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1 ÚVOD 
 

Po vzniku Československé republiky 28. října 1918 se nový svobodný stát snažil 

upevnit své postavení na mezinárodním poli. V politické oblasti se snažil navazovat 

mimo jiné i diplomatické styky se zeměmi na celém světě. Mezi tyto země patřily 

samozřejmě i státy v Latinské Americe. Je zajímavé sledovat styky s touto oblastí, které 

i přes velkou vzdálenost od naší země ležící uprostřed Evropy nebyla lhostejná situace 

v Evropě.  

 

I když československá zahraniční politika dávala přednost Evropě a nezaměřovala tolik 

svoji činnost na Latinskou Ameriku, díky našim lidem působícím v různých částech 

latinskoamerického světa se podařilo rozvíjet vztahy  Československa a zemí Latinské 

Ameriky, které nakonec vedly i k rozvíjení vztahů diplomatických. Po svém vzniku 

navázala Československá republika oficiální styky se všemi důležitými 

latinskoamerickými zeměmi a měla zde i své diplomatické úřady nebo honorární 

konzuláty. První zemí, se kterou Československá republika navázala oficiální 

diplomatické styky byla Brazílie. Československo pak dále navazovalo styky i s dalšími 

latinskoamerickými státy a tak koncem roku 1938 mělo již třicet tři zastupitelských 

úřadů v celkem dvaceti latinskoamerických státech. Začátky navazování a prohlubování 

styků se zeměmi Latinské Ameriky byly podmíněny ekonomickým zájmem naší země o 

tento region. Kromě hospodářských vztahů byla orientace na tuto oblast i z důvodu 

podpory sociálních a kulturních vztahů mezi těmito oblastmi.  

 

Tématem této diplomové práce je „Proces navazování diplomatických kontaktů 

Československa a Latinské Ameriky“. Jelikož je toto téma velice rozsáhlé, zaměří se 

autorka hlavně na období mezi roky 1918 až 1945 a na některé československé 

osobnosti, které se svým velkým úsilím snažily o to, aby došlo k navázání a rozvíjení 

diplomatických styků Československa a zemí Latinské Ameriky. Rok 1918 a rok 1939 

byly pro Československo zlomové roky. V roce 1918 vznikla naše svobodná země a její 

vznik přál navazování vztahů s jinými zeměmi. Rok 1939 naopak zpřetrhal do té doby 

řadu vybudovaných a vzkvétajících vzájemných vztahů s řadou zemí a neumožňoval 

jejich další rozvíjení. K znovunavázání diplomatických styků Československa a zemí 

Latinské Ameriky docházelo pak ve 40. letech dvacátého století. 



Úvod 

 2 

Na latinskoamerickém subkontinentu měla politický význam Brazílie, která byla od 

roku 1920 zastoupena ve Stálé radě Společnosti národů. Mocenské postavení Brazílie v 

Latinské Americe, tak záhy vedlo Československo k tomu, aby v Brazílii, vybudovalo 

své diplomatické zastoupení. Brazílie byla z hlediska odbytu výrobků považována za 

nejperspektivnější zemi v latinskoamerické oblasti. Tato největší jihoamerická republika 

byla cílem československých zájmů v Latinské Americe také díky svému velkému 

ekonomickému potenciálu a československým vystěhovalcům. Na modelu Brazílie byla 

vytvořena československá latinskoamerická politika a proto jsou zde československé 

diplomatické styky s ní uvedeny podrobněji než u ostatních latinskoamerických zemí. 

 

Autorka čerpala jednak z dostupné literatury a jednak z pramenů Archívu Ministerstva 

zahraničních věcí v Praze (dále jen AMZV). Informace byly převzaty především z prací 

V. Kybala (Jižní Amerika a Československo. S přehledem obchodní, finanční a 

emigrační činnosti jiných národů. Praha: Merkur, 1928; Jižní Amerika. Přehled 

hospodářský, obchodní a politický. Praha: Vesmír, 1935; Jižní Amerika ve světovém 

hospodářství. Praha: Česká společnost národohospodářská, 1934; Po československých 

stopách v Latinské Americe. Praha: ČSAV, 1935 a 2003), který působil 

v latinskoamerickém světě a usiloval o rozvíjení vztahů Československa se zeměmi 

Latinské Ameriky a dalších autorů jako např. V. Nálevky (Československo a Latinská 

Amerika v letech druhé světové války. Praha: UK, 1972, Krajanské hnutí v Latinské 

Americe v letech druhé světové války. In: Češi v cizině 8. Praha: Ústav pro etnografii a 

folkloristiku ČSAV, 1995), J. Němečka (Soumrak a úsvit československé diplomacie. 

Praha: Academia, 2008.), J. Novotného a J. Šoušy (El exportador checo más importante 

de máquinas agrícolas a América Latina (1918-1938). In: IAP XXIV, 1990; El 

intercambio comercial entre Checoslovaquia y Chile, el Uruguay, Perú, Colombia, 

Venezuela, Bolivia, Ecuador y el Paraguay en el periodo de entreguerras. In: IAP 

XXXII, 1998; Los géneros textiles Checos en América Latina durante la enteguerra. In: 

IAP XXVI, 1992; Máquinas agrícolas checas para América del Sur. (Aspiraciones de 

la casa Melichar-Umrath de imponerse en los mercados sudamericanos, 1918-1938). 

In: IAP XXIII, 1989; Úsilí českých výrobců zemědělských strojů o proniknutí na 

brazilský trh ve dvacátých letech. (Akce firmy Melichar-Umrath). In: Latinská Amerika 

– Dějiny a současnost. 2 sv. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1989.), I. Bartečka (České a 

slovenské vystěhovalectví do Brazílie před druhou světovou válkou. In: Latinská 
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Amerika – Dějiny a současnost. 2. sv. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1989; K zájmu 

českého kapitálu o Latinskou Ameriku ve 20. a 30. letech. In: Češi v cizině 7. Praha: 

Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1993.), I. Dubovického (La política 

emigratoria de Bohemia en relación con Argentina, 1848-1938, (Ia parte). In: IAP 

XXIII, 1989; La política emigratoria de Bohemia en relación con Argentina, 1848-

1938, (IIa parte). In: IAP XXIV, 1990.), J. Boučka (Negocios con armamento 

realizados por la empresa Škoda en América Latina. In: IAP XXII, 1988.), J. Opatrného 

(Proyecto de una colonia agrícola checa en Argentina: El viaje de Ferdinand Klindera. 

In: IAP XXVIII, 1994.), T. Jiránka (Las actividades del embajador checoslovaco Dr. 

Vlastimil Kybal en México de 1935 a 1938. In: IAP XXVII, 1993.), B. Baďury (Los 

checoslovacos en Argentina durante la primera guerra mundial. In: IAP, ANO XXIII, 

1998; Los intereses de la burguesía Checoslovaca en la guerra de Gran Chaco, (1a 

parte). In: IAP  XIV, 1980; B. Los intereses de la burguesía Checoslovaca en la guerra 

de Gran Chaco, (2a parte).  In: IAP XV, 1981), a M. Baďurové (A emigração dos 

países tchecos ao Brasil antes de originar-se a República Tchecoslovaca. In: IAP 

XXXI, 1997.), kteří se věnovali ve svých studiích jiné problematice, která ale souvisela 

s tématem této práce nebo se ve svých exkurzech dotkli i diplomatických vztahů v době 

jejich formování. K tématu této práce není dostatek sekundární literatury a pokud jde 

o AMZV, je zde nepřeberné množství materiálu k tomuto tématu a stálo by za to, aby 

byl zpracován. Jelikož se jedná o diplomovou práci, byly pro její zpracování vybrány z 

AMZV pouze některé materiály (Politické zprávy). 

 

Práce je pro přehlednost rozdělena do kapitol a jejich podkapitol a doplněna obrázky a 

přílohami.    
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2 PROCES NAVAZOVÁNÍ DIPLOMATICKÝCH STYK Ů 
A DIPLOMATICKÉHO ZASTOUPENÍ  
 

Nejdříve bychom si měli definovat některé pojmy týkající se diplomatických styků a 

způsoby, které se používaly k jejich navázání v období mezi dvěma světovými válkami. 

 

2. 1 POJMY 

2. 1. 1 DIPLOMACIE 
 

Diplomacie je „...umění vést jednání s cizí vládou z pověření vlády vlastní...všeobecně 

hájit zájmy své vlády, své země a národa.“1 

 

2. 1. 2 DIPLOMATICKÉ STYKY 
 
Diplomatické styky jsou styky mezi svrchovanými státy. Zabezpečují je diplomatické 

mise, které pečují o rozvoj vzájemné spolupráce příslušných států ve všech oblastech 

společných zájmů (politika, hospodářství, kultura, věda atd.). Tyto styky se navazují 

mezinárodní dohodou. Vysílající stát pak ve státě přijímajícím buď zřídí diplomatickou 

misi nebo pověří výkonem diplomatických funkcí svou diplomatickou misi v jiném 

státě (zpravidla sousedním). Dojde-li k přerušení diplomatických styků s určitým státem 

ochrana státních zájmů a zájmů občanů se obvykle svěří nekterému třetímu státu.2 

Diplomatické styky jsou nerozlučně spojeny s mírovými vztahy mezi státy, jsou jednou 

z důležitých forem mírového soužití států.3 

 

2. 1. 3 DIPLOMATICKÁ MISE 
 
Diplomatická mise je úřad, který trvale zastupuje stát v zahraničí. Mise zabezpečuje 

diplomatické styky mezi vysílajícím, tj. svým mateřským, a přijímajícím státem. Do  

2. světové války se významně rozlišovala diplomatická mise vedená velvyslancem 

                                                 
1  Myslil, S. Diplomatické styky a imunity. Praha: ČAV, 1964, s. 96.   
2  Žaloudek, K. Encyklopedie politiky. 3. vyd. Praha: Libri, 2004, s. 92. 
3  Myslil, S. Diplomatické styky a imunity..., s. 68.   
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(pouze velmoci a některé další státy) od mise vedené vyslancem. V současné době 

většina států udržuje styky na úrovni velvyslanectví.4 Funkcí diplomatické mise jsou 

činnosti, které jsou vymezené Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích z roku 

1961. K základním funkcím diplomatické mise patří:  

 

a) zastupování vysílajícího státu v přijímajícím státě, 

b) vedení jednání s vládou přijímajícího státu, 

c) chránění zájmů vysílajícího státu a jeho občanů v přijímajícím státě, 

d) rozvíjení hospodářských, kulturních a vědeckých styků mezi vysílajícím a 

přijímajícím státem,  

e) monitorování vývoje v přijímajícím státě (s použitím zákonných prostředků) a 

podávání zpráv vládě vysílajícího státu, 

f) provádění dalších činností, např. konzulárních.5 

 

Třídy diplomatických misí 

 

1. třída – velvyslanectví 

2. třída – vyslanectví 

3. třída – obchodní zastupitelství6 

 

2. 1. 4 ZASTUPITELSKÝ ÚŘAD 
 
Zastupitelský úřad je oficiální reprezentace jednoho státu na území státu druhého. 

