německa. Po nerozhodném výsledku 

prvního kola voleb (29.3.), kdy se očekávalo buď vítězství kandidáta občanské pravice Karla 

Jarrese, nebo jeho soupeře, nominovaného centrem a socialisty, exkancléře Wilhelma Marxe, 

z něj však v druhém kole vyšel poněkud překvapivě jako vítěz maršál Paul von Hindenburg, 

jenž svého centristického soka nakonec porazil o téměř devět set tisíc hlasů.401 

                                                 
396 Podr. GASIOROWSKI, Stresemann and Poland before Locarno, s. 34 ad.  
397 AAN, Protokóly posiedzeń Komitétu Politycznego Rady ministrów 1.I. 1924-31. XII. 1926, prot. 120, 1. 210. 
398 Tamtéž. 
399 LAROCHE, Jules: Au Quai d´Orsay avec Briand et Poincaré 1913-1926, Paris 1957. 
400AMZV, PZ Paříž 1925, Osuského dopis Benešovi z 18. dubna ,a tamtéž, IV. Řádná zpráva z 26. května , s. 3-7 
atd. 
401 Naposledy J. WRIGHT, Gustav Stresemann, zvl. s. 307-309. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Smlouvy mezi Polskem a Československem 

 

Bezesmluvní poměr mezi ČSR a Polskem trval ještě na počátku roku 1925 a způsoboval 

mnohé potíže v běžném styku občanů obou států. Neexistovala úprava právních styků ve věcech 

občanských  a trestních, nebylo určeno postavení menšin, nebyla smluvní báze na řešení 

těžkostí, plynoucích z rozdělení Těšínska. Administrativním rozdělením se např. mnohé vklady 

československých občanů ocitly na polské straně  a naopak, bylo nutné dělit majetek původní 

země slezské a žup oravské a spišské, úvěrních ústavů a korporací, upravit převod pohledávek  

peněžních závazků, dosáhnout dohody o spisové rozluce. Mnohé trpkosti a životní katastrofy 

vyplývaly z obtíží při nárokování penzí a jiných sociálních důchodů. Značné nevýhody měl 

bezesmluvní stav pro hospodářské, obchodní a dopravní styky obou států. Scházela smluvní 

dohoda o hospodářském, živnostenském a obchodním podnikání československých příslušníků 



v Polsku a naopak, o jejich zdanění, o způsobu zastupování před úřady - tedy základní 

předpoklady obchodní smlouvy. Chyběla smluvní dohoda, jež by upravila celně tarifní poměry, 

podmínky vzájemného průvozu zboží atd. Chybělo prostě vše, čím se elementárně upravují 

styky mezi civilizovanými státy. 

 Javořinský konflikt trval tři roky a mařil elementární úpravu vztahů mezi Polskem a 

ČSR. Ztráty českého průmyslu, způsobené pádem obchodní smlouvy, se odhadovaly na dvě 

miliardy korun. Zbytečnými šikanami trpěli lidé v rozděleném Těšínsku, Oravě  a na Spiši.402 

 Prvním rozumným krokem po javořinském konfliktu bylo obsazení vyslaneckých míst 

v Praze a Varšavě. Po dobu javořinského konfliktu byli vyslanci odvoláni  a záležitosti 

vyřizovali jen chargé d´affaires. 9. září 1924 nastoupil ve Varšavě československý vyslanec 

Flieder a 22. prosince odevzdal pověřovací listiny v Praze vyslanec polský Z. Lasocki. 

V polovině října byly obě vlády připraveny k jednání. Porady byly zahájeny 8. listopadu 

ve Varšavě a rozčlenily se do řady odborných komisí, pracovních schůzek, konaných střídavě 

v Praze a ve Varšavě. Jednalo se o komplexu osmnácti smluv, řešících nejnaléhavější otázky 

normálních styků obou zemí. Nejvýznamnější bylo jednání o obchodní smlouvu, smlouvu o 

otázkách právních a finančních a smlouvu o smírčím a rozhodčím řízení. 

O obchodní smlouvě se jednalo po příjezdu zástupců polské vlády 30. listopadu 1924 

v Praze. Od 16. prosince porady pokračovaly schůzkou obou delegací na ministerstvu průmyslu 

a obchodu ve Varšavě. Následovala jednání ve dnech 3.-27. ledna 1925 ve Varšavě a 

pokračovalo opět v únoru  a březnu, než byl protokol 7. dubna 1925 parafován. 

Při československo-polských obchodních jednáních se zájem polských hospodářských 

expertů soustřeďoval na zajištění největších kontingentů uhlí do ČSR a na snížení železničních 

tarifů pro průvoz polského uhlí Československem. Z původního polského požadavku 6 milionů 

tun ročně Poláci později ustoupili na hodnotu 2,5 milionů tun uhlí. Českoslovenští delegáti byli 

vázáni maximem, stanoveným ministerstvem veřejných prací, a souhlasili nanejvýš se 720 000 

tunami.403 Koncem ledna se porady dostaly do slepé uličky a hrozilo přerušení.404 

Vedle zajištění smluvních dodávek byly důležitou součástí obchodních jednání otázky 

tranzitní. Smlouva měla zajistit průvoz pro ČSR na východ, pro Polsko na západ a na jih. 

Československé hospodářské kruhy přitom myslely hlavně na spojení s ruským trhem. Při 

                                                 
402„Spor o Javořinu zasluhuje si určitě spíše studia psychologa než politika“, napsal v memoárech K. Bader, který 
byl tehdy polským chargé d´affaires v Praze. BADER, Karol, Stosunki polsko-czeskie, Warszawa 1938, s. 24. 
403 Srv. Telegram vyslance Fliedera  a ministra Dvořáčka z Varšavy pro Beneše 11. ledna 1925, AMZV, Telegramy 
došlé, 1925, č. 58.  
404 Srv. Telegram Fliedera a  Dvořáčka z Varšavy 23. ledna 1925, AMZV, Telegramy došlé, 1925, č. 70. 



rostoucím politickém a hospodářském napětí mezi Polskem a Německem byl tranzit 

Československem pro Polsko hlavní spojnicí s jižní a západní Evropou.405 

Tranzitním závazkem měla československá vláda „odčinit“ rok 1920, kdy za polsko-

ruské války vázl průvoz polského válečného materiálu přes Bohumín. Bezpečný tranzit 

válečného materiálu ČSR mělo jistit Polsko do budoucna  jak pro případ nepřátelství s Ruskem, 

tak pro případ konfliktu s Německem. Po vyjasnění některých formulačních porozumění došlo 

v únoru 1925 k dohodě 406 a tranzitní klauzule se stala součástí obchodní smlouvy. 

Obchodně politická jednání československé a polské delegace  byla zakončena 7. dubna 

1925 sjednáním dohody o prozatímní úpravě obchodních styků407 a parafováním protokolu , 

kterým byl připraven k vládnímu projednání  a podpisu celek dvanácti právních aktů, tvořících 

řádnou obchodní smlouvu.  

Jednání expertů o úpravu finančních a právních otázek, vzniklých rozdělením Těšínska, 

Oravy a Spiše bylo zahájeno v Praze dne 28. února 1925. Vedoucím polské delegace byl 

profesor Kutrzeba, československé prof. Hobza. 14. března byla jednání přerušena za 

neuspokojivého stavu. Bylo dosaženo dohody o státním občanství, o amnestii za trestné činy 

spáchané v souvislosti s politickou agitací na rozděleném území, o spisové rozluce. Nedořešené 

zůstaly otázky majetkové, finanční a menšinové408. Na pokyn zahraničních minstrů byly učiněny 

přípravy na obnovení československo-polských jednání již v březnu, s cílem ukončit likvidaci 

těšínských otázek co nejrychleji. Porady se točily zejména kolem sporných problémů menšinové 

smlouvy (právo přezkoumat přihlášky národnosti). 15. dubna odjela československá delegace do 

Varšavy, kde spolu s likvidační smlouvou definitivně dojednala finanční úmluvy  a připravila 

tak smluvní celek právních  a finančních otázek k podpisu.  

Beneš oznámil 15. ledna 1925 polskému vyslanci v Praze Lasockému, že pokládá za 

nutné doplnit obchodní a likvidační smlouvu politickou smlouvou o všeobecné arbitráži, a 

nabídl že by k současnému podpisu všech tří smluv eventuelně přijel do Varšavy. Do okruhu 

projednávaných otázek tak vstoupil další problém - smlouva o smírčím a rozhodčím řízení mezi 

Československem a Polskem. Jestliže likvidační smlouva uzavírala spory minulosti, měla být do 

                                                 
405 10. ledna 1925 skončila lhůta versailleské smlouvy, podle níž bylo Německo povinno jednostranně udělit 
dohodovým státům  a jejich spojencům v obchodním styku nejvyšší výhody. Do vypršení této lhůty se nepodařilo 
uzavřít mezi Německem a Polskem patřičnou smlouvu a bylo sjednáno jen provizorium, platné do konce dubna 
1925. BŘACH, Radko, Československo a Evropa v polovině dvacátých let,  s. 129. 
406 O jednání s Lasockým informoval Beneš téhož dne vyslance Fliedera,. AMZV, Telegramy odeslané, 1925, č. 63. 
407 Dohoda vešla v platnost 16. května 1925 podle vládních vyhlášek z 16. dubna 1925 (č. 81 Sbírky zákonů a 
nařízení) a 12. května 1925 (č. 100 Sb.z.n.) byl jí ukončen dosavadní bezesmluvní stav mezi ČSR a Polskem.  
408 Zprávu o stavu jednání zaslal Girsa 14. března československému vyslanectví ve Varšavě, AMZV, Telegramy 
odeslané, 1925 , č. 295. 



budoucnosti arbitrážní smlouva závazkem, že obě strany najdou vždy smír cesty k řešení sporů a 

nedopustí, aby vyústily v konflikt, který by narušil jejich přátelské soužití.409 

Jednání o arbitrážní smlouvu tedy vstoupilo do akutního stadia až po známých 

politických událostech konce února a začátku března.V souvislosti s německým návrhem 

arbitrážních smluv se považovalo uzavření československo-polské arbitrážní smlouvy za 

politickou nevyhnutelnost, a to před eventuálním uzavřením obdobné smlouvy s Německem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Návštěva ministra Beneše ve Varšavě 

 

V polovině dubna 1925 tak byly připraveny k podpisu tři velké smluvní celky: obchodní 

smlouva, smlouva o právních a finančních otázkách a smlouva o smírčím a rozhodčím řízení 

mezi Československem a Polskem.  

Právě ve dnech, kdy v Paříži vrcholila vládní krize, se Beneš 19. dubna 1925 vydal na 

dlouho připravovanou první (a –dodejme - bohužel také poslední) návštěvu Polska. Předcházela 

jí četná bilaterální jednání, završená mimo jiné už 7. dubna parafováním obchodně - politické 

dohody a také smluvením finančních a „likvidačních“ dokumentů, jež měl pak šéf pražské 

diplomacie ve Varšavě spolu  s dalšími dílčími listinami „jen“ podepsat. 410 

Benešova návštěva se bohužel dostala do vazby s německou bezpečnostní iniciativou, i 

přesto že byla sjednávána již od ledna 1925, realizovala se ale za pohnutých diskusí, vyvolaných 

německou nabídkou. 

                                                 
409 V expozé před zahraničními výbory senátu  a poslanecké sněmovny 1. dubna 1925 prohlásil E. Beneš. “Chceme 
žít vždy s Polskem v dobré shodě a v sousedském přátelství. K existenci své potřebujeme existenci Polsky, jako ona 
potřebuje existenci naši. Zisk obou národů bude stejný. Přejeme si s ním stálé, opravdové a upřímné spolupráce 
v budoucnosti na všech těchto polích“. BENEŠ, Edvard, Boj o mír, s. 323. 
410 Srov. k tomu naposledy  BŘACH, Radko, Benešova návštěva ve Varšavě 19-23. dubna 1925, zvl. s. 114-115. 



Na úpravu československo-polských vztahů naléhala především Francie a Beneš i 

Skrzyński o tom byli poučení za návštěvy v Paříži411. Nešťastné ovšem bylo, že v novém 

mezinárodním kontextu se muselo čelit nejrůznějším dohadům o smyslu a cíli Benešovy cesty 

do Varšavy, o obsahu smluv a dosahu československo-polského sbližování.  

Do Varšavy Beneš přijel 19. dubna 1925, provázen sekretářem Babkou a prof. 

Krčmářem. Polský tisk i veřejnost ho uvítaly příznivě.412 V zejména pravicovém tisku, se 

oceňovala spolupráce a příští spojenectví. Psalo se o osudové pospolitosti, o vzájemné solidaritě 

a společném spojenectví s Francií. Beneš se naopak držel zásady, kterou si vytyčil při cestě do 

Varšavy: „Nezávazná spolupráce politická všude tam, kde zájmy naše se nekříží“.413 

Beneš považující dosavadní stav vztahů mezi oběma republikami za nedostatečný, byl 

ostatně ochoten vyjít Polákům v některých otázkách vstříc podobně jako při přípravě smlouvy 

před téměř čtyřmi roky. O jakýchkoliv tajných dohodách, ať už s protiněmeckým, či dokonce 

s protisovětským ostřím, o nichž začal brzy spekulovat především německý tisk, však nemohlo 

být ani řeči. Ale třebaže Beneš nechtěl s Varšavou koordinovat ani postoje k Stresemannově 

bezpečnostní iniciativě, kdy vycházel stále z teze o zásadní odlišnosti poměru obou republik 

k Německu, nezůstala jeho cesta na poměr mezi Berlínem a Prahou zdaleka bez vlivu.  