Rozlišuje se diplomatické zastoupení (diplomatická mise), konzulární zastoupení 

(konzulární úřady) a stálé mise států u mezinárodních organizací.7 

 

2. 1. 5 KONZULÁRNÍ ÚŘADY 
 
Konzulární úřady, též konzuláty  jsou úřady, které na úrovni konzulárních styků hájí 

zájmy vysílajícího státu a jeho státních příslušníků v zahraničí. Jde především o zájmy 

                                                 
4  Žaloudek, K. Encyklopedie politiky..., s. 91. 
5  Ibid., s. 133 – 134. 
6  Ibid., s. 91. 
7  Ibid., s. 519. 
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obchodní, hospodářské a kulturní, dále o ochranu příslušníků státu ve věcech dědických, 

zatupování před soudy apod.8 

 

2. 1. 6 AGRÉMENT 
 
Agrément je souhlas přijímajícího státu s osobou, která je navržena na diplomatického 

zástupce vysílajícího státu. Agrément uděluje hlava státu nebo jiný ústavní činitel. Při 

odmítnutí navrhované osoby není přijímající stát povinnen sdělit důvody.9 

 

2. 1. 7 DIPLOMATICKÉ HODNOSTI 
 
Diplomatické hodnosti jsou hodnosti, které uděluje stát svým diplomatům. Jsou 

upraveny mezinárodními dohodami (Vídeňským řádem z roku 1815 a Úmluvou o 

diplomatických stycích z roku 1961). Rozlišuje se kategorie diplomatických zástupců 

(velvyslanci, vyslanci a chargé d´affaires) a kategorie diplomatických úředníků (ostatní 

diplomaté).10 

 

Stupnice diplomatických hodností: 

 

- velvyslanec 

- vyslanec 

- chargé d´affaires 

- rada 

- vojenský, letecký, obchodní, kulturní, tiskový apod. atašé (přidělenec) 

- I. tajemník 

- II. tajemník 

- III. tajemník 

- atašé.11 

 

                                                 
8  Ibid., s. 215. 
9  Ibid., s. 15. 
10  Ibid., s. 92. 
11  Ibid. 
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2. 1. 8 VELVYSLANEC 
 
Velvyslanec je nejvyšší diplomatická hodnost, plným názvem zní mimořádný a 

zplnomocněný velvyslanec. Je to vedoucí diplomatické mise na nejvyšší úrovni, který je 

pověřený u hlavy státu. Dříve se titul používal pouze pro diplomatického zástupce 

velmocí akreditovaného u jiné velmoci. V současné době se běžně užívá pro vedoucí 

většiny diplomatických misí.12 

 

2. 1. 9 VYSLANEC 
 
Vyslanec je diplomatická hodnost. Plným názvem zní mimořádný vyslanec a 

zplnomocnění ministr. Vyslanec může být vedoucím diplomatické mise pověřeným u 

hlavy státu (tzv. vedoucí diplomatické mise 2. třídy) nebo pracovníkem mise řízené 

velvyslancem.13 

 

2. 1. 10 CHARGÉ D´AFFAIRES 
 
Chargé d´affaires (franc.) je označení vedoucího diplomatické mise třetí třídy, 

pověřovaného u ministra zahraničních věcí. Chargé d´affaires je označení vedoucího 

diplomatické mise nejnižší třídy. První a druhou třídu tvoří velvyslanci a vyslanci 

(pověřováni u hlav států).14 

 

Chargé d´affaires en pied jsou stálými vedoucími dilomatické mise, úřadu třetí, 

nejnižší kategorie.15 

 

Chargé d´affaires ad interim je některý člen ostatního diplomatického personálu, v 

nepřítomnosti vedoucího úřadu dočasně pověřený vedením mise.16 Chargé d´affaires 

ad interim reprezentuje vysílající stát, vyjednává s vládou přijímajícího státu, odesílá 

nóty vlástním jménem apod.17 

 
                                                 
12  Ibid., s. 492. 
13  Ibid., s. 510. 
14  Ibid., s. 156. 
15  Myslil, S. Diplomatické styky a imunity..., s. 141. 
16  Žaloudek, K. Encyklopedie politiky... 
17  Ibid., s. 159. 
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2. 1. 11 DIPLOMATICKÁ KORESPONDENCE 
 
Diplomatická korespondence jsou písemnosti používané ve styku mezi diplomatickými 

misemi a ministerstvem zahraničních věcí. K diplomatické korespondenci patří 

diplomatická nóta, memorandum a aidé-mémoire.18 

 

2. 1. 12 NÓTA 
 
Nóta je písemnost používaná v diplomatickém styku:  

 

1. nóta osobní, která je adresovaná jednou osobou jiné osobě (např. ministrem 

zahraničí velvyslanci jiného státu). 

 

Osobní nóty se zasílají u příležitostí zvlášť významných, důvěrných nebo osobních. 

Obsahují adresu, oslovení, závěrečnou formuli a podpis odesilatele. Neoznačují se 

otiskem razítka. Text osobní nóty je psán v první osobě. 

 

2. nóta verbální, posílaná úřadem jinému úřadu (např. ministerstvem zahraničí 

jednoho státu ministerstvu státu jiného). 

 

Verbální nóta je také písemná (vzdor zavádějícímu názvu). Neobsahuje oslovení, je 

psána ve třetí osobě a není podepsána, ale opatřena otiskem razítka. Verbální nóty jsou 

nejužívanější formou diplomatické korespondence.19 

 

2. 1. 13 MEMORANDUM 
 
Memorandum je písemnost používaná v mezinárodním styku. Obsahuje politický nebo 

právní rozbor konkrétní záležitosti. Na rozdíl od nóty nemá tzv. petit (konkrétní 

formulaci požadavku). Není v něm adresa ani oslovení, není podepsáno ani opatřeno 

otiskem razítka. Druhé straně je předáváno buď samostatně, nebo jako příloha 

diplomatické nóty.20 

                                                 
18  Ibid., s. 91. 
19  Ibid., s. 301. 
20  Ibid., s. 253. 
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2. 1. 14 AIDÉ-MÉMOIRE 
 
Aidé-mémoire je stručný záznam ústního jednání v diplomatickém styku. Je méně 

formální než diplomatická nóta, není adresován, nepodepisuje se, ani neoznačuje 

otiskem razítka.21  

 

2. 2 ZPŮSOBY NAVAZOVÁNÍ DIPLOMATICKÝCH STYK Ů 

 

Pokud jde o proces navázání diplomatických styků a diplomatického zastoupení 

Československa v cizině a cizích zemí v Československu vystupoval do popředí 

v období 1918-1985 spíše moment zřízení efektivního zastupitelského úřadu a 

akreditace diplomatického zástupce. „Dohoda o navázání diplomatických styků 

nemívala okázalý charakter, nebyla obvykle veřejně proklamována“. Moment dohody o 

navázání diplomatických styků v meziválečném období (1918-1939) nebyl v převážné 

většině případů československé diplomatické praxe výslovně písemně fixován. „U 

těchto případů s největší pravděpodobností byla dohoda učiněna mlčky, konkludentním 

činem.“22 Teoreticky se připouští i dohoda ústní, o které nemáme písemné doklady, i 

když existuje u většiny zemí rozsáhlý dochovaný materiál. Navazování diplomatických 

styků konkludentním činem bylo součástí meziválečné československé diplomatické 

praxe. 23 

 

„V meziválečné diplomatické praxi existovala také nejednotnost v otázce pověřování a 

přijímání diplomatických zástupců třídy vyslanecké a třídy chargé d´affaires e.p. jako 

vedoucích stálých diplomatických misí. Jestliže v některých případech pro tyto 

diplomatické zástupce o agrément žádáno bylo, pak na druhé straně jsou známé případy, 

kdy se formálním náležitostem spojeným s jejich akreditací nepřikládal takový význam 

a o agrément se nežádalo“. Uvažuje se i o možnosti, že o agrément mohlo být požádáno 

                                                 
21  Ibid., s. 16. 
22  Konkludentní čin je čin, z něhož nepochybně vyplývá, že již byly navázány diplomatické styky.  
23  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické 
zastoupení Československa v cizině a cizích zemí v Československu 1918-1985. Praha: Federální 
ministerstvo zahraničních věcí, 1987. 
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ústně a obdobně mohl být agrément i ústně udělen, ale pramenný materiál k takovéto 

domněnce neopravňuje.24  

 

Diplomatického zástupce je možné považovat za zcela kompetentního k plnění jeho 

funkce teprve až od okamžiku předání pověřovacích listin.25 

 

Z hlediska dosažení dohody o navázání diplomatických styků jako právního aktu je 

možné v období mezi dvěma světovými válkami rozlišit následující způsoby navázání 

diplomatických styků: 

 

2. 2. 1 SMLUVNÍM DOKUMENTEM 
 

„Dohoda o navázání diplomatických styků je fixována ve smluvním dokumentu 

upravujícím bilaterální vztahy (smlouva o přátelství, obchodní smlouva apod.). Tato 

dohoda pak vstupuje v platnost na základě ratifikace nebo dnem podpisu smlouvy, 

nebylo-li určeno jinak.“ 

 

2. 2. 2 VÝMĚNOU NÓT 
 

„Datem navázání diplomatických styků je považováno datum kladné odpovědi druhé 

strany na návrh strany prvé, nebylo-li v textu nót stanoveno jinak.“ 

 

2. 2. 3 UDĚLENÍM AGRÉMENTU VEDOUCÍMU DIPLOMATICKÉ MISE 
 

„Dnem navázání diplomatických styků je den, kdy strana přijímající oficiálně sdělila 

straně vysílající udělení agrément jejímu prvnímu diplomatickému zástupci.“ 

 

                                                 
24  Ibid., s. 5. 
25  Pokštefl, J. Co je diplomacie. Praha: Svoboda, 1966, s. 57.  
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2. 2. 4 PŘIJETÍM POVĚŘENÍ VEDOUCÍHO DIPLOMATICKÉ MISE 
 

„Dnem navázání diplomatických styků je den, kdy kompetentní činitelé státu 

přijímajícího převzali oficiálně pověření prvního stálého diplomatického zástupce té 

strany, která se rozhodla zřídit své diplomatické zastoupení jako první, aniž bylo žádáno 

o agrément.“26 

 