Beneš se Skrzyńskim podepsali připravené smlouvy dne 23. dubna 1925. Byla to 

především obchodní smlouva414 (s listy A-D), s veterinární dohodou (přílohy E,F) a  

                                                 
411 Z Paříže 13. června Petit Parisien  napsal  o příjezdu ministra dra Beneše do Paříže. 
„Třeba, že cesta Benešova je rázu soukromého, včera konferoval Beneš v zahraničním úřadu s Briandem , dále 
s generálním sekretářem Berthelotem a ředitelem La Rochem. Předmětem jednání byla jednak otázka 
bezpečnostního paktu, jednak situace v Rakousku. Dr. Beneš je v naprosté shodě s politikou francouzskou a 
britskou ve věci paktu. Více jej však zaměstnávají různé snahy, objevující se o Rakousku, a proto mu záleželo na 
tom, aby vyměnil názory s vedoucími činiteli politiky francouzské“. Po návratu ze Ženevy  a Paříže přesvědčoval 
Skrzyński ministerskou radu, že uzavření obchodní smlouvy ČSR učiní nejlepší dojem na Francii a pro Anglii bude 
důkazem, že Polsko má dobrou vůli se sousedy se dohodnout. Podle zprávy Fliedera z 6. května 1925, AMZV, PZ 
Varšava 1925, č. 124. 
412 Příznivý dojem, bohužel zkalila pouze tragická událost, kdy při Benešově průjezdu Varšavou přišel o život 
náhodný chodec. 
413 AMZV, TO 1925, č. 437-454/25; srov. též oficiózní komentář, Československo-polská dohoda. Zahraniční 
politika 1925, s. 497-499 ad. 
414 Předkládaná obchodní úmluva mezi republikou československou a Polskem projednávaná od počátku prosince 
1924 do 7. dubna 1925  a podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925 znamená důležitou etapu ve vybudování 
hospodářských styků mezi Československem a Polskem. Dosavadní vývoj těchto styků je charakterizován těmito 
číslicemi. Kdežto v roce 1921 vykazovala naše obchodní bilance s Polskem aktivum 1040.3 mil. Kč, klesla tato 
aktivita v roce 1922 na 280.6 mil. Kč   a v roce 1923 změnila se v pasivum 17.9 mil. Kč, které v roce 1924 vzrostlo 
na 170.8 mil Kč. Především třeba konstatovat přesuny, které vznikly ve vzájemné obchodní bilanci po připojení 
Horního Slezska k Polsku. Tak na  př. Ve skupině dříví a uhlí činil náš vývoz do Polska v roce 1921 140 mil. Kč při 
polském dovozu pouze 12,2 mil. Kč, v roce 1924 naopak náš dovoz z Polska činil v této skupině 142.3 mil. Kč při 
vývozu do Polska ve výši 37,9 mil. Kč. Podobně je tomu i v jiných oborech průmyslových, kde hornoslezská 
výroba přichází v úvahu. 
Jiný moment, který má značný vliv na přesuny ve vzájemné obchodní bilanci jest odstraňování různých vývozních 
omezení v Polsku z prvých poválečných let. Tak např. ve třídě jatečního dobytka činil náš dovoz z Polska v roce 
1924 147,6 mil. Kč proti pouhým 200.000 Kč v roce 1921. 



závěrečným protokolem. Obchodní smlouva odstranila dřívější překážky, ztěžující 

hospodářskou spolupráci, především vysoká cla. Byla založena na zásadě nejvyšších výhod a 

recipročně upravila podmínky hospodářského podnikání v obou zemích. Článek XVII obchodní 

smlouvy obsahoval závazek volného tranzitu osob a zboží na základě barcelonské konvence, a 

to i v případě války. Tranzit vojenského materiálu byl upraven zvláštním důvěrným protokolem 

a byl zaručen rovněž pro případ války. 

Článek XVII  a jeho důvěrné dodatky byl největším politikem, jež Beneš ve Varšavě 

podepsal. Stalo se tak na žádost Polska a naléhání Francie.415 Tranzit stál při vojensko-

politických úvahách polské vlády na prvním místě.  Byl považován za kritérium loajálnosti vůči 

Polsku.416 Dále byly s obchodní smlouvou spojeny dohody o dovozu uhlí do ČSR a dohoda o 

železničních tarifech. Tyto administrativní dohody byly zmíněny v závěrečném protokolu  a 

vstupovaly v platnost zároveň s obchodní smlouvou.  

                                                                                                                                                            
Analyzujeme-li vůbec polský dovoz k nám, vidíme, že soustřeďuje se na několik význačných skupin, zatím co náš 
vývoz do Polska rozptýlen je do velikého množství nejrůznějších artiklů všech druhů výrobních, z nichž jsou 
nejdůležitější jsou skupiny textilu, papíru, kůže a koženého zboží, skla , hliněného zboží, železa  a železného zboží, 
strojů atd. Nehledě k velké řadě jednotlivých druhů zboží téměř ve všech oborech průmyslových, jakož i v četných 
odvětvích výroby zemědělské, kde ovšem dosavadní statistiky nemohou vůbec namnoze podat žádného obrazu 
v důsledku různých omezení. (např. u vína přicházejícího v úvahu ze Slovenska a podkarpatské Rusi byl dosud 
dovoz do Polska zakázán atd.) Po stránce obchodně-politické ztěžovaly tudíž vzájemné obchodní styky  za 
bezesmluvního stavu zejména tyty skutečnosti. Předkládaná obchodní úmluva, která směřuje k vytvoření vhodných 
obchodně-politických předpokladů pro rozvoj vzájemných hospodářských styků, obsahuje mimo vlastní úmluvu 
čtyři seznamy celně tarifní (A-D) a závěrečný protokol, jakož i úmluvu veterinární spolu se závěrečným 
protokolem. Dodatečně byl pak k obchodní úmluvě připojen dodatkový protokol podepsaný v Praze dne 3. 
července 1925. V jednotlivostech dlužno uvést toto: V prvních 8 článcích úmluvy upravuje se právní postavení 
státních příslušníků  a právnických osob jedné smluvní strany na území strany druhé. Jest tu zejména řešena otázka 
nastupování a provozování obchodu  a živností příslušníky obou států, včetně návštěvy veletrhů a trhů na území 
druhé strany ve smyslu zásady o nejvyšších výhodách právě tak jako zacházení  s příslušníky, pokud jde o jejich 
majetek movitý  a nemovitý, jejich práva  a zájmová účastenství, jakož i jich právo vystupovati před soudy a úřady. 
Zvláštní pozornost je rovněž věnována osobám právnickým, zejména akciovým, jakož i jiným obchodním, 
průmyslovým, finančním a plavebním společnostem. Úmluva upravuje vzájemné podmínky činnosti společností 
zřízených ve smyslu platných zákonů, v kterémkoliv ze smluvních států na území druhého. V seznamu A jest 
obsaženo neslovenské zboží, jemuž dostává se celně-tarifních slev při dovozu do Polska. V oboru zemědělském 
jsou to vedle zelí a okurek hlavně čekankový kořen, některé druhy ovoce  a sýrů, vinné hrozny, v oboru 
průmyslovém zejména orientální cukrovinky, malinová šťáva , droždí, pivo, některé minerální vody, určité druhy 
obuvi, kůže a koženého zboží vůbec, dále slevy z oboru keramiky, skla, chemie, železného zboží, strojnictví, 
v oboru papíru a průmyslu textilního, malokovového, galanterie atd.v celku se týkají tyto slevy asi 100 různých 
československých artiklů, jež spadají asi do 36 položek polského celního tarifu. 
K celkovému posouzení celního režimu, jehož bude požívat československé zboží při dovozu do Polska, třeba 
ovšem ještě vzít v úvahu celně-tarifní slevy vyplývající ze smlouvy polsko-francouzské. 
Pokud jde o polský dovoz do republiky Československé, byly Polsku přiznány slevy dle seznamu B, k nimž ovšem 
přistupují na základě doložky o nejvyšších výhodách slevy z našich tarifních smluv s ostatními státy (Francií, Itálií, 
Rakouskem). NA, MS, inv.č. 317, karton č. 55.  
415 Za zásluhy o vojenský tranzit vyznamenala polská vláda šéfa francouzské vojenské mise v ČSR gen. 
Mittelhausera řádem Polonia restituta, AAN, Protokóly posiedzeń Rady ministrów R.P., t. 30, prot. 30, l.228. 
416 „Obrana Polska vyžaduje, aby bylo zabezpečeno a zjištěno dopravní spojení přes Československo - je nezbytné 
získat právo tranzitu vojenského materiálu v době války do Polska přes Čechy. V tom směru máme zajištěnou 
diplomatickou pomoc Francie…Získání výhodných podmínek válečného tranzitu může být považováno za 
dostatečnou záruku loajálnosti Československa vůči Polsku“. Vojensko-politická usnesení, přijatá polskou vládou 
5. ledna 1925, AAN, Protokóly posiedzeń Komitétu Politycznego rady ministrów l. I. 1924-31. XII. 1926, prot. 
109, l. 155-156.  



Druhým velkým smluvním instrumentem byl smlouva o otázkách právních a finančních, 

upravující obtíže vzniklé rozdělením Těšínska, Spiše a Oravy. Zde byly řešeny také otázky 

státního občanství, menšin, amnestie. Podepsány byly dále některé méně významné dokumenty, 

jako smlouva o právní ochraně  a právní pomoci ve věcech daňových, smlouva zamezující 

dvojímu zdanění v oblasti přímých státních daní. 

Konečně byla podepsána smlouva o smírčím a rozhodčím řízení417. Obě strany se 

zavázaly, že eventuální příští neshody předloží smírčím nebo rozhodčím orgánům. Konečné 

znění bylo domluveno až ve Varšavě. Na naléhání Skrzyńského přistoupil Beneš na výslovné 

vyloučení územních sporů z arbitráže. Článek 1 určil, že smlouva se nevztahuje na otázky, které 

se dotýkají územního statutu smluvních stran, závěrečný protokol potom vysvětloval, že jedinou 

cestou pro spory tohoto druhu je přímá dohoda zúčastněných stran. Protože arbitrážní smlouva 

polsko-československá418 se mohla stát precedentem smlouvy polsko-německé, myslel 

                                                 
417 Smlouva o smírčím a rozhodčím řízení mezi Československem a Polskem 
Prezident republiky československé a prezident republiky polské naplněni jsouce snahou rozvinout přátelské styky, 
které spojují oba státy, řídíce se zásadami rezoluce Valného Shromáždění Společnosti národů ze dne 22. září 1922, 
jež se vztahuje na zřizování smírčích komisí mezi státy a toužíce učinit ve vzájemných vztazích skutkem zásadu o 
povinném řízení rozhodčím všeobecnou dohodou, jakou má na zřeteli článek 21 paktu Společnosti Národů rozhodli 
se sjednat smlouvu o smírčím a  rozhodčím řízení a ustanovili k tomu cíli svými plnomocníky,a to: prezident 
republiky československé pana Edvarda Beneše, doktora práv, ministra věcí zahraničních a prezident republiky 
polské, pana Alexandra Skrzyńského, doktora práv, ministra věcí zahraničních, již vyměnivše si své plné moci, 
jejichž formami obsah shledány správnými, dohodli se na těchto ustanoveních: 
Článek 1 
Vysoké smluvní strany se zavazují, že podrobí smírčímu nebo rozhodčímu řízení všechny neshody, které by se 
mezi nimi snad vyskytly a kterých by nebylo lze cestou diplomatickou vyřídíte do přiměřené doby. 
Článek 2 
V otázkách, které podle vnitřního právního řádu jedné ze stran náležejí k pravomoci domácích soudů, může se tato 
strana vzepřít k tomu, aby byly podrobeny řízení smírčímu nebo rozhodčímu, pokud příslušný úřad domácí nebyl 
rozhodl s konečnou platností, ledaže by šlo o odepření práva. 
Článek 3 
Do šesti měsíců po výměně ratifikací této smlouvy zřídí smluvní strany stálou komisi smírčí, složenou z pěti členů. 
Každá strana vyšle dva členy, jednoho ze svých vlastních příslušníků, druhého z příslušníků některého státu třetího. 
Člen posléze jmenovaný nemusí ani mít bydliště území strany, která jej jmenovala ani býti v jejich službách. 
Obě strany určí společně předsedu komise z příslušníků státu třetího na dobu pěti let. Nedohodnou-li se strany, určí 
jej na žádost stran president spolkové rady  švýcarské, bude-li s tím srozuměn. 
Článek 4 
Zemře-li nebo odstoupí-li, některý člen smírčí komise, je nutno postarati se o náhradu, pokud možno do tří měsíců  
a se vším způsobem ihned, jakmile nějaká neshoda bude předložena komisi. Pravomoc předsedy pomine, jakmile 
vyprší jeho úřad. Přesto obě strany mohou společně obnovit jeho úřad na nové období pětileté. 
Článek 23 
Rozumí se, že tato smlouva se nikterak nedotýká  povinností signatárních států, vyplývajících  z protokolů o 
pokojném vyřizování mezinárodních sporů, přijatého v Ženevě dne 2. října 1924. 
Článek 25 
Tato smlouva bude ratifikována, jak nejdříve bude možno, a slitiny ratifikační budou vyměněny v Praze. Nabude 
působnosti třicátého dne po výměně ratifikací a bude v platnosti pět let. Nebude-li vypověděna šest měsíců před 
tím, než vyprší její platnost, pokládá se za obnovenou na dalších pět let a tak i nadále. Dáno ve Varšavě v dvojím 
vyhotovení dne 23. dubna 1925. NA, MS, inv.č. 317, karton č. 56. Její text viz Zahraniční politika 1925, s. 820-821. 
418 Arbitrážní smlouva mezi Polskem, podepsaná ve Varšavě dne 23. dubna 1925, v Praze dne 27. srpna 1925.  
Pokud jde o otázku ústavního schválení této smlouvy mám ministerstvo za to, že je nezbytno předložit ji 
parlamentu. Důvody pro to jsou jednak politické, neboť smlouva tato, jež má zajisté velký význam mezinárodní, 