2. 2. 5 NOTIFIKACÍ ZMĚNY NEDIPLOMATICKÉHO ZASTOUPENÍ NA 
ZASTOUPENÍ DIPLOMATICKÉ 
 

Za den navázání diplomatických styků se považuje den, kdy došlo ke kladné odpovědi 

strany přijímající, anebo pokud nebyla dána výslovná odpověď, dále den, kdy došlo k 

předání nóty o přeměně zastupitelského úřadu a k pověření dočasného diplomatického 

zástupce v hodnosti chargé d´affaires a.i. (ad interim) za podmínky, že následující akty 

ve vzájemných vztazích tuto skutečnost nenegovaly, ale naopak nepřímo potvrzovaly. 27 

 

Na základě studia archívního materiálu se došlo k tomu, že v československé 

diplomatické praxi v období 1918-1939 docházelo k navázání diplomatických styků 

smluvním dokumentem a výměnou nót spíše výjimečně.28 

 

V období mezi dvěma světovými válkami, kdy Československo navázalo diplomatické 

styky s padesáti dvěma zeměmi, byly diplomatické styky navázány konkludentním 

činem se čtyřiceti sedmi zeměmi. Po druhé světové válce způsoby navazování 

diplomatických styků konkludentním činem naopak téměř vymizely. 29  

                                                 
26  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků..., s. 5 – 7. 
27  Ibid. 
28  Ibid. 
29  Ibid. 
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3 DIPLOMATICKÉ STYKY ČESKOSLOVENSKA  
                   SE ZEMĚMI LATINSKÉ AMERIKY 
 

 

3. 1 STYKY SE ZEMĚMI LATINSKÉ AMERIKY P ŘED VZNIKEM 

                                    ČESKOSLOVENSKA 

 

I když existovala velká vzdálenost Latinské Ameriky od Československa existovaly již 

po objevení Nového světa styky evropských zemí s Latinskou Amerikou. Mezi tyto 

evropské země patřily samozřejmě i české země.  V. Kybal30 rozdělil průběh dějin 

vývoje styků našeho národa i státu s Latinskou Amerikou do pěti velkých zeměpisných 

oblastí. 

 

3. 1. 1 PRVNÍ OBLAST 
 

V první oblasti „Mexiko a ostatní státy střední Ameriky na pevnině i  na ostrovech“ 

uvádí první české stopy v jezuitských misiích, které byly zřízeny v 17. a 18. století. 

Jejich cílem bylo obrácení domorodců na víru křesťanskou a jejich pozvolná 

hispanizace. Působili zde např. Šimon Boruhradský z Polné - odborný lingvista a 

ekonom, P. Jiří Hostinský z Valašských Klobouk, který výborně znal tarahumarské 

nářečí, byl horlivý misionář a zvláště obratný jednatel s povstaleckými Indiány, český 

botanický sběratel a cestovatel Benedikt Roezl a antropolog českého původu Aleš 

Hrdlička.31 

3. 1. 2 DRUHÁ OBLAST 
 

S prvními československými stopami v druhé oblasti – „povodí Orinoka a Amazon“ 

(dnešní Kolumbie, Venezuela, severní Brazílie a Ekvádor) se setkáváme opět 

                                                 
30  Kybal, V. Po československých stopách v Latinské Americe. Praha: ČSAV, 1935. 
31  Ibid. 
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v jezuitských misiích v 17. a 18. století. Ve Venezuele působili např. P. Vojtěch 

Bukovský, P. Marek Žourek, P. Václav Breich a P. František Vydra. Z našich 

německých krajanů zde byl jako misionář např. P. Jindřich Václav Richtera 

z Prostějova, P. Samuel Fritz z Trutnova, geologicky zde bádal F. Katzer.32 Z politiků 

Československa působil v Ekvádoru a Brazílii M. R. Štefánik. Štefánik vedl 

francouzskou diplomatickou misi do Ekvádoru v roce 1913.33 „Diplomatické řemeslo, 

jak pravil, se mu nepáčilo, stěžoval si na věčné intriky a byl disgustován jak 

pletichářskými a neschopnými Francouzi, tak i prodejnými Ekvádorci.“34  

 

3. 1. 3 TŘETÍ OBLAST 
 

Do třetí oblasti bývalého „Peruánského místokrálovství“ (dnešní Peru, Bolívie a Chile) 

přišlo do misií v roce 1696 jedenáct kněží a osm bratří. Mezi nimi byli např. Slezan P. 

Stanislav Arlet a P. František Boryně ze Lhoty. Obraceli indiánské kmeny na 

křesťanskou víru, stavěli kostely, zaváděli zemědělství, dobytkářství a řemesla, 

vyučovali Indiány v hudbě, ženy předení a muže ve tkaní látek. Později sem zavítal 

např. Pražan P. Jan Röhr, matematik, meteorolog a stavitel.  V chilské provincii 

jezuitské misie působili např. misionář P. Jiří Burger z Vyškova, prokurátor P. K. 

Haimbhausen; v paraguayské provincii působili např. příslučníci německé národnosti 

Slezan P. Florián Baucke, misionář a geniální přírodovědec německé národnosti, 

narozený v Čechách a vzdělaný na pražské univerzitě Tadeáš Haenke.35 

 

3. 1. 4 ČTVRTÁ OBLAST 
 

Ve čtvrté oblasti – „střední a jižní Brazílie“ působili např. geolog Katzer, astronom, 

jezuita Valentin Stansel, v 19. století operní pěvkyně Klementina Kalašová, první 

diplomatický zástupce Československé republiky ve Spojených státech brazilských Jan 

Havlasa a antropolog Vojtěch Frič.36 

                                                 
32  Ibid.  
33  Hodný, M. Českoslovenští politici. 1918-1991. Praha: M. Hodný, 1991, s.  69. 
34  Kybal, V. Po československých stopách v Latinské Americe. Olomouc: Univerzita Palackého, 
2003, s. 47. 
35  Kybal, V. Po československých stopách ...  
36  Ibid.  
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3. 1. 5 PÁTÁ OBLAST 
 

Pátá oblast „republiky Laplatské“ (jižní Brazílie, Argentina, Uruguay, Paraguay) 

vyvolávaly jiný zájem než tropické severní země, neboť to byly země otevřené 

zemědělství, průmyslu, obchodu a proto i emigraci. Naše emigrace vzrostla zejména po 

první světové válce. Od roku 1922 do roku 1930 dorazilo na břehy jižní Ameriky přes 

40 000 lidí, z nichž Slováků a Karpatorusů byla dobrá polovina. Před hospodářskou 

krizí měsíc co měsíc se vyloďovalo v Buenos Aires přes 200 československých 

příslušníků. Počet lidí v československé kolonii v Argentině byl před krizí odhadován 

na 30 000 a v Brazílii na 7 000. Peter Suchanský slovenský zemědělský emigrant ve své 

knížce „V Brazílii“ prohlašuje, že do Latinské Ameriky odešly naši dobrodruzi, lidé se 

sklonem k ruskému nihilismu a anarchismu. Do jižní Ameriky se již dříve vystěhoval 

také Martin Kukučín. Usadil se nejprve v Buenos Aires a později v městě Punta Arenas 

na nejjižnějším cípu Chilské republiky, kde byla silná kolonie jihoslovanská. Žil tam 

jako lékař 15 let a teprve v roce 1922 se vrátil do osvobozené vlasti.37 

 

Mezi prvními, kteří již od 17. století podnikali první výpravy z českých zemí do 

latinskoamerických zemí patřili tedy misionáři. V 19. století to byli zejména 

přírodovědci, badatelé, cestovatelé, obchodníci, technici a od 20. století čeští a slovenští 

emigranti.38 

 

3. 2 DIPLOMATICKÉ STYKY PO VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 

 

Do 28. října 1918 byly české země usilující o získání samostatnosti součástí Rakousko-

Uherska. Teprve až po konci první světové války vznikla 28. října 1918 ČSR. Po svém 

vzniku se tak ČSR snažila v politické oblasti postupně navazovat diplomatické a 

konzulární styky s mnoha zeměmi světa. V meziválečném období jimi byly např. 

Francie, Itálie, Velká Británie, Jugoslávie, Belgie, Spojené státy americké, Polsko, 

Švýcarsko, Rumunsko, Nizozemí, Japonsko, Rakousko, Vatikán, Německo, Řecko a 

samozřejmě nechyběly ani země Latinské Ameriky. 

                                                 
37  Ibid.  
38  Pušová, J. Los lazos culturales entre Checoslovaquia y América Latina en los Aňos de 1945-
1968. In: IAP XXVIII, 1994, s. 174. 
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3. 2. 1 LATINSKÁ AMERIKA 
 
Latinská Amerika tvoří velkou jednotu kulturní, která spočívá na společné vůdčí rase, 

jazyku, náboženství a na společné minulosti, a jako taková je přes veškerý americký 

nacionalismus částí evropské kultury, na jejímž budoucím vývoji byly zainteresovány 

všechny evropské národy a tudíž i náš národ.39 // 

 

Země Latinské Ameriky tvoří svůj speciální myšlenkový a zájmový okruh, jehož 

podkladem je starý koloniální španělský a portugalský svět a který se asi od 30. let 

vyvinul pod značným vlivem evropským, hlavně francouzským, italským a německým. 

K tomuto vlivu přistupovalo i latinsko-americké sbližování a také zde působilo 

panamerické hnutí, severoamerického původu, které od světové války přešlo v prudké 

hospodářské pronikání Spojených států amerických, které překonalo doktrinářský 

Monroismus. Jižní Amerika chtěla být také americká a emancipovat se od staré chudé a 

svárlivé Evropy.40 

 

Latinská Amerika i v období mezi dvěma světovými válkami zaujímala své místo ve 

světovém hospodářství po stránce zemědělské, průmyslové, obchodní a finanční. 

Tvořila nerozlučnou součást světového hospodářství, zejména evropského a 

severoamerického.41 Před válkou patřila doprava do Latinské Ameriky evropskému 

obchodnímu loďstvu, které vyváželo z latinskoamerických zemí hlavně obilí a maso a 

dováželo uhlí a vystěhovalce. Za války a po ní bylo vybudováno i silné obchodní 

loďstvo Spojených států amerických. Díky zvýšení produkce plodin, surovin a 

minerálů, se stala více vyhledávaným trhem. Po válce např. Brazílie měla vlastní 

spojení s Hamburkem, Liverpoolem, New Orleansem a New Yorkem. Disponovala 

např. loďařskou společností Lloyd Brasileiro.42  

 

Jižní Amerika leží ze tří čtvrtin v tropickém pásmu, a proto zde převažuje pěstování 

tropických plodin. Ve světovém hospodářství se v produkci latinskoamerických zemí 

uplatňovaly produkty tropické a subtropické jako např. kaučuk, káva, kakao, třtinový 

                                                 
39  Kybal, V. Po československých stopách ...  
40  Kybal, V. Jižní Amerika a Československo. S přehledem obchodní, finanční a emigrační 
činnosti jiných národů. Praha: Merkur, 1928. 
41  Ibid.  
42  Kybal, V. Jižní Amerika ve světovém hospodářství. Praha: Česká společnost 
národohospodářská, 1934. 
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cukr, bavlna, zemědělské produkty jako např. obilí, vlna, tabák, jižní ovoce, rýže, čaj 

maté, guano, dříví, kůže, masné výrobky, z podzemních produktů petrolej, dále rudy a 

kovy jako např. cín, měď, stříbro, zinek, olovo, železné rudy, ledek a drahokamy. 