Skrzyński především na to, aby arbitráž nemohla být použita k revizi mírových smluv. Naproti 

tomu Beneš zastával názor, že každá státní smlouva mlčky uznává daný právní stav, a že tedy 

není nutné otázky hranic vylučovat z arbitráže, protože ze zásady pod arbitráž nepatří. Výslovné 

vyloučení územních sporů z arbitráže považoval nejen za právní pochybení, ale za netaktické, 

podpis arbitrážní smlouvy chtěl interpretovat jako dotvrzení suverenity  a integrity. Jiné 

smlouvy, dohody, protokoly či jakékoli jiné závazky nebyly ve Varšavě přijaty. Lednovým 

usnesením vlády byl sice Skrzyński pověřen, aby „v souvislosti s jednáním obchodně 

dopravním zabezpečil podmínky pro politickou smlouvu mezi ČSR a Polskem a určil termín, 

kdy vojenští činitelé budou moci přistoupit ke vstupním přípravným pracím vojenským polsko-

francouzsko-českým (eventuálně rumunským)“, 419 ale žádné písemnosti, že by se o to vůbec 

pokusil, nejsou známy.420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
byla schválena již parlamentem polským, jednak jsou to důvody vhodnosti právní, poněvadž není vyloučeno, že 
některá ustanovení této smlouvy (článek 22) mohou se značně dotýkat našeho vnitrostátního právního řádu, hlavně 
však spadá na váhu důvod ústavní, poněvadž závazky, jejž na sebe bere republika Československá podle článku 21 
odstavce 2 této smlouvy, je zajisté závazkem, z něhož mohou plynout břemena majetková pro stát, takže dotyčná 
smlouva vyžaduje podle paragrafu 64 bodu 1. souhlasu Národního shromáždění. NA, Ministerstvo spravedlnosti, 
inv.č. 317, karton č. 55.  
419 Vojensko-politická usnesení, přijatá vládou 5. ledna 1925. AAN, Protokóly posiedzeń Komitetu Politycznego 
Rady ministrów, 1.I. 1924-31. XII. 1926, prot-. 109, l. 156. 
420 Z polské strany je jasné že o účelnosti a ceně spojenectví s ČSR pochybovala. V konfliktu Polska s Ruskem se 
s ČSR nedalo počítat vzhledem k čsl.-sovětské neutralitní smlouvě, pro konflikt s Německem se zdála čsl. armáda 
nepoužitelná, byl-li každý čtvrtý voják Němec. Za těchto okolností byl vojenský tranzit maximem možného a 
chtěného. Nebyla přijata žádná jiná vojensko-politická dohoda.  



 
 
 
 
 

10.2. Reakce na československo-polskou smlouvu 

 

Československý a polský tisk psal o smlouvě víceméně kladně. Národní listy se o 

podepsaném svazku například vyjádřily: „“. Strojní průmysl byl v Polsku v posledních 10 letech 

značně zanedbán v důsledku nedostatku investicí  a modernizace, a to tím spíše, že řada továren, 

jež měly tradici své produkce i národohospodářský základ k dalšímu trvání, byla zničena 

válečnými událostmi. Zvláštní úvahy zasluhuje průmysl cukrovarnický, částečně zničený  a 

vyžadující částečně jisté meliorace, jež může snadno provést československý průmysl 

cukrovarnický, který  má firmy takové světové slávy, jako jsou Škodovy závody, Breitfeld  a 

Daněk, jež mohou plně soutěžit  s průmyslem německým. 

„ČSR vyrábí  vzhledem k jakosti znamenitou litinu, železo a ocel, jež Polsko dováží a v i 

v dalším bude ve velkém množství objednávat. Zvláště je nutno upozornit na plech a desky. Je 

nutno poznamenat, že ČSR měla by projevit zájem o náš báňský průmysl, neboť je na počátku 

velkých investicí a zde veškeré zařízení důlní mohou nalézt svůj odbyt“. 

„Polsko sice vyrábí značné množství koksu, který dokonce vyváží,ale přece jen rádo 

objednává koks z ČSR pro svůj průmysl hutní, který užívá ho buď samostatně , nebo domísením 

polského koksu. Pokud jde o stroje pro zpracování dřeva, je známo, že Polsko má veliké lesy, 

které nemohou být náležitě vytěženy pro nedostatek  příslušného množství správně zařízených 

lesních pil“. 421 

„Ve vztazích k ČSR začíná nové období politického soužití, díky uzavření celé řady 

všeobecných i speciálních smluv, které upravují náš sousedský poměr. Naposledy vstoupila 

v platnost polsko-československá arbitrážní úmluva  a parlamenty obou zemí ratifikovaly 

obchodní smlouvu, která pak bude tvořit základnu příštích hospodářských vztahů. Dále byla 

ratifikována úmluva o právních a finančních otázkách, které souvisejí s rozdělením těšínského 

Slezska, Spišska a Oravy. Několik speciálních smluv týká se úpravy sousedských vztahů mezi 

oběma státy, které budou rozvíjet na mezinárodní půdě harmonickou spolupráci“.422 

                                                 
421 Uvedeny jsou nejdůležitější obory, v nichž vývoz z Československa do Polska mohl mít v souvislosti se 
smlouvou veliké vyhlídky značného rozvoje. NA, MZV-VA, sign. 478, karton č. 1232. Národní listy 13. června 
1925. 
422 Z Varšavy 21.července ministr Zaleski. Ministr Zaleski vyslovil se také o poměru Polska k Malé dohodě a 
konstatoval, že Polsko je spojeno s každým státem, který je členem Malé dohody, buď poměrem spojeneckým nebo 



            Vřele přivítalo československo-polskou dohodu Rumunsko. Rumunsko jako spojenec 

Polska i ČSR trpělo československo-polským nepřátelstvím. Chtělo být kryto proti Maďarsku i 

proti Rusku, a přitom každý z jeho spojenců mu nabízel záruky pouze  proti jednomu z nich. 

Volba mezi dvěma spojenci, vzájemně nepřátelskými, Rumunsko vždy ochuzovala. Proto 

československo-polské vyrovnání upřímně vítalo a varšavskou dohodu se snažilo interpretovat 

ve svůj prospěch.  Nadšení pro Malou dohodu v souvislosti s československo-polským 

dorozuměním naznačovalo, že Rumunsko doufalo ve sblížení Malé dohody s Polskem. Beneš 

však nepomýšlel na vpuštění Polska do Malé dohody a na angažování ČSR za polské a 

rumunské hranice. Beneš musel záhy rumunské nadšení zchladit a ohraničit dosah spolupráce 

s Polskem. 

V tomto směru měl podporu druhého malodohodového partnera - Jugoslávie. 

Jugoslávský ministr zahraničí Momčilo Ninčič přijal s upokojením informaci čsl. vyslance 

v Bělehradě Jana Šeby o obsahu varšavských jednání, zejména ujištění, že ČSR nemíní 

rozšiřovat Malou dohodu o Polsko. 

Příznivý byl ohlas Benešovy návštěvy také ve Francii. Francie totiž vykonávala po 

dlouhou dobu na Polsko a ČSR nátlak, aby urovnala jejich spory a překonala vzájemné 

soupeření, oslabující francouzský spojenecký systém v Evropě. Francouzský tisk proto 

úspěchům obou ministrů zahraničí tleskal. „Uzavření smluv československo-polských bylo tu 

téměř všeobecně příznivě komentováno“, referoval vyslanec Osuský. „Tisk byl pln 

sympatických zpráv o našem sblížení s Poláky, jemuž byla přikládána veliká důležitost 

mezinárodní“.423 

Jestliže v Paříži a také v Bukurešti vítali Benešovu varšavskou cestu jako symptom té 

politiky, po níž tu političtí „lídři“ volali celé minulé pětiletí, v Berlíně vzbudila opět pobouření. 

Klíčoví muži Wilhemstrasse se před československým titulářem K. Kroftou netajili zklamáním 

z toho, že - jak vyslanec ihned psal do Společnosti národů (i když zatím nebylo jisté, kdy a jak 

se Německo stane jejím členem). A také se hned pokusili rýsující se polsko-československý 

blok rozrazit, když sekční šéf německého zahraničního úřadu B. Kıpke začal už v prvních 

týdnech května sondovat u Krofty možnost „důvěrné schůzky“ Beneše se Stresemannem a jeho 

zástupcem K. von Schubertem, nejlépe v některých západočeských lázních.424 Krofta s takovým 

návrhem odjel ihned do Prahy (zdál se mu výhodný také vzhledem ke komplikacím v důležitých 

                                                                                                                                                            
dobrými přátelskými vztahy. Polská vláda zachová beze změny svůj dosavadní poměr k problémům, které tvoří 
základ existence Malé dohody. AMZV, PZ Varšava , 1925, 21. července. 
 
423 Řádná politická zpráva čs. Vyslance v Paříži Osuského z 26. května 1925. AMZV, PZ Paříž 1925, č. 166. 
424 AMZV, PZ Berlín, příloha ke 4. mimořádné zprávě ze 23. května, podrobněji viz DEJMEK, Jindřich, 
Československo a Německo v polovině dvacátých let, s. 86-87.  



obchodně-politických jednáních mezi oběma státy) a Beneš, jenž se právě vrátil z konference 

Malé dohody, nebyl k takové schůzce neochotný.  

Jenže nápad separátního jednání mezi Prahou a Berlínem se zjevně příliš nezamlouval 

Francouzům, i když jejich vyslanec F. Couget vyjádřil posléze s takovou alternativou formální 

souhlas.425 Ze schůzky nakonec sešlo, i když se její idea vynořila ještě v polovině června . 426 

Německá odpověď na francouzskou nótu, předaná v Paříži 20. července 1925, 

zdůrazňovala, že nový bezpečnostní systém nemůže vyloučit změnu daného řádu „přátelskou 

dohodou“. A třebaže prvoplánově měla na mysli změnu stavu okupovaného Porýní, hned další 

vážná námitka znovu napovídala hlavní budoucí cíl politiky Berlína. Nóta totiž jasně odmítala 

možnost garantování arbitrážních smluv s východními sousedy výmarské republiky, protože by 

prý „učinila průlom do garančního sytému výlučně v neprospěch Německa“. Ani jeho vstup do 

Společnosti národů nemohl být podmínkou nové konstrukce, neboť výmarská republika by prý  

nemohla převzít závazky plynoucí z jejího Paktu vzhledem ke svému „odzbrojení“. Nebylo 

divu, že dokument vyvolal kritický nesouhlas nejen v Paříži (kde svůj postoj Briand ihned sdělil 

i vyslanci Š. Osuskému, ale též  v úředních kruzích londýnských. A kritiku vzbudil i v Praze.  

Beneš své stanovisko vtělil do instrukce, zaslané 25. července nejdůležitějším 

československým vyslanectvím. Především zásadně polemizoval s tvrzením Stresemannovy 

nóty, jako by anticipované francouzské garancie arbitrážních smluv odporovaly Paktu 

Společnosti národů: „Není pravda, že by to byla nerovnost, poněvadž připouštíme arbitrážní 

proceduru pro všechno, jen ne pro porušení principu samotného podrobit se arbitráži ve věci 

válečného útoku…“ .Útok by ostatně – alespoň v Benešově interpretaci - „zničil celou 

smlouvu“, navíc limitované aliance připouštěla výslovně i Společnost národů a případný 

francouzský zákrok ve prospěch ČSR by tedy musel být  klasifikován jako „legitimní“ obrana.   

Nová francouzská nóta, vznikající ostatně za konzultace s československou diplomacií, 

naplňovala Benešovu základní premisu o zachování „nutného minima“ bezpečnostních záruk 

pro spojence Paříže. Prakticky žádná z německých výhrad nebyla přijata, Quai d´Orsay trvalo na 

garantování arbitrážních smluv Německa s francouzskými východními spojenci i na jeho vstupu 

do Společnosti národů. Situaci nezměnila ani následná porada právních expertů zahraničních 

úřadů Británie, Francie, Německa a Belgie v Londýně na přelomu srpna a září, která jen 
                                                 
425 Text německé odpovědi srov. např. Zahraniční politika 1925, s. 1054-1056; její rozbor viz např. u BŘACH, 
Radko, Československo a Evropa v polovině dvacátých let, .s. 232-235. Beneš také po francouzských námitkách 
nařídil prostřednictvím svého zástupce V. Girsy Kroftovi, „aby v případě, kdyby (Němci) začali s ním znovu mluvit 
o schůzce Stresemanna se mnou, byl rezervovaný. Neodmítat, ale poněkud zdržovat a odkládat“. AMZV, TD 1925, 
č. 490/25, Beneš z Ženevy 21. května. 
426 Srov. Kroftův dopis Benešovi 13. června, AMZV, PZ Berlín 1925, též DEJMEK (ed.), Vzájemné korespondence 
K. Krofty a E. Beneše. Část I (1920-1927), SAP 1994, č. 2, dok. Č. 32, s. 519-521. 
 



rozhodla, že otázka zaručení arbitrážních smluv ze strany Francie bude definitivně vyřešena až 

na samotné konferenci. 427 

A k dramatickým změnám v záležitostech projektu Západního paktu a jeho dalších 

složek nedošlo ani v průběhu nadcházejícího 35. zasedání Rady Společnosti národů a 

následného VI. Shromáždění této instituce, které se sešlo v Ženevě pod předsednictvím 

francouzského ministerského předsedy Paula Painlevého počátkem září. Beneš tu ostatně opět 

náležel mezi hlavní aktéry, a to nejen jako člen Rady.  