Obchodní bilance latinskoamerických zemí byla velmi dobrá, neboť převyšoval vývoz 

nad dovozem (viz příloha č. 1 a 2).43 

 

Jižní Ameriku tvořilo deset samostatných států, které se ze zeměpisného hlediska dělily 

do tří oblastí: atlantickou, k níž patřila Brazílie, Argentina, Uruguay a Paraguay, 

tichomořskou, kam patřila Chile, Bolívie, Peru a Ekvádor a karibskou, která zahrnovala 

kromě koloniálních britských, holandských a francouzských držav Guayanu, Kolumbii 

a Venezuelu. Kromě těchto deseti států uvádí Kybal i středoamerickou oblast, kterou 

tvořilo Mexiko, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama a 

ostrovní oblasti střední Ameriky – Kuba, Haiti a Dominikánská republika. Celá 

latinskoamerická oblast měla stojedenáct a půl milionů obyvatel.44 

 

Jižní Amerika byla skupina republik, která se uplatňovala čím dál tím více jak ve 

Společnosti Národů, tak i v americkém koncernu, který vedle Dálného Východu byl 

osou světové rovnováhy. Jihoamerické republiky prodělávaly v té době významný 

demokratický proces, přeměňovaly se pozvolna v moderní lidové státy (Chile, 

Argentina, Uruguay). Sociální hnutí bylo podkladem tohoto procesu, a jak pravil Albert 

Thomas při svém zájezdu do Rio de Janeira, kdož ví, zda svoboda lidstva nenajde své 

spásy a svého obrození právě v zemích Latinské Ameriky. Celá Latinská Amerika 

srůstala čím dál tím více s ostatním světem, a svým nesmírným přírodním bohatstvím a 

rychlým rozvojem se stávala významnou složkou světové politiky a světového 

hospodářství. Bylo tedy v našem vlastním zájmu, aby náš stát, jehož bytí bylo po 

rozpadu rakousko-uherské říše mezinárodní nutností a který svou politickou, 

národohospodářskou a sociální potencialitou přesahoval své zeměpisné hranice, pojal 

tento nový svět vědomě v počtu svých plánů a činů.45 Československo mělo v 

meziválečném období v Jižní Americe skutečné a nemalé obchodní, sociální, kulturní a 

politické zájmy.  

                                                 
43  Ibid. 
44  Kybal, V. Jižní Amerika. Přehled hospodářský, obchodní a politický. Praha: Vesmír, 1935. 
45  Kybal, V. Jižní Amerika a Československo. S přehledem obchodní... 
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3. 2. 2 ČESKOSLOVENSKÉ PODNIKY A KRAJANÉ V LATINSKÉ 

                                               AMERICE 
 

V rozvíjení kontaktů s Latinskou Amerikou se angažovaly hlavně československé 

podniky a krajanské spolky v Latinské Americe. Na našem území  byla soustředěna 

většina rakousko-uherského průmyslu a problémem rozpadu monarchie se tak stala 

jednak ztráta neomezeného přístupu k dosavadním cizím trhům, kde československé 

výrobky nacházely své uplatnění a také ztráta zdrojů surovin pro československé 

průmyslové podniky. V krajanských spolcích působili naši emigranti, kteří do Latinské 

Ameriky přijížděli již od poloviny 19. století a přáli si udržet vazby se svojí rodnou 

zemí. Naši krajané zakládali v Latinské Americe  hospodářské spolky, jazykové školy, 

Slávii, Sokol, sportovní družstva, knihovny, divadlo (příloha č. 3) a jiné (příloha č. 4). 

V hospodářské oblasti pak také pomáhali v navazování obchodních styků 

československým podnikům při pronikání na trhy v Latinské Americe.   

 

3. 2. 2. 1 ČESKOSLOVENŠTÍ VYSTĚHOVALCI V LATINSKÉ AMERICE 

Průvodním jevem období 20. a 30. let minulého století byla silná vlna emigrace z 

Československa do Jižní Ameriky a založení početných krajanských komunit, například 

v Argentině a Brazílii.  

Intenzívní emigrace z českých zemí začala koncem 19. století a to zejména do Brazílie, 

Peru, Bolívie a později i do Argentiny.46 Mezi emigranty byli převážně průmysloví 

dělníci, živnostníci, zemědělci, nádeníci a obchodníci. Počet českých a slovenských 

vystěhovalců se různí v závislosti na době vzniku a statistickém materiálu. Po vzniku 

Československa nebylo možné stanovit přesný počet, jelikož naši emigranti byli 

evidováni jako příslušníci rakousko-uherské monarchie. Později bylo možné podle pasu 

přesněji spočítat naše emigranty v Latinské Americe. Např. mezi vystěhovalci první 

poloviny dvacátých let se odhaduje počet českých a slovenských vystěhovalců v Brazílii 

k roku 1925 na 7 700 – 7 800, což činilo 50 % všech vystěhovalců. V průběhu let 1929 -

1934 přišlo do Brazílie 546, do Paraguaye 471 a do Argentiny více jak 8 000 emigrantů 

z Československa. Největší počet našich vystěhovalců v Brazílii byl ve státě Rio Grande 
                                                 
46  Hrdá, E. Latinská Amerika a Česká republika – tradice a výzva. In: Geografické rozhledy. 
Ročník 6. 5/96-97. Praha: Česká geografická společnost, 1997, s. 139.  
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do Sul, ale nejvýznamnější naše kolonie a středisko života krajanů v Brazílii  bylo v São 

Paulu. Přibližně polovina našich vystěhovalců trvale usazených v Brazílii se 

koncentrovala v městských střediscích, další část emigrantů (převážně zemědělci) se 

usadila v brazilském vnitrozemí a ostatní byla roztroušena na celém brazilském území. 

Krajané založili v Brazílii 13. října 1895 Slávii, nejstarší krajanský spolek v Latinské 

Americe. Byla zde založena i česká škola, kterou v roce 1910 podpořil i rakousko-

uherský konzulát. 27. června 1915 bylo v São Paulu ustaveno také České národní 

sdružení.47  

 

Před vznikem Československa vystěhovalci v Latinské Americe pozitivně reagovali na 

ideu československé státnosti a na existenci Československé republiky. Různé 

českoslovanské spolky se zde přejmenovávaly na československé, osady se staly 

součástí československého zahraničního odboje (příloha č. 5) a působily na veřejnost a 

na vlády jednotlivých zemí. 

 

V meziválečném období pak došlo k druhé vlně naší emigrace do Latinské Ameriky. 

Např. do Argentiny odcházeli zemědělci, kteří zde vybudovali soustavu dobře 

fungujících družstev a zavedli náročnou kultivaci bavlny. Kromě nich v latinsko- 

amerických podnicích působili čeští manažeři. Pokud jde o hospodářské styky, dovážely 

se před vznikem Československa z Latinské Ameriky hlavně ledek, cín, měď, tropické 

ovoce, cukr, bavlna, vlna, kůže, obilí, krmiva a později i maso a nafta. Na druhé straně 

v Latinské Americe uspěly československé výrobky lehkého i těžkého průmyslu. 

V meziválečném období pracovalo v těchto zemích několik zastoupení Škodovky, 

českých textilních závodů, skláren a bank, existovala i technologická spolupráce 

v pivovarnictví.48 Pokud jde o pivovarnictví, slad se dovážel např. do Brazílie, 

Argentiny, Kolumbie, Uruguaye, Peru, Venezuely, Kuby, Mexika a Panamy. Mezi 

firmy, které vyvážely slad do latinskoamerických zemí patřily např. Hnos. Winter 

z Prostějova (příloha č. 6), Hanna Malzfabriken Hermann Brach, A. Haase synové, Ed. 

Hamburger a syn, Marcuse Zweiga synové z Olomouce. V Brazílii byly pivovary např. 

v Rio de Janeiru - Companhia Cervejaria Brahma a Fábrica Companhia Hanseatica 

                                                 
47  Barteček, I. České a slovenské vystěhovalectví do Brazílie před druhou světovou válkou. In: 
Latinská Amerika. Dějiny a současnost. Sv. 2. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1989, s. 161-180. 
48  Hrdá, E. Latinská Amerika a Česká republika... 
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(příloha č. 7). Více se obchodem v oblasti pivovarnictví mezi českými a 

latinskoamerickými zeměmi zabývali např. J. Novotný49 a J. Šouša50.  

 

V Patagonii se naši krajané účastnili např. těžby nafty, Baťa před vypuknutím války 

založil v Latinské Americe obuvnické, gumárenské a chemické podniky. Před druhou 

světovou válkou emigrovali do Latinské Ameriky i majitelé československých 

jednotkových obchodů a založili zde první řetězce analogických podniků. Kromě 

zástupců českých hospodářských organizací začali v latinskoamerických zemích působit 

i představitelé české vědy a kultury. 51  

 

V Brazílii v roce 1926 vznikla tělovýchovná jednota Sokol a v roce 1930 získala 

československá kolonie Československý dům. Krajané si založili i své periodikum. 

V roce 1930 tak v São Paulu začíná vycházet čtrnáctideník „Brazilský průkopník“ 

(druhé číslo jako „Brazilský Slovan“), později zanikl a nahradil ho v roce 1934 

měsíčník „Věstník“.52 Další periodikum např. „Československá emigrace“ (Praha) 

vycházelo pro potřeby československých podnikatelských kruhů, které měly 

hospodářské cíle v latinskoamerických zemích, zájem o budování přímých 

hospodářských styků a o usměrnění proudu českých a slovenských vystěhovalců do 

Latinské Ameriky. V meziválečném období byla široká československá veřejnost 

informována o Latinské Americe především prostřednictvím cestovatelů.53 

 

Problematikou vystěhovalectví z českých zemí do zemí Latinské Ameriky se podrobněji 

zabývali např. J. Opatrný54, M. Baďurová55 a B. Baďura56, I. Dubovický57 a R. Míšek58 

                                                 
49  Novotný, J., Šouša, J. La malta de Bohemia en América Latina en la Primera mitad del Siglo 
XX. In: IAP XXVII, 1993, s. 63-78 a La malta de Bohemia…(IIa parte). In: IAP XXVIII, 1994, s. 89-101. 
50  Šouša, J. La participación checa en el establecimiento de la primera cervecería en Bogotá. IAP 
XXIII, 1989, s. 205-211. 
51  Hrdá, E. Latinská Amerika a Česká republika.... 
52  Barteček, I. České a slovenské vystěhovalectví do Brazílie... 
53  Barteček, I. Dějiny Brazílie a československá latinoamerikanistika. In: Latinská Amerika. 
Dějiny a současnost. Sv. 2. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1989, s. 277-289. 
54  Např. Opatrný, J. Proyecto de una colonia agrícola checa en Argentina: El viaje de Ferdinand 
Klindera. In: IAP XXVIII, 1994 , s. 133-149.  
55  Baďurová, M., Baďura, B. A emigração dos países tchecos ao Brasil antes de originar-se a 
República Tchecoslovaca. In: IAP XXXI,  1997, s. 41-67. 
56  Baďura, B. Los checoslovacos en Argentina durante la primera guerra mundial. In: IAP XXIII, 
1989, s. 213-237. 
57  Dubovický, I. La política emigratoria de Bohemia en relación con Argentina, 1848-1938 (Ia  
parte).  IAP XXIII, 1989, s. 111-128 a La política emigratoria... (IIa parte). In: IAP XXIV, 1990. s. 151-
185.  
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3. 2. 2. 2 ČESKOSLOVENSKÉ PODNIKY V LATINSKÉ AMERICE 
 

„Nejvýznamnějším obchodním partnerem ČSR byla v meziválečném období Argentina, 

po ní následovaly Brazílie, Kolumbie, Uruguay, Mexiko, Venezuela a Kuba.“59 Firmy 

jako např. Inwaldovy sklárny uzavíraly exportní obchody např. těmito způsoby: 1. firmy 

měly vlastní zastoupení v latinskoamerických zemích. Většinou to byli zástupci firem, 

která je tam vyslala a vyškolila pro práci v Latinské Americe, 2. osobním nákupem 

latinskoamerických exportérů v Československu, 3. využitím služeb hamburských 

exportérů, 4. uzavřením obchodů v Paříži velkými zastupitelstvími, která udržovala 

tamní podniky. Vysílání cestujících bylo příliš nákladné a využívaly jej jen některé 

speciální obory (Bor, Jablonec).60 

 

Pronikání do latinskoamerické oblasti bylo obtížné, ale nakonec došlo k upevnění 

vztahů, zejména pokud jde o obchodní styky.61 Přímý i nepřímý dovoz Československa 

z Latinské Ameriky činil v roce 1925 170 milionů Kč, v roce 1930 236 mil. Kč, v roce 

1932 353 mil. Kč, v roce 1933 318 mil. Kč, vývoz naproti tomu v těch samých letech 

299 mil. Kč, 219 mil. Kč, 137 mil. Kč a 185 mil. Kč.62 Cesta z Prahy do Jižní Ameriky 

vedla zpravidla vlakem do Hamburku, Havru nebo jiného západoevropského přístavu 

nebo do Terstu. Odtud pak pokračovala cesta lodí dvojím směrem: k východním 

jihoamerickým břehům podél Afriky k Dakaru a odtamtud přes rovník do Pernambuca a 

dále do Rio de Janeira, Montevidea a Buenos Aires. Tato cesta trvala z Hamburku 

dvacet a půl dne, z Terstu nejméně dvacetčtyři dní. Druhá cesta vedla k západním 

břehům buď přímo nebo nepřímo přes Nový York Panamským průplavem a odtamtud 

podél kolumbijských a ekvádorských břehů do Callao v Peru (třináct dní) a dále do 

Valparaisa v Chile (kolem šestnácti dní). Pozdější letecké spojení s Jižní Amerikou 

                                                                                                                                               
58  Míšek, R. Origen de la emigración checoslovaca a la Argentina. IAP I, 1967, s. 123-131. 
59  Cihelková, E. A kol. Aktuální otázky světové ekonomiky. Vztahy Evropské unie se zeměmi 
Latinské Ameriky: nárys adaptační strategie ČR před a po vstupu do EU. 2000/5. Praha: VŠE, 2000, s. 
38. 
60  Kybal, V. Jižní Amerika a Československo. S přehledem obchodní... 
61  Hrdá, E. Latinská Amerika a Česká republika... 
62  Kybal, V. Jižní Amerika ve světovém hospodářství. .. 
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trvalo do Buenos Aires tři dny a do Santiaga de Chile čtyři dny.63 Cesta byla dlouhá a 

nákladná co se týká vzájemných styků.  

 

Po vzniku Československa ztratila země svoji dosavadní surovinovou a odbytovou 

základnu, takže vyhledávání nových trhů bylo jedním ze stálých úkolů československé 

zahraniční politiky. Československé firmy měly v Latinské Americe obchodní úspěchy 

již od 18. století (např. sklářské a textilní firmy).64 Pokud jde o československé firmy 

v meziválečném období, vyvíjely značné úsilí o proniknutí na latinskoamerické trhy. 

Mezi tyto podniky patřily např. Melichar-Umrath nebo Škodovka.  

 

Firma Melichar-Umrath 

 

Brandýská Firma Melichar-Umrath (příloha č. 8) byla založena v roce 1881 a patřila 

spolu s firmou „Wichterle a Kovařík“ a „R. Bächer“ (příloha č. 9) k největším 

československým výrobcům zemědělských strojů (příloha č. 10). Z iniciativy 

Ministerstva obchodu byl v roce 1919 vytvořen syndikát pro export, kde měly své 

zastoupení tyto všechny firmy. Syndikát se jmenoval „Československá společnost pro 

vývoz hospodářských strojů, spol. s. r. o.“65 

 

Firma Melichar-Umrath měla za Rakousko-Uherska jako ostatní firmy odbytiště hlavně 

na území této říše. Její export směřoval i do Ruska a balkánských států. Díky poválečné 

situaci ve střední Evropě došlo k omezení kontaktů.  Monarchie se po rozpadu stala 

celní cizinou, rostla konkurence cizích podniků, negativní postoj vlády ČSR k Rusku 

bránil obnovení obchodních vztahů a balkánské státy a částečně i západní Evropa byly 

zaplaveny levným německým průmyslovým zbožím. Podniky se proto snažily najít 

nové exportní možnosti. Jednou z takových možností byly i velké a perspektivní trhy 

Latinské Ameriky. 66 

 

                                                 
63  Kybal, V. Jižní Amerika. Přehled hospodářský, obchodní a politický. Praha: Vesmír, 1935, s. 
11. 
64  Nálevka, V. Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války. Praha: UK, 
1972, s. 18. 
65  Novotný, J., Šouša, J. Máquinas agrícolas checas para América del Sur. (Aspiraciones de la casa 
Melichar-Umrath de imponerse en los mercados sudamericanos, 1918-1938). In: IAP XXIII, 1989, s. 79-
98. 
66  Ibid. 
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V roce 1922 tak firma vyslala svého odborníka do Latinské Ameriky, aby se seznámil 

s konkurencí a navázal tam obchodní styky. Měl se účastnit i světové výstavy v Rio de 

Janeiru, která se tam konala od září 1922. Vláda ČSR ji oficiálně propagovala a 

slibovala podporu podnikům, které přislíbily účast. V roce 1923 tam odjel Ing. Josef 

Hájek. Kolekce zemědělských strojů této firmy získala v Rio de Janeiru cenu „Grand 

prix“. Hájek ovšem neznal tamější poměry a nemohl se opřít ani o vybudované 

obchodně podnikatelské zázemí. V Latinské Americe se soustředil hlavně na Brazílii, 

kterou pokládal z hlediska odbytu výrobků zastupované firmy za nejperspektivnější 

v latinskoamerické oblasti. V Curitibě bylo u příležitosti pátého výročí vzniku ČSR dne 

28. října 1923 otevřeno prodejní středisko „Casa Melichar“ a současně byla 

registrována ochranná známka společnosti Melichar-Umrath se specializací na 

zemědělské stroje. Hájkovi se podařilo uzavřít v Latinské Americe smlouvy. Všiml si, 

že cizí firmy mají v této oblasti upevněnou řadu osobních kontaktů, opírají se o 

spolehlivé agenty a znají dobře jihoamerický trh. Pokud tedy československé firmy 

chtěly na tomto trhu uspět musely si podobné kontakty vybudovat také.67 

 

Hájek zůstal v Brazílii, kde došlo také v Curitibě k otevření prodejny pod firemním 

označením „Casa Melichar“. Díky Hájkovi se v Brazílii otevíraly cesty pro odbyt 

československých zemědělských strojů do Brazílie a umožňovaly rozvíjet obchody. 

Pronikání na tak vzdálené trhy nebylo ale jednoduché díky vysokým nákladům. 

Nakonec dal Hájek přednost svým osobním ambicím a stal se honorárním konzulem 

v Curitibě. Firma Melichar-Umrath nakonec usoudila, že nemůže trhy v Jižní Americe 

získat, neboť tam nemohou pracovat vlastní lidé a musí se používat prostředníci – 

importní firmy, které požadují až 50 % odměnu a tak není možné dojít 

ke konkurenceschopnosti cen.68 Více o působení této a jiných firem z českých zemí 

v Jižní Americe – např. Novotný a Šouša69. 

 

 

 

                                                 
67  Ibid. 
68  Ibid. 
69  Novotný, J., Šouša, J. Máquinas agrícolas checas para América del Sur. (Aspiraciones de la casa 
Melichar-Umrath de imponerse en los mercados sudamericanos, 1918-1938). In: IAP XXIII, 1989, s. 79-
98 a El exportador checo más importante de máquinas agrícolas a América Latina (1918-1938). In: IAP 
XXIV, 1990, s. 261-277.  
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Škodovy závody 

 

Dalším podnikem, který se snažil proniknout na latinskoamerické trhy byly např. 