Projevy  a následné diskuze jasně ukazovaly, že se zvláště zástupci menších států jen 

neradi vzdávají loňského projektu ženevského protokolu. Vedle delegátů z Dánska, Holandska a 

Španělska na obhajobu jeho zásad vystoupil znovu i Beneš, který v polemice s názory 

zdůvodňujícími jeho momentální nepřijatelnost odlišností románské a anglosaské právní 

filozofie pravil, že „je to sama povaha Společnosti, její universalita, která nás na jedné straně 

tísní, ale která na druhé straně je jednou z našich největších sil“. A – oprávněně - se také tázal, 

zda-li geografické rozdělení evropské bezpečnostní architektury svými důsledky neohrozí celý 

další program odzbrojování, „neboť budete vždy narážet na velký počet důležitých států, které 

vám řeknou, že se necítí zabezpečeny“. 428  

Masarykovi a  Švehlovi československý ministr zahraničí hlásil, že nový smluvní systém 

nejen neohrozí stávající francouzsko-československou spolupráci, ale vlastně ji ještě zdokonalí. 

Benešova optimistická interpretace chystané smluvní soustavy vycházela z ujištění daných 

Francouzi  a zřejmě i Brity, podle nichž měl být připravovaný „rýnský“ pakt propojený s „naší 

arbitrážní smlouvou s Německem v tom smyslu, že vstupuje v platnost jen oboje najednou a že 

je nám zaručena garancie Francie“.  

V průběhu ženevských jednání se československý ministr zahraničních věcí znovu 

přesvědčil, že jednou z nejvážnějších překážek završení negociací budou spory o obsah 

anticipované arbitrážní smlouvy německo-polské, což jej zřejmě vybídlo k hledání separátního 

řešení tohoto problému. Když Stresemann na tiskové konferenci v Berlíně 18. září prohlásil, že 

ani Praha, ani Varšava dosud neprojevily ve věci nabízených rozhodčích smluv žádnou 

iniciativu, Beneš hned následujícího dne nařídil vyslanci Kroftovi, aby „hned“ oznámil na 

Wilhelmstrasse připravenost vlády ČSR taková jednání zahájit.429 Tento krok opět vycházel 

z jeho předpokladu o odlišném postavení obou států vůči mohutnému západnímu sousedu ale 

také možné (jak naznačovali diplomaté němečtí), že si jím Beneš chtěl v jistém smyslu pojistit 

                                                 
427 Srov. např. BŘACH, Radko, Československo a Evropa, s. 245-248. 
428 Srov. Benešův projev v plénu shromáždění Společnosti národů 12. září 1925, zahraniční politika 1925, s. 1314-
1317. 
429 Srov. text telegramu, otištěný in: J. a J. ČECHUROVI (eds.) , Edvard Beneš (diplomat na cestách), s. 121. 



účast na nadcházející konferenci.430 Vyjednávací  pozici vůči Stresemannovi ale zřejmě příliš 

neposílil a zato vyvolal velmi kritický ohlas mezi diplomaty polskými (jenž dodnes zaznívá 

v polské historiografii) i francouzskými.431 Třebaže se Beneš vzápětí pokusil význam 

zmíněného kroku oslabit vzkazy, že šlo o „věc ryze formální“, o prosté informování Berlína, že 

se ČSR chystá zúčastnit i příštích jednání, nelze než přitakat polskému autorovi, posuzujícímu 

akci jako nadbytečné zdůraznění nedostatku reálných pout mezi Prahou a Varšavou.432 

Stresemann mohl tak být spokojen, že taktika rozdělení Čechů a  Poláků přinesla pozoruhodné 

výsledky.  

Pár dnů před zahájením summitu, na němž delegáti Německa poprvé zasedli do jedné 

řady s vládními reprezentanty tří vítězných západních velmocí, zatímco ministři jeho 

východních sousedů se směli k jednacímu stolu dostavit až dodatečně, to byl jistě signál 

problematický.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 11. LOCARNO 

                                                 
430 Protože ČSR muselo pociťovat vyloučení z mezinárodních garancií stejně nemile jako Polsko, mělo být 
přesvědčeno, že se tak stalo pouze  s ohledem na Polsko. 10. března 1925 instruoval Schubert pražského vyslance 
Kocha. „Na myšlenku, aby ČSR bylo vtaženo do jednotného garančního paktu nelze z hlediska německého 
přistoupit, protože potom by se náš postoj k Polsku stal zcela neudržitelným“. V duchu těchto směrnic Koch 
ujišťoval Beneše, že Německo by klidně mohlo garantovat československé hranice, neboť nejsou nijak sporné, 
nebýt mezinárodních ohledů na Polsko, jehož hranice považuje Německo za neudržitelné. GASIOROWSKI, 
Polish-Czechoslovak Relations, s. 496. Beneš si Kochova ujištění nenechal pro sebe a honem s nimi spěchal ke 
spojencům. Nezůstával přitom jen u zdůrazňování rozdílu v postoji Německa k ČSR a Polsku, ale přidával vlastní 
úvahy o neudržitelnosti polských hranic. Americkému chargé d´affaires Pearsonovi  se svěřil, že „nevěří ve stálost 
současných polských hranic“. Hlášení Pearsona Kellogovi 3. dubna 1925, GASIOROWSKI, Benes and Locarn. 
Some Unpublished Documents. In: The Review of Politics, 1958, č. 2, s. 217. 
431 Srov. např. W. BALCERAK, Polityka zagraniczna Polski w dobie Locarna. Warszawa 1967, zvl. s. 159-161. 
432 W. BALCERAK, Polityka zagraniczna, s. 159. Nejvíce pozornosti Benešovým výrokům věnuje polský historik 
Z.J. GASIOROWSKI, který je cituje v několika článcích. GASIOROWSKI, Polish–Czechoslovak Relations, také 
Stresemann and Poland before Locarno, či Benes and Locarno. 



 

 Konference ve švýcarské Locarnu, slavnostně zahájená 5. října 1925, byla mnoha 

dobovými pozorovateli i pozdějšími historiky považována za jakýsi zlomový moment, jímž 

v Evropě skončilo bezprostředně „poválečné“ období a starý kontinent konečně vplul do 

„mírové“ pacifistické éry. 433 

  Z modelového hlediska však byla konference především summitem  zástupců čtyř 

západních velmocí, reprezentovaných buď přímo předsedy vlád (H. Luther za Německo, 

v závěru i B. Mussolini za Itálii), nebo alespoň šéfy diplomacií (A. Chamberlain , A. Briand a 

samozřejmě G. Stresemann). Ti také vyjednávali – a rozhodovali - o všech podstatných 

problémech na řádných plenárních zasedáních i v salónech locarnského Grand Hotelu nebo na 

palubě parníku Fleur d´Orange  , zatímco roli zástupců menších zemí včetně Československa 

celkem přesně vyjádřila později známá teze ze záznamů šéfa německé diplomacie: „pánové 

Beneš a Skrzyński museli sedět ve vedlejší  místnosti, dokud jsme je  nepustili dovnitř…“ 434  

 Šéfové diplomacií Československa a Polska (a dle nich i zástupce Belgie) měli sice přece 

jen daleko ke služebníkům, které Britové a zvláště Francouzi nechali „padnout v momentu, kdy 

uvěřili, že by bylo možno se dorozumět s Německem“, jak si Stresemann představoval. 

Nemusíme však pochybovat, že Beneš, který do Locarna přijel už dva dny po slavnostním 

zahájení konference, předjímal pro sebe i své kolegy v duchu zažitých obyčejů ze Ženevy roli 

přec jen výraznější. Locarno ale z hlediska modu operandi připomínalo spíše velké diplomatické 

kongresy 19. věku, kde Metternichové, Talleyrandové či Bismarckové také jen neochotně 

připouštěli účast diplomatů menších států, o jejichž osudech se tehdy namnoze zcela 

bezskrupulózně jednalo. Summit se tedy stal na jedné straně znamením pokroku v pacifikaci 

mezi dosud znesvářenými velmocemi, na druhé straně však - jak upozorňují jiní historikové - 

anticipoval také model pseudokonference v metropoli Bavorska o třináct let později. Tam už 

zástupci obou velkých západních demokracií jednali s diktátory (mezi nimiž nechyběl ani 

                                                 
433 První ucelenější pohled na Locarnskou konferenci nabídl sám  G. STRESEMANN, Vermächtniss. Der Nachlass 
in drei Bänden, II, Bd. Berlin 1932, kde byl přetištěn i tzv. Locarno-Tagebuch (s. 186-204). Později vyšly i 
francouzské a britské záznamy z konference . Srov. J. ŁAPTOS(ed.), Protokoly obrad konferencji w Locarno. Zapis 
delegaci francuskiej. Kraków 1982 (kde jsou ovšem dokumenty přeloženy do polštiny), tyto edice doplňují některé 
starší pramenné sbírky, především další německou dokumentaci (uloženou tehdy v archivech v NDR), 
shromážděnou ve sborníku: Lokarnskaja konfĕrncja 1925 g. Moskva 1959. Příslušnou literaturu obsahují stati , 
obsažené už v citovaných sbornících: R. SCHATTKOWSKI (ed.), Locarno und Osteuropa. Fragen eines 
europäischen Sicherheitssystem in den 20er Jahren, a M. BAUMGART (ed.), Locarno z perspektywy 
siedemdziesieciu lat. /srov. pozn. č. 2/. Československou problematiku na konferenci nejpodrobněji přiblížil R. 
BŘACH, Československo a  Evropa v polovině dvacátých let , zvl. s. 302-315. Naposledy J. DEJMEK, Nenaplněné 
naděje, s. 136-139. Benešovy telegrafické zprávy z konference pak vydali-bohužel bez příslušných signatur –J. a J. 
ČECHUROVI (eds.), Edvard Beneš (diplomat na cestách), s. 126-140. 
434 G. STRESEMANN, Vermächtniss, II, s. 242-243. 



poslední z žijících mužů „Locarna“ Mussolini) o osudu jedné země menší, totiž právě Benešova 

Československa. 435 Vraťme se však do podzimu 1925.  

 Problémy zabezpečení střední Evropy tvořily v Locarnu jen jakýsi druhořadý soubor, který 

byl s výjimkou dvou posledních dnů projednáván jedině v souvislosti s otázkami obecnějšími, 

mimo jiné závazky a limity Západního paktu, jeho zajištění a samozřejmě i důsledky německého 

vstupu do Spornosti národů. Jedno z hlavních deziderát juristické přípravy příslušných 

dokumentů, formulace textů arbitrážních smluv Německa  s jeho východními sousedy, bylo 

nakonec odsunuto až na závěr jednání, což také umožnilo Benešovi pokusit se je ovlivnit. 

Druhé, totiž možnost Francie tyto smlouvy garantovat dalšími smlouvami, bylo sice s tichým 

britským souhlasem rozhodnuto proti hlasům Stresemanna a Luthera ve prospěch Brianda, 

neboť si A. Chamberlain nepřál, aby opačným stanoviskem získal Berlín volné ruce na 

Východě. Němci ale naopak prosadili podřízení případné aplikace takových garancií 

mechanismu Společnosti národů, i když taková formule vlastně od počátku vzbuzovala svými 

interpretacemi kontroverze mezi právníky. Kontroverze, jež se -  předešleme  - naplno objevily 

např. ve francouzském tisku znovu na jaře osudného roku 1938. 

 Beneš svůj opatrný optimismus opíral především o opakované francouzské přísliby , že 

„Francie nepřijme nic, co by naše zájmy neuspokojovalo“. Doporučoval tedy zdůrazňovat i 

v tisku , že blížící se dohoda nejen zajistí „na dlouhou dobu klid a pokoj v Evropě“, ale je 

úspěchem i pro Francii, a tedy v důsledcích i pro Československo.  