Škodovy závody. Od konce 19. století tyto závody vyráběly hlavně těžké obléhací 

dělostřelectvo a horská děla, tedy vojenský materiál, který odebírala hlavně habsburská 

monarchie. Na začátku dvacátého století se firma snažila se svými zbraněmi proniknout 

i do latinskoamerických zemí, kde v té době působil monopolní německý Krupp. Do 

latinskoamerické oblasti pronikaly Škodovy závody v letech 1907 – 1912. Jejich 

výrobky našly uplatnění hlavně v Ekvádoru, Uruguayi a v Kostarice. Rozvíjení jejich 

obchodů přerušila první světová válka. Po rozpadu rakousko-uherské monarchie 

počítaly Škodovy závody hlavně s evropskými trhy. V polovině dvacátých let díky 

konkurenci cizích výrobků byly nuceny hledat odbytiště i v Latinské Americe. Po válce 

dodávály do Latinské Ameriky hlavně stavební stroje a strojní zařízení. V roce 1927 

získaly např. velkou zakázku na lokomotivy pro kolumbijské železnice a zahájily 

s Kolumbií jednání o prodeji děl. Pokud jde o export dělostřelectva, omezila Škodovy 

závody kartelová smlouva, vnucená francouzským koncernem Schneider, který měl 

rozhodující podíl akcií těchto závodů. V této dohodě z roku 1922 stálo, že do 

latinskoamerických zemí, s výjimkou Mexika a Kolumbie, mohou Škodovy závody 

vyvážet dělostřelecký materiál pouze prostřednictvím Schneidera. Tak např. v roce 

1927 prodaly Škodovy závody prostřednictvím Schneidera do Argentiny dvě zkušební 

baterie protiletadlových děl. „Ve dvacátých letech Škodovy závody zastupovaly 

v Latinské Americe menší československé zbrojní podniky: Zbrojovku Ing. Janeček 

v Praze, Českou zbrojovku ve Strakonicích a zejména Českou zbrojovku v Brně.“70 

 

Díky vytlačování jejich výrobků z evropských trhů Německem se Škodovy závody více 

snažily dostat na dosud volné trhy latinskoamerických zemí. Jako ostatní 

československé zbrojovky, snažily se i tyto závody prosadit v zemích Latinské 

Ameriky, které se účastnily lokálních válek. Např. Škodovy závody a brněnská 

Zbrojovka dodávaly výrobky do Kolumbie díky peruánsko-kolumbijskému konfliktu o 

Leticii, Zbrojovka vyvážela své výrobky do Bolívie díky válce o Gran Chaco, do Peru a 

Ekvádoru. V druhé polovině třicátých let vyvážely Škodovy závody cukrovary, 

lihovary, strojní zařízení pro potravinářský a chemický průmysl do Argentiny a Brazílie. 
                                                 
70  Bouček, J. Negocios con armamento realizados por la empresa Škoda en América Latina. In: 
IAP XXII, 1988, s. 185-190. 
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Nejdůležitější zakázkou se pro ně stala stavba lihovaru v brazilském státě Pernambuco. 

V roce 1937 založily Škodovy závody v Argentině a Brazílii samostatné akciové 

společnosti „Škoda Platejse“ a „Škoda Brasileira“. V meziválečném období vyvezly 

Škodovy závody do Latinské Ameriky zbraně v hodnotě 113 milionů korun.71  

 

České země byly do roku 1918 součástí habsburské monarchie. V hospodářsky 

zaostávající rakousko-uherské monarchii byly české země spolu s územím dnešního 

Rakouska průmyslově agrárními oblastmi s podobným vývojem jako státy 

západoevropské.72 Po vzniku Československa kladli prakticky všichni významní čeští 

podnikatelé, národohospodáři i politici na první místo zajištění plné hospodářské 

samostatnosti nově vzniklého státu.73 

 

Velmi důležité pro osamostatnění se československé ekonomiky bylo i zastavení odlivu 

peněz do Vídně a zčásti i do Budapešti, které nastalo za Rakousko-Uherska. „Při 

vytváření vlastní československé ekonomiky nešlo jen o zajištění státní samostatnosti, 

ale také o dosažení jisté hospodářské kompaktnosti nového státu.“74 Díky velké kapacitě 

československého průmyslu a poměrně malému vnitřnímu trhu byl prvořadým a 

existenčním úkolem vývoz asi třetiny produkce na cizí trhy. Tyto cizí trhy byly 

náročnější než celně chráněné trhy bývalé habsburské monarchie, kam se vyváželo 

zboží z českých zemí před první světovou válkou.75 

 

Pokud jde o naši zahraniční  politiku, po vzniku naší republiky byly hlavními zásadami 

československé zahraniční politiky: 1. pokračovat ve spojenecké politice, speciálně také 

k Francii a 2. snažit se vybudovat korektní a lokální styky k našim sousedům.76 O svá 

odbytiště jsme museli bojovat a podstoupit velice silnou konkurenci.77 

 
Vznik Malé dohody měl tvořit i jistou oporu československé diplomacie. Malá dohoda 

se začala rodit v době, kdy ČSR byla obklopena nepřátelskými či chladnými sousedy, 

                                                 
71  Ibid. 
72  Kubů, E., Pátek, J., a kol. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi 
světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000, s. 9. 
73  Ibid., s. 11. 
74   Ibid., s. 15. 
75  Ibid., s. 16. 
76  Beneš, E., Kramář, K. Československá zahraniční politika. Praha: Národ, 1919, s. 33.  
77  Ibid., s. 53. 
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hrozila izolace a podpora Francie se stávala problematickou. Smlouva o vzájemné 

pomoci pro případ nevyprovokovaného útoku Maďarska mezi Československem a 

Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (pozdější Jugoslávie) byla podepsána 14. srpna 

1920.78 

 

Rekonstrukce po válce proběhla v Československu nejdříve ze všech středoevropských 

zemí a v předstihu tak byly vytvořeny příznivé předpoklady pro další hospodářský 

růst.79 Naše republika měla kolem deseti milionů obyvatel. První Československem 

uzavřené obchodní smlouvy měly charakter kompenzačních a kontingentačních smluv 

spojených se zásadou nejvyšších výhod80. „Československo nemělo s mnoha zeměmi 

podepsanou obchodní smlouvu, což se začalo napravovat např. v Latinské Americe až 

ve druhé polovině 30. let.81 Např. mezi Československem a Brazílií byla sjednána 

dohoda „Prozatímní obchodní dohoda mezi Republikou československou a Brazílií“ 

(Výměna nót, Rio de Janeiro 22. červnece 1936, č. 239/1936 a 51/1938 Sb.).82 

 

3. 2. 3 JIHOAMERICKÁ POLITIKA 
 

Československá vláda neměla po vzniku samostatného Československa žádný program 

vůči Jižní Americe. Vláda zápasila s evropskými a vnitrostátními obtížemi. 

Československá zahraniční služba nedokázala docenit význam iberoamerického světa 

pro zájmy Československa. Byli to pouze jednotlivci, kteří zdůrazňovali tento význam. 

K nim patřil i V. Kybal (příloha č. 11), který zanechal nesmazatelnou stopu jako 

spolutvůrce a hlasatel československé „jihoamerické“ politiky. 83  

 

Uvědomoval si budoucí příležitosti, které v podmínkách československé samostatnosti 

poskytovala tato oblast za situace, kdy se trhy v Evropě stávaly přesycenými a 

průmyslově vyspělé státy (např. Velká Británie, Spojené státy americké, Německo a 

Japonsko) přesouvaly svůj hospodářský zájem právě na trhy v Latinské Americe. Na 

                                                 
78  Klimek, A., Kubů, E. Československá zahraniční politika 1918 – 1938. Kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995.   
79  Kubů, E., Pátek, J., a kol. Mýtus a realita..., s. 49. 
80  Ibid., s. 205. 
81  Hájek, J. Hospodářské dějiny. Praha: Historický ústav, 1992, s. 255.  
82  Kovanda, J. Federativní republika Brazílie. Praha: Svoboda, 1980. 
83  Kybal, V. Po československých stopách ...  
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modelovém příkladu Brazílie rozvinul pročeskoslovenskou propagandistickou kampaň. 

Podílel se na praktickém naplňování „jihoamerické“ politiky jako vyslanec 

Československé republiky v Brazílii v polovině 20. let a v Mexiku v letech 1935-

1939.84 

 

Obchodní spolupráce s Latinskou Amerikou byla přes prostředníka. Československé 

zboží jdoucí do Latinské Ameriky směřovalo na tyto trhy přes velká obchodní přístavní 

centra (Hamburg, Brémy, Terst, holandské přístavy, Londýn) a pozemní centra (Vídeň, 

Paříž). Teprve odtud odcházelo naše zboží na latinskoamerické trhy, ale jako zboží 

německé, rakouské atd. „Československé přímé styky s jihoamerickými trhy tak byly 

v polovině dvacátých let 20. století v enormním nepoměru ke stykům nepřímým – při 

vývozu byl poměr 1:10, při dovozu asi 1:13.“85 

 

V. Kybal jako československý vyslanec v Latinské Americe hodnotí ve třicátých letech 

dvacátého století naše styky se zeměmi Latinské Ameriky stejně tak jako styky s jinými 

zeměmi. Od 16. století až do vzniku Československa byly naše styky s cizinou v cizích 

službách. „Ve službách Říma pracovali misionáři, ve službách Španělska Haenke, ve 

službách Portugalska Stansel, ve službách Dalmácie Kukučín, ve službách Francie 

Štefánik a ve službách Severní Ameriky Hrdlička.“86  

 

Kybalova latinskoamerická politika se dala srovnat s přístupy evropských mocností.87 

V Latinské Americe se věnoval hospodářské problematice v zájmu československé 

proexportní politiky. V Brazílii se stala jeho prioritou propagace přímé hospodářské 

spolupráce. V třicátých letech v Mexiku a ve Střední Americe se snažil čelit 

protičeskoslovenské propagandě, říšskoněmecké i té, kterou prezentovaly proněmecky 

orientované německé kolonie v Mexiku.88 Naše země byly průmyslově-agrární, 

vývozní. Kybal v roce 1925 tvrdí, že sociální a hospodářské úkoly tvoří sice hlavní 

součásti československé programové politiky vůči Jižní Americe, avšak, že ji 

nevyplňují úplně, že je třeba soustavné a neúnavné propagandy politické, 

národohospodářské a kulturní, kterou by byla akce sociální a obchodní vhodně 

                                                 
84  Ibid., s. 9. 
85  Ibid. 
86  Ibid., s. 51. 
87  Ibid., s. 10. 
88  Ibid., s. 16. 
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podporována. Zahraniční prestiž Československa byla velká a země v Latinské Americe 

sledovaly vývoj československých zemí se sympatiemi.89 

 

Kybal říkal, že otázka našich zájmů v Jižní Americe má zajímat všechny zodpovědné 

činitele a všechny zainteresované kruhy naší staré vlasti. Byl to problém celého národa 

a celého státu, pokud zájmy, o které běželo, se dotýkaly celku nebo pokud tytéž zájmy 

měly být řešeny celkově. Šlo-li o vzájemné celostátní politické, sociální, hospodářské a 

kulturní styky, příslušelo vládě a státním úřadům, aby se jimi zabývaly. „My v Americe, 

třebas jen Jižní musíme si navykat dívati se na stát po americku, t. j. žádat na něm co 

nejméně byrokratismu, co nejméně „státního“ podnikání, zkrátka co nejméně peněz, ale 

za to co nejvíce ochrany v hájení našich práv za hranicemi a co nejneúnavnějšího 

fedrování československého obchodu, průmyslu a práce na celém světě.“ Dále 

„Československý národ, byť by byl hodně vnitrozemský, jest bohudík tak politicky a 

sociálně vyspělý, že nemusí se ztotožňovat s vládou nebo s vládnoucími třídami, jako 

jest tomu např. právě v jihoamerických republikách. Náš národ má řad složek, které 

mají nyní vliv ve státě, a které jsou namnoze více povolány k tomu, aby jihoamerické 

styky navazovaly nebo pěstovaly, než vláda sama.“90 

 

Kybal o našich mezinárodních obchodních stycích tvrdil, že jejich prosperita záleží na 

budoucnosti, a ne na přítomnosti a Československo jako stát vysoce výrobní 

s omezeným spotřebním trhem je odkázán na cizinu.91 Nesmírné prostory 

jihoamerického a středoamerického kontinentu byly, jsou a vždy budou zázemím všech 

států schopných vývozu zboží, lidí i kulturních statků a které byly do jisté míry 

prodloužením evropského západu, s nímž jsme byli spojeni v té době více než kdy 

jindy. Z těchto důvodů bylo nutné organizovat akce, což znamenalo sbírat síly a 

burcovat vědomí všech, kteří měli zodpovědnost – a měla ji celá generace - za seriózní 

vybudování našich pozic za hranicemi, nejen blízkých, ale také vzdálenějších, neboť jen 

tímto způsobem bylo možné překonávat naši vnitrozemskou stísněnost, danou 

geofyzikálními a historickými skutečnostmi, a zabezpečovat podmínky politiky opravdu 

světové.92  

                                                 
89  Kybal, V. Jižní Amerika a Československo. S přehledem obchodní... 
90  Ibid., s. 16-17. 
91  Kybal, V. Jižní Amerika. Přehled hospodářský... 
92  Kybal, V. Po československých stopách …1935, s. 52-54. 
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V Latinské Americe Kybal poukazoval na deset trhů, deset států jako na odbytiště pro 

naše výrobky. Za obchodně nejdůležitější považoval tři země: Argentinu, Brazílii a 

Venezuelu. Dále uváděl Kolumbii, Chile, Uruguay, Peru, Paraguay, Bolívii a Ekvádor.93 

Taussig, který získal zkušenosti z Brazílie byl přesvědčen, že v některých oborech 

mohou českoslovenští výrobci získat v latinskoamerických zemích až monopolní 

postavení, pokud se upřednostní přímý obchod před obchodováním prostřednictvím 

vývozců.94 

 

Podle Kybala bylo nutné povzbudit naše průmyslové a obchodní kruhy k zájmu o Jižní 

Ameriku, seznámit tytéž kruhy s tamními trhy po stránce všeobecně ekonomické i 

speciálně odbytové a nákupní a posléze pozdvihnout naše zámořské podnikání 

hospodářským a kulturním směrem. Bylo důležité propagovat československé zájmy v 

tisku, pořádat přednášková turné po obchodních komorách, účastnit se při brazilské 

expozici na Pražských Vzorkových Veletrzích, jihoamerické anketě, porad v Ústředně 

obchodních komor a ve Svazu velkoobchodnictva apod. V Latinské Americe měli 

soustavně pracovat odborní a svědomití zástupci, jazykově i společensky vyškolení, 

praví obchodní diplomaté. Julius Klein, ředitel zahraničního oddělení v americkém 

ministerstvu obchodu, prohlásil, že Jižní Amerika bude ekonomickým bojištěm, na 

kterém se střetnou Spojené státy americké s obrozenou Evropou. Tento boj, že byl již 

zahájen a Jižní Amerika jako jediný volný trh opravdu světový v té době byla 

předmětem obrovského finančního, platebního, obchodního, technického, zdravotního, 

kolonizačního i kulturního úsilí, a tak Československo, jako stát silně vývozní, nemohlo 

zůstat nezúčastněno tohoto zápasu, nechtělo-li poškodit vlastní zájmy a ohrozit své 

vývojové možnosti v budoucnosti, nýbrž bylo nuceno dobývat, udržovat a rozšiřovat 

svoje místo na jihoamerickém slunci a tím zajišťovat svoji budoucnost v soutěži 

světové.95 

 

V oblasti propagandy vykonalo od roku 1920 mnoho naše vyslanectví v Brazílii v Rio 

de Janeiru a také československý pavilon na jubilejní výstavě v roce 1922. Po stránce 

politické stačilo podle Kybala občasné vytčení stanoviska československé politiky 

                                                 
93  Kybal, V. Jižní Amerika a Československo...  
94  Ibid. 
95  Ibid. 
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k evropským a světovým otázkám, jaké podávají jasné a přesvědčivé výklady ministra 

zahraničních věcí, a včasné opravování zpráv tendenčních a nepřátelských. Hlavní ráz a 

obsah naší jihoamerické propagandy měl být hospodářský, finanční a sociální. S daleké 

zámořské perspektivy byly tyto věci jediné, které budily zájem a zpravidla i úctu 

v těchto státech, které samy řešily svoje podobné problémy. Finanční reforma, 

rozpočtová politika, zřízení emisní banky, periodické výkazy, apod. byly události, které 

zajímaly mezinárodní kruhy daleko více, než naše vnitřní a zahraniční politika. Kybal 

doporučoval naši propagandu v Brazílii rozšířit i na jiné jihoamerické státy, s kterými 

jsme mohli pěstovat hlubší obchodní styky, nebo ve kterých jsme měli svoje kolonie, 

které mohly být postupem času také užitečným činitelem naší propagační činnosti v 

latinskoamerické oblasti. Po válce se jihoamerické státy staly předmětem úporné 

severoamerické a evropské konkurence. Jejich obrovský hospodářský rozvoj lákal a 

zaměstnával čím dál tím více světový evropský, americký i asijský obchod a proto 

záleželo na naší republice, aby na těchto trzích byla naše země dobře známá a abychom 

navázali se zeměmi Latinské Ameriky co nejužší mezistátní styky.96  

 

„Kromě podpisu argentinské „protiválečné smlouvy“ a účasti vojenských misí v Bolívii 

a Kolumbii angažovalo se Československo v Latinské Americe především hospodářsky. 

Po úspěšných obchodně-politických jednáních v roce 1933, které vedly k úpravě 

komerčního vztahu k Brazílii, Chile a Argentině, vytvořily se relativně příznivé 

podmínky pro československý vývoz.“97 Např. obchodně-politický poměr k Argentině, 

který byl upraven obchodní smlouvou ze dne 19. května 1937 a obchodní smlouva 

s Kolumbií, sjednaná dne 15. dubna 1937 spočívaly na zásadě nejvyšších výhod.98  

 

V politické oblasti je meziválečná doba charakterizována postupným navazováním 

diplomatických a konzulárních styků nově vzniklé republiky takřka se všemi státy v 

Latinské Americe. Kromě aktivit obchodníků, zájemců, kteří pobývali v Latinské 

Americe, našich spolupracujících příslušníků, kteří emigrovali do latinskoamerických 

států, to byly právě zastupitelské úřady, které svým působením v Latinské Americe 

                                                 
96  Ibid. 
97  Nálevka, V. Československo a Latinská Amerika..., s. 18. 
98  Skorkovský, J. Československá obchodní politika. Praha: Česká společnost národohospodářská, 
1937. 
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pomáhaly rozvíjet hospodářské styky mezi Československem a latinskoamerickými 

zeměmi. 

 

Kybal viděl v koloniích podstatnou složku naší zahraniční činnosti v této oblasti. 

Československá zahraniční činnost pokud jde o Brazílii se měla ubírat trojím směrem: I. 

místní nebo krajové spolky měly pečovat o český respektive slovenský jazyk (škola 

nebo jazykové kurzy), tělocvik (Sokol a sportovní družstva), zpěv, hudbu, divadlo, 

knihovny a přednášky, II. poradní hospodářské sbory nebo, byly-li kolonie dosti 

vyspělé, obchodní komory, složené z obchodníků, průmyslníků, živnostníků a 

zemědělců celého státu, měly organizovat obchodní styky, III. zastupitelské úřady 

(konzuláty, vyslanectví) měly mít na starosti úřední styky československé vlády s cizími 

vládami a s československými koloniemi, a přirozeně měly harmonicky spolupracovat 

s prvními dvěma organizacemi za účelem všestranného hájení a uplatňování zájmů 

našeho státu v státech Jižní Ameriky, ve kterých byly pověřeny. To byla cesta, která 

byla zahájena v Brazílii.99  

 

Bývalý ministr obchodu, pan Ing. Dvořáček, správně vytkl ve své královéhradecké řeči 

ze dne 20. prosince 1925, že úsilí našeho zahraničního obchodu se musí obracet 

především k trhům sousedních a nástupnických států, ale že se nesmí zanedbávat žádné 

trhy na světě. K těmto trhům patřilo zajisté i americké zámoří, ze kterého Severní 

Amerika zaujímala již trvalé místo v našem obchodě, kdežto Jižní Amerika nebyla do té 

doby většinou našich vývozců a dovozců náležitě oceněna.100 

  

Naše národohospodářská propaganda v Brazílii vycházela ze dvou předpokladů. Prvním 

předpokladem bylo, že tamní lidé měli velice nepatrné vědomosti o Československu po 

stránce politické a téměř žádné osobní styky s našimi kruhy. Měli tedy zájem o nový 

stát po stránce hospodářské, finanční a sociální. Druhým předpokladem byl i náš vlastní 

zájem, aby na tomto nesmírném území, rozlehlém téměř jako Evropa a obývaném více 

než 33 miliony obyvatel, byl znám náš průmysl, obchod, doprava, finance, veřejné 

práce, sociální věci apod.101 

 

                                                 
99  Kybal, V. Jižní Amerika a Československo. S přehledem..., s. 18. 
100  Ibid., s. 23. 
101  Ibid., s. 24. 
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Celkově náš zahraniční obchod se zámořím vykazoval pouze desetiprocentní kvótu 

veškerého našeho zahraničního obchodu a pokud jde o Jižní Ameriku, byl ve světové 

soutěži teprve v prvopočátečním stadiu.102 Podle našich statistik jsme v roce 1923 

vyvezli do Argentiny zboží v hodnotě 75,472.823 Kč, do Brazílie v hodnotě 20,577.476 

Kč, do Chile v hodnotě 9,032.149 Kč, do Peru v hodnotě 2,891.786 Kč, do Kolumbie a 

Venezuely v hodnotě 3,842.495 Kč, do Uruguaye v hodnotě 5,423.822 Kč, do ostatních 

jihoamerických republik v hodnotě 2,038.855 Kč, úhrnem do celé Jižní Ameriky 

v hodnotě 119,279.406 Kč. V prvním čtvrtletí roku 1925 činil přímý československý 

dovoz do Brazílie 2354 q v hodnotě 1,217.000 Kč a do Argentiny 27.102 q v hodnotě 

12,037.000 Kč. Celková tendence byla vzestupná.103 

 

Sociální a hospodářské úkoly tvořily sice hlavní součást československé programové 

politiky vůči Jižní Americe, avšak nevyplňovaly ji úplně. Bylo tedy třeba soustavné a 

neúnavné politické, národohospodářské a kulturní propagandy, kterou by byly sociální a 

obchodní akce vhodně podporovány. Zahraniční prestiž Československa byla velká a 

lidé v Jižní Americe sledovali vývoj československých zemí se sympatiemi. 