 Nejvýrazněji se Beneš pokusil zasáhnout do přípravy arbitrážní smlouvy ČSR 

s Německem, které se hned při prvním setkání se Stresemannem 12. října pokusil vtisknout 

faktickou podobu smlouvy o neútočení „kromě vyhrazené garancie francouzsko-

československé“. Taková snaha však z mnoha důvodů neměla šanci na úspěch. Šéf berlínské 

diplomacie naopak před Benešem předestřel obecné stížnosti německých občanů 

Československa, podobné diskuze o minoritní problematice ale odmítl zase ředitel pražské 

diplomacie, i když připustil možnosti určitých koncesí v oblasti státní správy, pozemkové 

reformy atd. 436 

  Československý ministr zahraničí ještě 12. října ve vzkazu pro český tisk připustil, že 

„potíže smlouvy arbitrážní jsou značné“, věřil ale v jejich překonání , zvláště srovnal-li příčiny 
                                                 
435  Kritické pohledy na Locarno byly od počátku typické zvláště pro historiky z Polska a SSSR, resp. Ruska-srov. 
např. H. BATOWSKI, Między dwiema vojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej. Kraków 1988, s. 122-
123. Ještě výrazněji A.A. GROMYKO, B.N. PONOMARJOV (eds.), Dějiny zahraniční politiky SSSR. I. Praha 
1981 (rus. Originál 1976), s. 259-260 atd. Značně opatrné soudy ale zvláště od osmdesátých let  vycházely i z per 
některých historiků západních, např. S. MARKSOVÉ, The Illusion of Peace, s. 7071 a dalších. 
436 Srov. k tomu M. ALEXANDER, Der deutsch-tschechoslovakische Schiedsvertrag vom 1925, zvl.s . 153 ad.; též 
Benešův telegram z Locarna 12. října , AMZV, TD 1925, č. 1043/25, viz i J. a J. ČECHUROVI (eds.), Edvard 
Beneš (diplomat na cestách), s. 130-131. 



vlastních názorových kolizí se Stresemannem na straně jedné a šéfa Wilhelmstrasse a jeho 

kolegy z Paláce Brőhla na straně druhé.To se také naplnilo, neboť brzy zvítězil názor, že by 

všechny arbitrážní smlouvy Německa s jeho sousedy měly mít v zásadě shodný text. Beneš se 

sice ještě den před ohlášeným podpisem všech dokumentů pokusil znovu přesvědčit kancléře 

Luthera ( zřejmě i Stresemanna), že by smlouva československo-německá měla jasně 

deklarovat, „že nechceme válku“, čili stát se faktickým pactem de non-agression. Němci ale 

takový závazek (prý hlavně s odkazem na komplikace s Polskem) znovu zamítli a Beneš se tedy 

musel spokojit se „standardním“ zněním smlouvy. 437 Tak pak také byla s řadou dalších 

dokumentů včetně nové garanční smlouvy československo-francouzské slavnostně podepsána 

16. října. 

 Soustavě locarnských dokumentů, spojených dohromady tak zvaným „závěrečným 

aktem“,438 podepsaným současně zástupci všech sedmi zainteresovaných států, nepochybně 

dominovala smlouva mezi Německem, Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií, nazývaná 

Západní garanční pakt.439 Německo, Francie a Belgie jím slavnostně potvrzovaly zachování 

stávajícího územního statu quo mezi těmito státy na základě mírové smlouvy, který současně 

                                                 
437 AMZV, TD 1925, č. 1066/25. Beneš z Locarna 15. října. Zatímco Beneš v tomto telegramu do Prahy psal, že 
„Němci nechtějí učinit pozitivní závazek /o neútočení/ a říkají, že „závazek negativní vyjádřený slovy, že všechny 
spory budou řešit smírně, stačí“, Stresemann  to ve svých záznamech formuloval mnohem otevřeněji, když psal o 
Benešových návrzích zavržených „ohne Disskussion a limine“. G. STRESEMANN, Vermächtniss,II, s. 233-234. Je 
příznačné, že Beneš jeho odpor proti výslovnému vyloučení války, resp. uznání stávajících hranic, opět vztáhl jen 
na problémy německo-polské, jak nejlépe ukazuje jeho telegram ze 14. října , AMZV, TD 1925, č. 1061/25. 
438 „Zástupci vlád německé, belgické, britské, francouzské, italské, polské a  československé, shromáždění 
v Locarnu od 5. října do 16. října 1925, aby společnou dohodou našli prostředky, jak uchovat své národy od 
pohromy války, a aby se postarali o pokojné vyřizování sporů každého druhu, které by po případě mohly vzniknout 
mezi některými z nich. Projevili souhlas s návrhy smluv a úmluv, které se jich týkají a které, vypracovány během 
této konference , mají vztah jedny k druhým: Smlouva mezi Německem , Belgií, Francií, Velkou Británií a Itálií,  
Rozhodčí úmluva mezi Německem a Belgií, Rozhodčí smlouva mezi Německem a Francií, Rozhodčí smlouva mezi 
Německem a Polskem, Rozhodčí smlouva mezi Německem a Československem. Ministr zahraničních věcí Francie 
oznamuje, že po návrzích rozhodčích smluv výše zmíněných Francie, Polsko a  Československo rovněž sjednaly 
v Locarnu návrhy dohod, aby si navzájem ujistily dobrodiní těchto smluv. Tato dohody budou řádně uloženy u 
Svazu národů. BENEŠ, Edvard, Locarno a Svaz národů. Ministr Beneš o konferenci locarnské. Locarnská 
ujednání,Úmluva o společnosti národů, Smlouva francouzsko-československá, Praha 1925,  s. 42-43.  
439 Takzvaný rýnský garanční pakt mezi Německem, Francií, Belgií, Velkou Británií a Itálií, zaručující neměnnost 
západní versailleské hranice Německa, byl okázale parafován v Locarnu 16. října 1925. Východní hranice však 
zůstaly bez garancí, případné hraniční spory měla řešit arbitráž. Dospělo se tak k vyrovnání na Západě  a vztahy 
mezi Francií a Německem zdánlivě dospěly definitivní stability.  „Francie konečně získává bezpečnost na 
Rýnu…Už nikdy válka“, prohlásil šéf Briandova kabinetu Alexis Léger. Stresemann si do deníku zapsal: „Pánové 
Beneš a Skrzyński museli sedět ve vedlejší místnosti, dokud jsme je nepustili dovnitř, tak dopadly státy dosud 
všemožně hýčkané, protože se staly služebníky druhých, které je však nechaly padnout v okamžiku, kdy se objevila 
reálná naděje na dorozumění s Německem.  Ačkoli pakt neřešil otázku východních hranic, Beneš vysvětloval 
Locarno jako triumf československé zahraniční politiky a hbitě se pokusil vmanévrovat Malou dohodu do 
prázdného diplomatického postu na východním křídle Evropy.  V Paříži vyvolal výsledek Locarna vlnu optimismu- 
v této atmosféře předložil ministr zahraničí Aristide Briand svůj návrh na vyloučení války jako prostředku řešení 
mezinárodních sporů. Původně se měl stát dvoustranou smlouvou mezi Francií a  Spojenými státy, ale americký 
ministr zahraničí F.B.Kellog napomohl k rozšíření počtu účastníků smlouvy na čtyřiapadesát států. Takzvaný 
Briand-Kellogův pakt byl podepsán v Paříži 27.srpna 1928. Beneš, který na něm zprvu nenašel nic dobrého-jeho 
text prý připomínal nedělní kázání proti hříchu-, se posléze stal jedním z jeho horlivých zastánců.  



zaručovaly Velká Británie a Itálie.440 Uvedené státy se nejen zříkaly užití síly ve vzájemných 

vztazích a slibovaly řešit své spory  „pokojnou cestou“, ale článek 4 je také zavazoval 

k „bezodkladné podpoře a pomoci“ proti případnému porušení těchto závazků jednou 

z podepsaných zemí. Současně němečtí zástupci podepsali se čtyřmi svými sousedy , Francií, 

Belgií, Československem a Polskem, takřka identické tzv. rozhodčí smlouvy441, které slavnostně 

zavazovaly své signatáře k „pokojnému vyřizování sporů“, i když předměty  takových kolizí pak 

byly v čl. I v zásadě zúženy na spory právní povahy, tedy vylučovaly např. záležitosti územní. 

Ty měly být zásadně řešeny buď Stálým dvorem mezinárodní spravedlnosti, nebo stálými 

smíšenými smírčími komisemi, jejichž složení a způsob jednání a rozhodování také dokumenty 

podrobně zakotvovaly. Beneš  a jeho polský kolega Skrzyński pak současně podepsali 

s A.Briandem nové „garanční“ smlouvy mezi ČSR, Polskem a Francií442, kterými se jejich 

                                                 
440 Srov. text tohoto paktu jakož i dalších dokumentů podepsaných v Locarnu, in: Zahraniční politika 1925, s. 1460-
1463 ad. 
441 „Druhým neméně důležitým nástrojem locarnského míru mají býti arbitrážní smlouvy Německa s Francií, Belgií, 
Polskem a Československem. Jde tu o rozhodčí smlouvy integrální , nevyjímající z rozhodčího a smírčího řízení 
nižádného sporu. Locarnská konference nevzala si tedy za vzor rozhodčí smlouvy, které Německo po válce sjednalo 
např. se Švýcarskem, Švédskem a Finskem. Svou podstatou jsou všecky ujednané arbitrážní smlouvy vybudovány na 
rozdílu , naznačeném již v článku 15. Paktu Svazu národů, mezi spory , při nichž se strany přou o právo, positivně 
podložené a formulované smlouvami, texty závazků a principy mezinárodního práva atd. a konflikty, při nichž jde o 
rozpor zájmů., jež takto positivně právně podloženy nejsou. Podle rozhodčí smlouvy československo-německé budou 
spory právní obligatorně předkládány společnou dohodou Stálému dvoru mezinárodní spravedlnosti nebo 
zvláštnímu rozhodčímu tribunálu, zřízenému touto smlouvou, nebo, nedospěly-li strany k sjednání dohody o 
instanci, jíž se spor předloží, může každá strana prostou žádostí vznést spor na Stálý dvůr mezinárodní 
spravedlnosti v Haagu. Při sporech druhé skupiny, tzn. spory zájmové a politické, nejde o řízení soudní, nýbrž o 
politické jednání smírčí, které je obligatorní. Tyto spory musejí ve smyslu článku 17. býti nejdříve předloženy Stálé 
smírčí komisi, a kdyby do měsíce po tom, kdy komise skončila své práce , se strany nedohodly, bude spor na žádost 
jedné nebo druhé strany vznesen na Radu Svazu Národů. Bylo poukazováno na to, že pro jednu hranici Německa 
ujednán byl garanční pakt a pro druhou jen arbitrážní smlouvy . Vzniklo to proto, že ani Anglie, ani jiný velký stát 
evropský kromě Francie nemohly  a nechtěly převzítíti přímé garancie za jiné hranice nežli západní., což ostatně 
bylo jedním z důvodů, proč odmítly také Ženevský protokol. Uvážíme-li, že až donedávna odmítaly vždy a zásadně 
zejména velmoci vázati se k menším státům jakoukoli obligatorní a integrální smlouvou arbitrážní a smírčí, bylo by 
nesprávné podceňovati politický význam této naší dohody s Německem, která bude jistě na dlouhou dobu určovat 
celý poměr našeho státu k největšímu našemu sousedu“. BENEŠ, Edvard, Locarno a Svaz národů. Min istr Beneš o 
konferenci locarnské. Locarnská ujednání,Úmluva o společnosti národů, Smlouva francouzsko-československá, 
Praha 1925, s. 15-21.  
442 Přes tuto politickou stránku arbitrážní smlouvy byly hledány ještě další prostředky, jimiž by bylo možno co 
nejvíce se přiblížiti paktu rýnskému a vyřešit problém bezpečnosti i pro centrální Evropu. Odtud vznikla idea 
vzájemných garančních smluv Francie s Československem a Polskem, jsouce precizováním dřívější naší smlouvy  
s Francií, měly býti formulovány tak, aby byly doplňkem paktu rýnského a naší smlouvy arbitrážní a aby, 
odpovídajíce duchu paktu rýnského, neobsahovaly ostnu proti Německu. Především bylo nutno pomýšlet na 
eventualitu, stejně jako v paktu rýnském, že by některý  z účastněných států, podepsavších smlouvu arbitrážní, 
prostě učinil válečný vpád do území druhého a tím porušil daný závazek. Dále je nutno pamatovati na případ, že by 
např. Československo plníc svou arbitrážní smlouvu, se podřídilo rozhodčímu výroku nebo jednohlasnému 
usnesení rady, ale druhá strana by se mu nepodrobila a zahájila by proti Československu válku, aniž byla k tomu se 
strany Československa provokována. Tím by se druhá strana dopustila porušení arbitrážní smlouvy a Paktu Svazu 
Národů. Pro podobný případ uzavřena byla naše garanční smlouva, jak patrno, plně v duchu  a smyslu paktu Svazu 
národů. To tu garanční smlouvou zavázala se Francie, že bude, kdyby se druhá strana  dopustila vůči 
Československu podobného porušení, aplikovat článek 16. v tom smyslu., že poskytne Československu 
bezodkladně pomoc a podporu. Tentýž závazek vzalo na sebe Československo vůči Francii. Garanční smlouva  
Československa s Francií se plně shoduje s garanční smlouvou Polska s Francií. BENEŠ, Edvard, Locarno a Svaz 



signatáři zavazovali „pro případ, že by Československu nebo Francii vzniklo příkoří porušením 

závazků sjednaných téhož dne mezi nimi a Německem“, k bezodkladné pomoci včetně 

vojenského zásahu. Taková podpora proti nevyprovokovanému útoku přitom vycházela z paktu 

Společnosti národů, přičemž byla naplnitelná i pro případ, kdyby její Rada nedocílila 

jednomyslného rozhodnutí ve věci útočníka, a to odkazem na články 15. a 16. paktu.443 

  Beneš považoval finální výsledky konference i pro Československo za úspěch a měl jistě 

pravdu, psal-li už v předvečer podpisu smluv do Prahy, že byly „všechny naše zájmy 

obhájeny!“. 444 I proto hned po skončení konference ( a po krátké schůzce s jugoslávským 

kolegou M. Ninčićem na Bledu) spěchal do Prahy, aby výsledky prezentoval vládě a také 

parlamentu, a současně se zapojil do finále předvolební kampaně předčasných voleb, vypsaných 

na polovinu listopadu. Už 30. října také seznámil s výsledky Locarna v obsáhlém exposé 

poslance stálého výboru zatím rozpuštěného parlamentu. Mělo se stát nejen prezentací ( a 

současně obhajobou ) celého locarnského díla, ale do značné míry i Benešovy dosavadní 

zahraničněpolitické koncepce vůbec  současně naznačením jejího dalšího možného vývoje.  

 Ministr prý poprvé v dějinách mezinárodní politiky zavádí „závazek suverénních států 

nevésti v žádném případě války a  řešiti spory smírnou cestou“. Tím prý také mohla alespoň 

částečně nahradit nerealizovaný ženevský protokol. 445 Nebylo to zdaleka jediné přehnaně 

optimistické tvrzení tohoto svým způsobem klíčového projevu. 

 Jistě i v obraně před kritikou, která zazněla z úst některých ministrů ještě před Locarnem, 

Beneš tvrdil, že sám „rýnský“ pakt „znamená naše přímé i nepřímé diplomatické zajištění“. 

V jeho široké ( a zjevně příliš optimistické) interpretaci se mělo využití rozhodčí smlouvy 

s Německem vztahovat nejen na problémy právní, ale též na většinu otázek politických, ovšem 

kromě sporů „vzniklých ze skutečností, které předcházejí smlouvy a patří minulosti“, a pak i 

otázek, náležejících do ryze vnitřních kompetencí smluvních stran. Právě ty se ale staly Adolfu 

Hitlerovi o dekádu později záminkou k útokům na Československo! 446  

 Beneš také jistě oprávněně konstatoval, že Locarno vytváří vedle fundamentu pro nový řád 

na Západě i podmínku k rozvoji dobrého sousedství  s Německem pro ČSR. K tomu bylo ale 

                                                                                                                                                            
národů. Min istr Beneš o konferenci locarnské. Locarnská ujednání,Úmluva o společnosti národů, Smlouva 
francouzsko-československá, Praha 1925, s. 22-25.  
443 Zahraniční politika 1925, s. 1467-1468. Podrobnější rozbor této smlouvy  její porovnání se smlouvou z ledna 
1924 srov. např. u R. BŘACHA, Spojenecká smlouva mezi Československem a Francií z 25. ledna 1924 a garanční 
dohoda čs.-fruncouzská z 16. října 1925, HaV 1994, č. 6, zvl. s. 9-19, a pro srovnání s polsko-francouzskými 
instrumenty H. BUŁHAK, Sojusz polsko-francuski wobec Locarno, in: M. BAUMGART, (ed.), Locarno, s. 25-58. 
444 AMZV, TD 1925, č. 1064/25. Beneš ze Ženevy 15. října. 
445 E.BENEŠ, Locarnské smlouvy a Společnost národů, in: TÝŽ, Boj o mír a bezpečnost státu, s. 340-361, cit. na s. 
352-354 a  360. 
446 Srov. cit. projev, zvl. s. 344-348. 



nutno dodat, že s Německem demokratickým, a to ještě s několika limity, které se ukazovaly už 

při přípravě celé soustavy, např. Stresemannovými úspěšnými snahami o omezení závazků 

Německa vůči Společnosti národů při současných pokusech využít jejího minoritního aparátu 

k ingerencím do vnitřních záležitostí sousedů, nejvíce Polska. 447  Aplikování nové garanční 

smlouvy potom šéf pražské diplomacie optimisticky interpretoval tak, že příslušné vlády jsou 

samy povolány posoudit, zda-li nastal „casus foederis“, jejich vyplnění tedy nemuselo být 

podřízeno mechanismu Rady Společnosti. Jenže, jak se mělo ukázat v průběhu roku 1938, i 

tento princip se za určitých okolností mohl obrátit proti signatáři paktu, samozřejmě tomu 

slabšímu. 

 Výrazně Beneš zřejmě přecenil také vliv Locarna na další pacifikaci vztahů mezi menšími 

státy v centrální Evropě, zvláště umírnění politiky Maďarska. Jak uvidíme, po Západním 

Locarnu nenásledovalo ani žádné Locarno středoevropské, o něž usilovali v Praze  (a vlastně 

naopak došlo brzy ke znatelnému zhoršení poměru mezi některými státy v oblasti), ani Locarno 

balkánské podporované některými vládami v Evropě jihovýchodní.  

 Předpokládal-li pak, že by Locarno západní mohla brzy doplnit obdobná soustava i 

s Ruskem 448(po níž volal i ve zmiňovaném expozé), brzy se ukázalo, že taková vize nemá 

především vzhledem k politice Moskvy šanci na realizaci. Beneš sám ostatně neprosadil o pár 

týdnů později ani právní uznání sovětské vlády  mezi vlastními kolegy. 449 Nepochybnou pravdu 

měl tedy ve zmíněném konstatování, že bude záležet na tom, „co z nich vedoucí politikové učiní 

a jakého ducha do nich vloží“. To mohl ovšem šéf diplomacie středně velké země ovlivnit jen 

nemnoho.  

 

 

 

 

                                                 
447 Srov. E. BENEŠ,Locarnské smlouvy, zvl. s 357 n. O pokusech o využívání minoritní problematiky viz např. N. 
KREKELER, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik. Mőnchen 1974, zvl. č. II/2, 
z polské strany nejsoustavněji S. SIERPOWSKI, Mniejszości narodowe jako instrument polityki międzynarodowej 
1919-1939. Poznaň 1986. 
448 Znamená to na dohlednou dobu přijetí dosavadního statu quo v západní a střední Evropě, což má politicky dosah 
ohromný. Dnešní Rusko musí si konečně uvědomiti, že bude nuceno chtěj nechtěj definitivně s tím počítat, podle 
toho se zařídit a  s Evropou se dohodnouti. Chtěly už dnes upozorniti, že se musíme připraviti na podobný postup i 
s Ruskem: nebude snad dlouho trvati a dojde k druhému Locarnu, kde se celá Evropa dohodne i s Ruskem. Bude to 
k dobru a blahu i Ruska i Evropy. BENEŠ, Edvard, Locarno a Svaz národů. Min istr Beneš o konferenci locarnské. 
Locarnská ujednání,Úmluva o společnosti národů, Smlouva francouzsko-československá, Praha 1925,s .30. 
449 Když na jednom z prvních zasedání nové Švehlovy vlády Beneš 22. prosince 1925 předestřel, že dojde-li 
k dohodě mezi SSSR a Francií v některých majetkových otázkách, „stane se aktuální otázka uznání Ruska de iure i 
ze strany Československa“, znovu narazil na odpor národní demokracie. Její zástupce v koalici (a shodou okolností 
donedávna Benešův podřízený v MZV). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.  Důsledky Locarna 

 

Rýnský pakt, uzavřený v říjnu 1925, představoval v evropské politice dalekosáhlý posun. 

Versailleský systém byl otřesen do základů. Pakt garantoval pouze hranice Francie a Belgie 

s Německem, nikoli však hranice východních sousedů Německa, tj. Polska a  Československa. 



Britská vláda nejen že odmítla garantovat hranice uvedených zemí, ale nebyla ani proti jejich 

revizi. Vyslovovala se pro ni, pokud se odehraje mírovými prostředky a postupně. 450  

Scénář dalšího vývoje událostí ve východní Evropě byl připraven. Mezinárodní 

postavení malodohodových států, jakož i ostatních signatářů mírových smluv s poraženými státy 

se v důsledku rýnského paktu podstatně zhoršilo. 451 

 Místo poraženého a oslabeného Německa, spoutaného versailleským diktátem a 

ohrožovaného francouzskými nároky a intervencemi, vstupovala do evropské politiky mocnost, 

která směřovala k revizi mírových smluv  a povzbuzovala tím revizní úsilí v dalších zemích 

poraženého tábora. Pro ČSR bylo takové sousedství na pováženou. Také zahraniční postavení 

Jugoslávie se v důsledku rýnského paktu zhoršilo.  

Malá dohoda měla při jednání o rýnském paktu malý vliv. Její květnová bukurešťská 

konference v roce  1925 se garančním paktem zabývala spíše informativně a proklamovala 

shodu v bulharské, maďarské a rakouské otázce.452  

Výsledky locarnského jednání podnítily projekt tzv. východního paktu, který měl zajistit 

bezpečnost hranic středoevropských států. O tom jednal Edvard Beneš s M. Ninčićem a Ionem 

Ducou v Ženevě . Rumunský návrh na spojení Malé dohody s Polskem byl odmítnut.  

Přesto si Beneš uchovával svůj optimismus. Dokonce tvrdil, že Locarno vytvořilo 

podmínky pro vyrovnané vztahy s Německem. Prohlásil, že locarnské události „..z hlediska 

československého mají však politický význam zcela mimořádný. Jsme bezprostředním sousedem 

Německa a jsme od války spojencem a přítelem Francie. Dohoda obou těchto států přispěje 

nesporně ke klidnému vývoji i našeho státu a mezinárodně posici naši usnadní“. 453  

 

Ještě výrazněji se však ministrův řemeslný um diplomatického vyjednavače projevil při 

následných jednáních Rady  a mimořádného shromáždění v Ženevě, od něhož se očekávalo 

přijetí Německa do této instituce jako naplnění podmínky Locarna. 

Stresemann  podmiňoval případný vstup své země do Společnosti národů, anticipovaný 

Locarnem,  od počátku rozšířením stávající Rady o zástupce Německa, to ale vyvolalo obdobné 

nároky i ze strany dalších států. Požadavek stálého místa vznesl španělský diktátor Primo de 

Rivera, stálé zastoupení v Radě žádala diplomacie polská a na zasedání s ním  vystoupil i 

                                                 
450 Wandycz, Piotr Stefan, The price of freedom. A hektory of East Central Europe from the Modele Agens to the 
prezent . London and New York , Routledge 1992, s. 13.  
451 ESSEN, Andrzej, : Polska i Mała Ententa 1920-1934, Warszawa-Kraków, PWN 1992, s. 174. 
452 JAZKOVA, Alla, Malaja antanta v jevropejskoj politike 1918-1925, Moskva, nauka 1974, s. 284; M. VANKU, 
Mala Antanta 1920-1938, Titovo Užice , 1969, s. 38. 
453 BENEŠ, Edvard,  Boj o mír a bezpečnost státu. Československá zahraniční politika v projevech ministra dra E. 
Beneše 1924-1933, Praha 1934, s. 364-365. 



delegát Brazílie, argumentující celkem oprávněně velikostí  a vlivem své země 

v Latinskoamerické oblasti. 454 

 Snaha o obdobné rozšíření exekutivy Společnosti však nenalezla obecnou podporu mezi 

stávajícími členy Rady - zatímco Itálie podporovala Španělsko a zpočátku i Polsko a Francie 

samozřejmě Polsko, Británie se k žádostem stavěla rezervovaně. Jednoznačně proti rozmnožení 

Rady se postavila i diplomacie německá, snažící se o získání jediného nového místa pro 

vlastního zástupce.  

 Beneš, který podobně jako Francouzi podporoval diskrétně polské pretenze, psal do 

Prahy ze 9. března o „značné politické krizi“ a varoval také před případnými politickými 

důsledky, jaké by neúspěch měl nejen pro ženevskou instituci, ale pro celý proces nastartovaný 

Locarnem. 455 

 Po konzultacích se zástupci Malé dohody, které měli postavit na podzimním zasedání 

ženevské instituce do Rady vlastní kandidaturu, Beneš 16. března prohlásil „že může-li tím 

Československá republika posloužit svým přátelům, míru a Svazu národů a zachránit Locarno 

„vzdá se ve prospěch některého neutrála (mělo to být Holandsko) vlastního místa. Podobný 

velkorysý krok učinil vůči Polákům švédský zástupce Bo İsten Undén, což oběma diplomatům 

vyneslo mimo jiné veřejný dík od A. Brianda. Situaci už to však nezachránilo. Delegát Brazílie 

de Mello Franco vzhledem k neuspokojení požadavků své země vetoval jakoukoli reformu 

Rady, takže nezbývalo než ji odložit. 456 

 Od konce března 1926 se v Praze vystřídalo několik významných návštěvníků ze 

sousedství, jejichž cesty dokazovaly, že Benešova trvalá konstruktivní středoevropská politika 

přináší ovoce. Během dubna byl pak v Praze očekáván šéf polské diplomacie A. Skrzyński, 

jehož cesta měla rovněž stvrzovat „dobrý vztah mezi oběma zeměmi, jenž nyní existuje“. 457 

Informace o přípravě nové německo-sovětské smlouvy, však daly polské návštěvě, ve 

skutečnosti chystané už od února 1926, nejen odlišné pozadí, ale částečně i jiný obsah. Jeho 

jmenovatelem byla společná obava obou republik z renesance rapallského, tedy proti 

versailleského kurzu německé politiky.  

 Beneš, který se o obsahu chystaného německo-ruského paktu dozvěděl nedlouho před 

příjezdem Skrzyńského, okamžitě instruoval své vyslance v klíčových evropských metropolích, 

aby upozornili, že nezmění-li se jeho znění, Německo bude v řadě otázek postupovat společně 
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se SSSR, a navíc se i formálně zbaví povinností plynoucích z členství ve Společnosti národů, 

Pakt také považoval za instrument nejen proti Polsku, ale nepřímo i proti Británii a zásadu 

vůbec a samozřejmě proti ženevským mechanismům. Jeho důsledkem mohlo být „automatické 

tvoření bloku Německo, Rusko, Turecko“ za podpory Maďarska  a Rakouska a v takové 

konstelaci viděl vzhledem k vztahům mezi Polskem a oběma jeho velkými sousedy i zřetelně 

expanzivní politice Itálie nebezpečí pro celý příští vývoj v Evropě.  

 Při návštěvě ministra Skrzyńského v Praze (13.-15. dubna), jež vyzněla až nezvykle jako 

demonstrace solidarity mezi oběma republikami, byl ve věci smlouvy dohodnut společný 

postup. 458 Sám Beneš už 15.4. předal západním titulářům obsáhlé memorandum, v němž 

dokazoval, že anticipovaný pakt nejen změní podmínky vstupu Německa do Společnosti národů. 

Ale že by ho mohl zcela znemožnit. Současně A. Chamberlainovi a A. Briandovi nepřímo 

doporučil, aby se pokusili dosáhnout ze strany  německých diplomatů faktických závazků, že 

podmínky obsažené v klauzulích smlouvy budou modifikovány tak,  aby ženevské mechanismy 

nebyly při vstupu výmarské republiky eliminovány. 459 Jenže akce, motivovaná nepochybně 

především Benešovou obavou z oslabení beztak nedostatečných kolektivně bezpečnostních 

prvků Paktu Společnosti národů, neuspěla, třebaže později tvrdil, že iniciativa vedla ke změně 

navrhované smlouvy.  

 Už 24. dubna 1926 byl tzv. Berlínský pakt Stresemannem a ruským velvyslancem 

v Německu N.N. Krestinským podepsán současně s dvěma nótami, jimiž Německo mimo jiné 

deklarovalo, že jeho členství v ženevské instituci nebude na překážku dalšímu rozvoji 

spolupráce se SSSR a že také případná aplikace článku 15 a 16 jeho Paktu bude odpovídat 

takové perspektivě. Benešova podezření se tedy - nikoliv  poprvé a zdaleka ne naposled-ukázala 

jako oprávněná, ministrovi ale nezbývalo než konstatovat, že se smlouva „jasně dotýká ducha 

Paktu ve smyslu příznivém“. 460 Nejtěžší úder však křehká demokratická struktur „nové střední 

Evropy dostala ve stejné době v Polsku. 

 Nástup centro-pravicové vlády v čele s lidovcem (agrárníkem) Wincentym Witosem 

vyprovokoval 12. května 1926 vzpouru podstatné části armády, inspirovanou někdejším 

„náčelníkem státu“ Pilsudským. Převrat, před kterým mimochodem československý vyslanec R. 

Flieder varoval Beneše poprvé už koncem února 1926, nebyly vládní síly sto odrazit a po třech 

dnech poměrně krvavých bojů v metropoli kapitulovaly. Pilsudského tábor sice zpočátku 
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upřednostnil před otevřenou diktaturou tzv. vládu odborníků v čele s Kazimírem Bartelem. O 

přesunu těžiště reálné moci mimo standardní demokratické mechanismy však nemohlo být 

pochyb, což ostatně potvrdil i další vnitřní vývoj Rzeczypospolité, i když se drsná tvářnost 

nového „sanačního“ režimu ukázala naplno až o čtyři roky později. 461 

 Pražský kabinet novou vládu u svých sousedů uznal formálně hned po skončení bojů  v 

metropoli na Visle. Beneš ale správně rozpoznal, že převrat znamenal ve svých důsledcích 

nebezpečnou záležitost nejen pro Polsko, kde navíc předjímal „začátek těžkých poměrů a bojů 

vnitřních“. A třebaže - jak konstatovala jeho instrukce vyslancům - „naše politika k Polsku se 

v ničem nezmění“, o kvalitativní proměně vzájemného poměru se brzy nedalo pochybovat. 

Nový šéf polské diplomacie August Zaleski ( který se měl stát Benešovým partnerem na 

následujících šest let a znovu pak v prvním období exilu v Londýně ) ujišťoval sice 

československého vyslance, že v „politice sbližování bude pokračováno“. I v Praze ale věděli, 

že Piłsudski není zvláště od nešťastných událostí let 1919-1920 právě „přítelem Čechů“. 462 

 

 

 

 

 
 

12. ZÁVĚR 

 

Nový politický pořádek po 1. světové válce dal vzniknout dvěma podobným a přesto tak 

odlišným státům. Na rozdíl od Československé republiky, kde počátky nového státu a myšlenky 

s ním přicházející, bylo možno vypozorovat již během války, se Polsko zmítalo v mnohých 

problémech, umocněných následnou polsko-ruskou válkou. Oba státy tedy vstupovaly do nové 

etapy utváření Evropy s rozdílným diplomatickým a politickým základem. 

V důsledku porážky či rozkladu všech tří velmocí, které se podílely v minulosti na 

dělení, se podařilo v roce 1918 obnovit polský stát. Konstituování hranic polského státu bylo 
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poměrně komplikované, trvalo také déle než u jiných nově vzniklých států a probíhalo za 

dramatických okolností. 

Polsko se po 1. světové válce ocitlo v opravdu v nelehké situaci. Saintgermainskou 

mírovou smlouvou z 10. září 1919 uznalo Rakousko nezávislost Polska a zřeklo se všech nároků 

na jeho zemi. Potíž však nastala při delimitaci hranic mezi státy nástupnickými-Polskem a 

Československem. Oba nacionální režimy se střetly o příslušnost Těšínska. 

Nový politický pořádek, vytvořený na Těšínském Slezsku na podzim 1918, byl 

výsledkem aktivity místních polských a českých vůdčích elit, podporovaných značnou částí 

místního obyvatelstva. Odrážel skutečné rozložení sil mezi jednotlivými národními tábory na 

tomto území a z toho důvodu ho lze akceptovat jako skutečný výsledek realizace práva na 

sebeurčení těšínského lidu. 

Trvalost tohoto pořádku byla narušena ozbrojenou intervencí československého státu 

v lednu roku 1919,  který si tak chtěl zajistit ovládnutí karvinského revíru a Košicko-

bohumínské dráhy, které považoval za strategicky významné pro svou budoucí politickou a 

hospodářskou existenci. 

Vojenská akce, díky níž si Československo dokázalo podřídit značnou část těšínského 

území, měla mnohostranné důsledky, z nichž nejvýznamnější bylo přenesení sporu o Těšínské 

Slezsko na fórum Mírové konference. V praxi to znamenalo jeho přenesení z roviny lokálního 

národnostního sporu na úroveň mezinárodní. Druhým důsledkem byla také aktivizace německé 

národnostní skupiny a šlonzáckého hnutí, které realizovaly vlastní politický program a které 

objektivně a v průběhu času také vědomě přispívaly k posílení československých pozic.  

Vyhlášení plebiscitu v těšínském Slezsku bylo důsledkem neúspěchu mnohaměsíčních 

jednání a pokusů vyřešit spor o území kompromisem. Na neúspěchu se podílely jak protikladné 

zájmy západních mocností, tak setrvání obou rozvášněných stran na svých maximalistických 

územních požadavcích. 

Plebiscit, který měl v podstatě vrátit rozhodující hlas ve sporu o státní příslušnost 

těšínskému lidu, se rovnal odmítnutí (či spíše, vzhledem ke svému informačnímu charakteru, 

oddálení) argumentace obou stran, jak československé historické a hospodářsko-politické, tak 

současně - na což se ne vždy upozorňuje - i polské etnické.  

K faktickému fiasku myšlenky vyřešit spor pomocí plebiscitu však vedly podmínky, jaké 

na Těšínském Slezsku vznikly v průběhu příprav plebiscitu. K nejvýznamnějším patřily systém 

správy zavedený na plebiscitním území Mezidohodovou komisí, který zdánlivě garantoval 

stejná práva pro obě strany, objektivně však upřednostňoval československou stranu. Akce 

polského tábora varšavská vláda dostatečně nepodporovala a nepomáhala mu, takže byl nucen 



bránit své pozice sám,  k čemuž však neměl ani potřebné prostředky ani se neorientoval ve 

všech politických podmínkách těšínského konfliktu.  

Uvedené jevy vedly k celkové anarchii ve vnitřních vztazích v Těšínském Slezsku a 

objektivně podporovaly zájmy československé strany. Potvrzovaly totiž její tezi, že spor o 

Těšínské Slezsko nelze vyřešit pomocí kategorií vyplývajících z práva na sebeurčení nebo 

etnografických ukazatelů.  

Na podzim roku 1918 podporovala většina polsko jazyčného obyvatelstva Těšínského 

Slezska - s vyloučením přesvědčených stoupenců šlonzakovského hnutí - polský osvobozenecký 

program nebo přinejmenším si k němu zachovala příznivý neutrální postoj. S prodlužováním 

konfliktu a při ztrátě dominujících pozic začalo polsko jazyčné obyvatelstvo přehodnocovat své 

dosavadní postoje. V závěrečné etapě příprav na plebiscit značná část tohoto obyvatelstva 

vědomě zaujala indiferentní postoj a přikláněla se dokonce k opci pro ČSR. Tyto jevy tedy 

zřetelně ukázaly, že proces formování novodobého národního vědomí nebyl u velké skupiny 

etnicky polského obyvatelstva Těšínského Slezska ještě dokončen, a že tato skupina postavená 

před dilema rozhodování o začlenění do polského, nebo do československého státu a nucená 

k této volbě v nezvykle těžké situaci měla sklon upřednostňovat před svou národní příslušností 

kulturně civilizační vazby nebo se především zabývat utilitárními ohledy - starostí o osobní a 

sociální bezpečí. 

První snahy o navázání diplomatických styků mezi oběma republikami se odehrály až 

během roku 1921, kdy Beneš přednesl před Národním shromážděním velký projev o zahraniční 

politice republiky, kdy dokonce naznačil možnost podpory polských zájmů v záležitosti Horního 

Slezska, o jehož budoucnosti měl brzy rozhodnout plebiscit.  

K menším konfliktům docházelo během návrhů o rozšíření středoevropského uskupení 

zvaného Malá dohoda, kdy její zakládající člen Rumunsko, prosazovalo začlenění Polska. 

Dokonce i francouzští diplomaté začali také již od podzimu roku 1920 vyvíjet snahu o co 

nejužší sepětí druhé Rzeczypospolité s Československem a jeho spojenci. Beneš, který už 

v předcházejícím období naznačoval program co nejlepších a „nejupřímnějších“ vztahů 

Československa k Polsku, sice vítal konec bezprostřední války polsko-ruské, avšak v trvanlivost 

tamního geopolitického uspořádání včetně rýsujících se nových polsko-ruských hranic nevěřil. 

Ochota k sblížení s Varšavou měla tedy v Praze (stejně jako na straně druhé) své pevné limity.  

Ještě koncem června 1921 mohli v Praze zaznamenat první vážné signály o měnícím se 

klimatu ve vztazích polsko-československých. Jak nový šéf diplomacie Konstanty Sirmunt, tak 

jeho zástupce Piltz považovali nápravu poměrů mezi oběma západoslovanskými státy za jednu 

z priorit své politiky. Dohodl-li ovšem Beneš s polským vyslancem Erazmem Piltzem rámcový 



obsah politické smlouvy mezi oběma zeměmi, který vycházel značně vstříc i polské východní 

politice, musel nový vyslanec ČSR ve Varšavě Prokop Maxa opakovaně svému šéfovi hlásit, že 

z polské strany bude jako bonus k této smlouvě očekáváno alespoň symbolické vstřícné gesto 

z hlediska územního. Jeho varování, že „v otázce Javořiny (pohraniční vesnice v Tatrách) 

soustředilo se jaksi vše, co proti nám Poláci měli“, bohužel neblaze anticipovalo nejen osud 

sotva dohodnuté smlouvy, ale i další spolupráci obou zemí, pro obě země takřka existenciálně 

důležité. 

Smlouva nakonec byla podepsána v Praze ministry Benešem a Skirmuntem 6. listopadu 

1921, obsahovala 9 článků a dodatek s neveřejným protokolem. Obě strany se tu zavazovaly 

k uplatňování Versailleské a St.-germainské smlouvy, ČSR pak dále k zachovávání blahovolné 

neutrality pro případ napadení Polska „jedním ze svých sousedů“. V dodatku se mj. předjímalo 

vytvoření zvláštní komise, která měla upravit správní a školské poměry na někdejších sporných 

územích. Nesporný význam navázané spolupráce mezi oběma státy (a vlastně Polska s Malou 

dohodu vůbec) se ukázal mj. následujícího jara při přípravě, a pak i při vlastním průběhu velké 

mezinárodní konference v Janově, kdy došlo k jisté kooperaci i s dalšími menšími státy středo-

východní Evropy.  

Avšak ještě ve druhém pololetí roku 1922 se vztahy mezi oběma státy začaly znovu 

kalit, pro podle Poláků stále nedořešenou otázku nevelké tatranské vesnice Javořiny, která měla 

nakonec celé předcházející dorozumění takřka anulovat. Beneš byl sice zpočátku ochoten 

v tomto fakticky nevelkém hraničním sporu učinit jisté ústupky v polský prospěch, pod tlakem 

domácích pravicových oponentů - českých i slovenských - ale začal nakonec obhajovat zásadu, 

že o hranicích bylo definitivně rozhodnuto již v červenci 1920. Vzájemné polemiky v průběhu 

roku 1923 ale natolik otrávily atmosféru, že musela být odvolána Benešova návštěva Varšavy a 

„pakt“ z listopadu 1921 nebyl nikdy ratifikován. 

Co se týká vzájemného poměru obou republik k jejich západoevropskému ochránci, 

Francii, snahy o navázání diplomatických vazeb byly na obou stranách velmi silné. Text 

francouzsko-polské smlouvy, která se projednávala během roku 1923, byl uzavřen  mezi 

francouzským ministerským předsedou Briandem a polským ministrem zahraničních věcí 

knížetem Sapiehou. Úřední text obsahoval čtyři paragrafy, z nichž nejdůležitějším byl třetí, kde 

bylo řečeno: „Kdyby mimo očekávání a přes upřímně mírumilovné intence obou smluvních 

států byly tyto státy nebo jedna z nich napadeny bez vlastní provokace, obě vlády se dohodnou o 

obraně svého území a ochraně svých oprávněných zájmů v mezích, vytčených v předmluvě“. 

Z ostatního textu bylo důležité, že Polsko se zavázalo řídit v mezinárodních stycích mírovými 

smlouvami a paktem Společnosti národů, a že na druhé straně Francie slibovala Polsku 



hospodářskou pomoc. Oba státy se zavazovaly, že neuzavřou ve východní a střední Evropě 

smluv bez předchozího vyrozumění druhého kontrahenta. Naopak chystaná smlouva mezi 

Francií a ČSR vyvolala negativní reakci u menších sousedů Československa, vedle tisku 

maďarského a částečně rakouského také ve vládních kruzích v Polsku. Ve Varšavě se totiž – 

svým způsobem oprávněně - obávali, že uzavřením nového spojenectví poklesne ve Francii cena 

aliance polské a navíc se neztotožňovali celkově ani s jejím obsahem, v němž byla postrádána 

sebemenší stopa po postoji vůči SSSR. Přátelská a spojenecká smlouva mezi Francií a 

Československem byla Benešem a jeho rezortním kolegou  Poincarém podepsána hned po 

ministrově příjezdu do Paříže, dne 25. ledna 1924.  V interpretaci šéfa pražské diplomacie 

nebyla tedy klasickou aliancí, ale spíše mezistupněm při budování univerzální kolektivní 

bezpečnosti, jaký reprezentovala ženevská Smlouva o vzájemné pomoci o několik měsíců 

později. 

Československo-polské námluvy začala brzy ovlivňovat zcela nově se vyvíjející 

celoevropská situace, vytvořená německou iniciativou západního paktu na straně jedné a 

definitivním odmítnutím ženevského protokolu britskou vládou na straně druhé. 

Bezesmluvní poměr mezi ČSR a Polskem trval ještě na počátku roku 1925 a způsoboval 

mnohé potíže v běžné styku občanů obou států. Neexistovala úprava právních styků ve věcech 

občanských a trestních, nebylo určeno postavení menšin, nebyla smluvní báze na řešení těžkostí, 

plynoucích z rozdělení Těšínska. Značné nevýhody měl bezesmluvní stav pro hospodářské, 

obchodní a dopravní styky obou států. Javořinský konflikt trval tři roky a zmařil elementární 

úpravu vztahů mezi Polskem a ČSR. Ztráty českého průmyslu, způsobené pádem obchodní 

smlouvy, se odhadovaly na dvě miliardy korun. Zbytečnými šikanami trpěli lidé v rozděleném 

Těšínsku, Oravě a  na Spiši. 

V polovině října 1924 byly obě vlády připraveny k jednání. Porady byly zahájeny 8. 

listopadu ve Varšavě a rozčlenily se do řady odborných komisí, pracovních schůzek, konaných 

střídavě v Praze a ve Varšavě. V polovině dubna tak byly k podpisu připraveny tři velké smluvní 

celky: obchodní smlouva, smlouva o právních a finančních otázkách a smlouva o smírčím a 

rozhodčím řízení mezi Československem a Polskem. Beneš přijel do Varšavy 19. dubna 1925. 

Beneš se Skrzyńskim podepsali připravené smlouvy dne 23. dubna 1925, byla to především 

obchodní smlouva, která odstranila dřívější překážky, ztěžující hospodářskou spolupráci, 

především vysoká cla. Byly založena na zásadě nejvyšších výhod a recipročně upravila 

podmínky hospodářského podnikání v obou zemích - druhým velkým instrumentem byla 

smlouva o otázkách právních a finančních, upravující obtíže vzniklé rozdělením Těšínska, Spiše 



a Oravy. A konečně byla podepsána smlouva o smírčím a rozhodčím řízení. Obě strany se 

zavázaly, že eventuální příští neshody předloží smírčím nebo rozhodčím orgánům.  

K určitému sblížení obou republik také došlo díky angažmá československého ministra 

zahraničních věcí Edvarda Beneše v záležitosti Horního Slezska, které bylo pro Polsko otázkou 

z hospodářského hlediska velmi důležitou. I přesto, že polské území bylo válkou zničeno a pro 

tehdejší Polsko byla typická vleklá hospodářská slabost, československý ministr se za něj 

v anglických kruzích přimlouval.  

Přestože moderní polský stát a Československá republika vznikly v téže historické 

situaci, v souvislosti s pádem starých mocnářství, teoreticky by to měla oba státy sblížit. Poláci 

měli Čechům za zlé především jejich rusofilství, které pro ně představovala především politická 

koncepce Kramáře, která právem i neprávem byla vztahována i na Beneše. 

Neschopnost dojít k jakémukoliv společnému výsledku vidím především ve velmi 

rozdílné situaci v obou státech, a samozřejmě také v odlišných pozicích obou zahraničních 

úřadů. K tomu aby mohl politik vykonávat správně svou práci musí mít důvěru veřejného 

mínění a musí být schopen na ně zapůsobit. Nesmějí být bezprostředně ohroženy životní zájmy 

země. Ve všech těchto směrech byl Beneš ve výhodnější situaci než jeho ministerský protějšek 

Skrzyński, Skirmunt, Seyda či další. V politickém životě ČSR měl Beneš zcela mimořádné 

postavení. Byl ministrem zahraničí nepřetržitě od vzniku ČSR. Byl považován za druhého muže 

republiky po prezidentu Masarykovi. I když musel přirozeně respektovat poměry ve vládě a 

koalici, měl značnou volnost v tvorbě zahraniční politiky a nepodléhal úzkostlivé kontrole. 

Naproti tomu v Polsku nebyl resort ministra zahraničí chráněný a podléhal zmatkům 

vnitropolitického neklidu v zemi. Přetrvával zde návyk, že do zahraniční politiky zasahoval 

kdekdo, a postavení ministra nebylo nijak ctěno. Takže dle mého názoru, jakkoliv se mohl 

Beneš snažit  a domáhat se společného sblížení, pokud nebyla ochota k nějakým závazkům na 

druhé straně,  pokud docházelo k tak častému střídání ministrů zahraničí jako v Polsku, nelze se 

divit, že jediným opravdovým výsledkem  československo-polských vztahů v první polovině 

dvacátých let byl pouze systém smluv  z roku 1925.  

Ačkoliv se tyto státy pokoušely o určité společné kroky, například ve svém vztahu 

k Francii, či následná spolupráce Beneše a Skrzyńského v Locarnu, byly mnohem častěji 

napadány rivalitou a nenávistí jako to bylo ve válce polsko-ruské, či v boji o potenciální 

hegemonii v Malé dohodě či neustálé hraniční spory, nejdříve o Těšínsko a následně o Javořinu. 

Toto období bylo pro oba státy opravdu komplikované, ale se schopností československého 

ministra zahraničí Beneše a jeho polského protějšku Skrzyńského, popřípadě Skirmunta došlo 



alespoň k malé demonstraci toho, že státy sousední, i když tak rozdílné, mohou najít společnou 

cestu. 
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14.  Summary 
 

During the first world war political dialogues about relations of future states between 

Czech and Polish politics took place, which concerned Těšínsko, too. Polish political organ 

Rada narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego was established on 19 October 1918. It represented 

the highest coordination and representantion of Polish politic in Těšínsko. Rada Narodowa 

published resolution on 27 October 1918, in which it intended to annex Těšínsko, and also 

Polish part of Orava and Spiš. 

Czechs started organizational activities only after establishment of Czechoslovakia. Rada 

Narodowa´s effort to take over the power in Těšínské Slezsko in the interest of Poland, was one 

of the incentives for creation of  Czech Zemský národní výbor for Slezsko. It was founded on 30 

October 1918 in Polish Ostrava. 

The first convention between Poland and Czechoslovakia was signed on 2 November in 

1918 in Orlová. It ought to be valid until the competent agents make another decision about 

Těšínsko´s destiny. The third national group in Těšínsko, Germans, would prefer to create an 

independent Silesian state. 

ZNV demanded the czechoslovakian government to put through contentious territory´s 

occupation - especially košicko-bohumínská railway, which guaranteed connection with 

Slovakian territories by agreement´s military. 

On 28 November 1918, Józef Piłsudski, who was the leader of Poland, wrote out general 

elections to constituent Sejm, which took place on 26 January 1919 in contentious territory in 

Těšínsko and in district of Orava and Spiš, too. 

The implementation of this decision was unauthorized. Both parties in Těšínsko 

demanded dispatching of militaries by it´s governments. Praha first hoped to convince 

Agreement to occupate Těšínsko by it´s military. Czechoslovak´s military occupied Těšínsko 

without assistance on 18 December 1918. Czechoslovak military broke the demarcation line on 

23 January 1919. During few days, it occupied majority of Těšínsko, which was under the 

supervision of Polish administration. On Internationl Peace conference in Paris, the 

czechoslovakian military attack was looked on very spitefully. The Highest council accredited 

comission, with French chairman Noulens as the leader, to settle the dispute. Noulens´s 

Comission proposed a partition of the contentious territory into two parts. In August Polish 

politics suggested that plebiscite will decide about border. 



Czech foreign minister Beneš agreed with plebiscite in September 1919. Plebiscite 

comission was created in Paris. There were delegates of United States of  America, Great 

Britain, France and  Japon, too. The comission arrived in Těšínsko on 30 January 1920.  

Every party in Těšínsko agitated for apposition to its country. Situation was very bad, 

because of frays and outrages. Across the line of demarcation a lot of agitmaterials gushed in 

both direstions. Para-militaries organizations originated from local population. 

Polish government cried off plebiscite as irrealizable with regard to wrong relations. 

Afterwards Polish government proposed arbitration in place of plebiscite. East front ´s situation 

developed very treatenigly for Poland. On convention in Belgian bath Spa, there resolved a 

dispute between Poland and Czechoslovakian about Těšínsko. The negotiation was influenced 

by a very bad military situation of Poland. Polish Prime minister Grabski and Czech foreign 

minister Beneš signed an accord with arbitration. Then, the Great Powers assumed the 

responsibility for delimitation. The Great Powers released decision about Czechoslovak-Polish 

ambit in Těšínsko, Orava and Spiš on 28  July 1920. In case of Czehoslovakia minimum 

territorial demands were accepted (coal-field and Košicko-bohumínská railway). 

In the first half of the twenties Czechoslovakia and Poland were brought close together 

to a certain extent due to engagement of the Czechoslovak foreign minister Edvard Beneš in the 

matter of the Upper Silesia, which was for Poland a relevant issue from the economic point of 

view.  Though the Polish territory  was destroyed by the war and was just undergoing a 

lingering economic depression, the Czechoslovak minister kept interceding for Poland with the 

English circles. 

 A new era of the Polish-Czechoslovak relations has come with the new Polish foreign 

minister, the earl Skrzyński, who has managed, in spite of the floating state of his resort, which 

naturally was not an ideal situation for improvement of the Polish diplomatic scene, to lead 

Czechoslovak-Polish relations to the completion of a large-scale trade agreement. The 

agreement also contained other amendments regarding the affairs from the period of the 

partition of Těšínsko.  

 Although modern Poland and Czechoslovakia originated in the identical historic 

situation, in context of the old monarchies’ fall, theoretically, it should have brought both of the 

states together. On the contrary, there was an obvious rivalry between the states, mainly in the 

Central-European coalition called Malá Dohoda (Small Agreement), in which then Romania 

was a supporter of Poland. Romania clearly whished to integrate Poland into the Coalition. Of 

course, Czechoslovakia has never approved of the Romania’s intention because of the possible 

endangering of their stability and leadership. 



 Certain indicators of mutual ability to cooperate appeared during the Conference in 

Janov in the first half of the twenties. However, these first cooperation indicators have been 

interrupted again by the conflict due to a small Slovak village Javořina, which had recalled 

again emotions regarding the problem of the partition of Český Těšín from the years 1918-1920. 

 Both of the states were rivals also as regards ingratiating themselves with their European 

allies, mainly France, which has finally concluded reciprocal treaties with both of the states. 

However, the Locarno Conference has showed that the position of both of the states has been 

absolutely the same, though Czechoslovakia and Poland had been in different European and 

diplomatic positions before the Conference.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