 

Pokud jde tedy o zájmy Československa v Brazílii (a i celé Latinské Americe), 

formuloval je Kybal ve čtyřech rovinách: politické, obchodní, sociální a kulturní. 

V rovině politické to byla spolupráce s latinskoamerickými státy v otázce udržení 

světového míru, v rovině sociální bylo předmětem vystěhovalectví, ale největší důraz 

kladl na obchodní rovinu. Snažil se propagovat přímou spolupráci a snížení dovozu a 

vývozu cestami jako za Rakousko-Uherska. V Brazílii se Kybal pravidelně snažil o 

probuzení zájmu brazilských obchodníků o průmysl, obchod a finance 

Československa.104 

 

3. 2. 4 NAVAZOVÁNÍ DIPLOMATICKÝCH STYK Ů S JEDNOTLIVÝMI 
                                 ZEMĚMI LATINSKÉ AMERIKY 
 

Díky boji českých zemí za nezávislost mohlo vzniknout jednoho dne samostatné 

Československo. Svoji hlavní úlohu při vzniku nového státu hrála hlavně aktivita 

                                                 
102  Kybal, V. Po československých stopách... 
103  Kybal, V. Jižní Amerika a Československo. S přehledem..., s. 13. 
104  Kybal, V. Po československých stopách..., 2003, s. 11. 
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exilových politiků T. G. Masaryka (příloha č. 12), E. Beneše (příloha č. 13) a M. R. 

Štefánika (příloha č. 14). Výsledkem byl vznik samostatného Československa 28. října 

1918 a T. G. Masaryk byl zvolen 14. listopadu 1918 prvním prezidentem nového státu.  

 

Československá republika měla zájem o Jižní Ameriku nejen z obchodních a 

průmyslových důvodů, ale také díky československé emigraci.105 Po ustavení 

samostatného československého státu docházelo postupně k navazování diplomatických 

styků téměř se všemi zeměmi Latinské Ameriky (příloha č. 15). Nejdříve byly navázány 

kontakty se zástupci latinskoamerických států na mírové versailleské konferenci, které 

byly potom utuženy součinností ve Společnosti národů106. V období od vzniku 

samostatné Československé republiky do Mnichovské konference se zvyšoval neustále 

zájem o latinskoamerické země. Ve vzájemných stycích Československa a zemí 

Latinské Ameriky hrály důležitou roli právě diplomatické styky. Bezprostředně po 

navázání diplomatických styků byly na obou stranách podniknuty první kroky k 

navázání hospodářských kontaktů. 

 

Prvním latinskoamerickým státem, se kterým Československo navázalo diplomatické 

styky byla Brazílie. Dále pak navazovalo Československo styky i s dalšími 

latinskoamerickými státy a tak koncem roku 1938 měla Československá republika již 

třicet tři zastupitelských úřadů v celkem dvaceti latinskoamerických státech.107 Později 

Dr. Steinbrenner z firmy J. Steinbrenner z Vimperka upozorňoval na to, že je třeba 

vzniklou konzulární síť v Latinské Americe rozšířit, jelikož latinskoamerické země jsou 

velmi obrovské a jeden konzulát nemůže znát poměry všech zemí svého obvodu. Firmy 

se pak často obracely na konzuláty německé a francouzské108.  

 

Následuje přehled navazování diplomatických styků Československa se zeměmi 

Latinské Ameriky, který je zachycen abecedně dle zemí Latinské Ameriky: 

 

                                                 
105  Míšek, R. Origen de la emigración checoslovaca a la Argentina. In: IAP I, 1967, s. 123-131. 
106  Kybal, V. Jižní Amerika a Československo...  
107  Jiránek, T. Las actividades del embajador checoslovaco Dr. Vlastimil Kybal en México de 1935 
a 1938. In: IAP XXVII, 1993, s. 51-61.  
108  Kybal, V. Jižní Amerika a Československo...  
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3. 2. 4. 1 ARGENTINSKÁ REPUBLIKA 
 

Vytvoření samostatného Československa v roce 1918 uznala argentinská vláda 

15.9.1919. V roce 1920 ČSR zřídila v argentinském hlavním městě Buenos Aires svůj 

konzulát. Tento úřad však neměl zásadnější vliv v projednávání politických a 

hospodářských otázek, které se počaly mezi oběma zeměmi vyskytovat. Zabýval se 

zejména vystěhovaleckou agendou. Argentina zřídila v roce 1922 v Praze svůj generální 

konzulát a v roce 1923 se pak rozhodla akreditovat v Československu svého vyslance 

G. Martinéz-Campose. Požádala pro něj prostřednictvím svého generálního konzulátu o 

agrément. Udělení agrémentu bylo sděleno generálnímu konzulátu Argentiny 7.1.1924 a 

tím, byly mezi oběma zeměmi navázány diplomatické styky109.  

 

Pokud jde o ekonomiku, do Československa se z Argentiny dovážely dobytkářské 

výrobky, maso, kůže, lůj, ovčí vlna, kukuřice, pšenice, lněné semeno, výtažek 

z kvebračového dřeva a z Československa do Argentiny textilie, železářské výrobky, 

stroje, sklo, kovové zboží, slad, papír a keramické zboží.110 

 

„Potřeba zřízení diplomatického zastoupení v Argentině byla spojována se zvýšením 

československého exportu do této země. Na místě dosavadního konzulátu ČSR 

v Buenos Aires byl zřízen pouze generální konzulát, a to na základě usnesení vlády 

ČSR z října 1926. Diplomatickým zastupováním byl ze třetí země pověřen vyslanec 

Vlastimil Kybal rezidující v Rio de Janeiru (Brazílii), jenž odevzdal své pověřovací 

listiny do rukou argentinského prezidenta 7.7.1926. V únoru 1929 v souvislosti s revizí 

sítě diplomatických zastoupení ČSR v cizině bylo ve vládě ČSR schváleno zřízení 

vyslanectví v Buenos Aires.“ Toto vyslanectví pak oficiálně zahájilo svou činnost 

22.11.1929 odevzdáním pověřovacích listin vyslance Machatého.111  

 
 

                                                 
109  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků..., s. 6. 
110  Kybal, V. Jižní Amerika. Přehled hospodářský... 
111  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 6. 
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3. 2. 4. 2 BOLIVIJSKÁ REPUBLIKA 
 

 „Dne 28.1.1921 sdělil prezident Bolivijské republiky B. Saavedra prezidentovi T.G. 

Masarykovi, že nastoupil svůj úřad a československý prezident odpověděl na toto 

oznámení 5.9.1921. V prvních poválečných letech ani jedna země nepřistoupila 

k vyslání svého oficiálního zástupce.“112 Diplomatické styky mezi Československem a 

Bolívií se datují od roku 1921.113 „Na návrh československého vyslanectví v Buenos 

Aires bylo až počátkem roku 1930 ministerstvem zahraničních věcí rozhodnuto, že 

konzulární agendu pro Bolívii převezme do obvodu své působnosti československé 

vyslanectví v Buenos Aires.“ Bolivijský konzulát byl zřízen v Praze v roce 1929 a v 

roce 1934 byl akreditován v Československu bolívijský vyslanec. Dne 4.8.1934 

požádala Bolívie prostřednictvím svého vyslanectví v Paříži o agrément pro E. Fricke-

Lemoina, který působil jako vyslanecký rada na bolívijském úřadě v Berlíně. Agrément 

prezident ČSR udělil 24.1.1935 a následně, 12.2.1935 to bylo sděleno prostřednictvím 

československého zastupitelského úřadu v Paříži tamnímu bolívijskému vyslanectví. 

Tento den se považuje za navázání diplomatických styků mezi Československem a 

Bolívií. Bolívijský vyslanec E. Fricke-Lemoin odevzdal své pověřovací listiny na 

Pražském hradě 13.5.1935. Československo recipročně pověřilo pro Bolívii svého 

vyslance. Stal se jím František Kadeřábek, rezidující v Buenos Aires. Své diplomatické 

mise se ujal v Bolívii 17.11.1936, kdy odevzdal své pověřovací listiny prezidentovi 

bolívijské republiky. Následně se MZV v Praze zabývalo i otázkou zřízení vyslanectví 

v La Pazu. Důvodem byla perspektiva velmi dobrých vývozních možností. Nakonec se 

vláda ČSR v roce 1937 usnesla zřídit v La Pazu pouze honorární generální konzulát, 

jehož vedením byl pověřen bolivijský občan.114  

 

Bolívie byla důležitá pro Československo jen z hlediska zvýšeného odběru zbraní 

v souvislosti s konfliktem o oblast Boreálního Chaca. Spor se táhl od roku 1928 kdy 

vyústil v letech 1932-1935 ve válku. Československá republika se do této války zapojila 

prostřednictvím generála Viléma Plačka a jeho poradců, kteří v Bolívii působili u 

generálního štábu. Toto zapojení bylo potvrzeno bilaterální smlouvou z 8. května 1934, 

kdy na žádost bolívijských politiků, ministr národní obrany na přímý rozkaz prezidenta 

                                                 
112  Srovnej s kapitolou Kybal 
113  Němeček, J. Soumrak a úsvit československé diplomacie. Praha: Academia, 2008, s. 416. 
114  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 8 
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T. G. Masaryka jmenoval brigádního generála V. Plačka do čela československé 

vojenské mise. Hlavním dodavatelem pěchotní výzbroje byla brněnská Zbrojovka.115  

 

Vztahy Československa a Bolívie se začaly výrazněji rozvíjet až po roce 1935. Bolívii 

se nakonec z války nepodařilo získat, co chtěla, ale vděčnost, a především uzavřená 

osobní přátelství se stala základním pilířem pro budování nových československo-

bolívijských mírových vztahů. Důsledkem těchto vztahů bylo založení Československo-

bolívijské společnosti 21. února 1936. Jejím předsedou se stal generál V. Plaček. 

Nejdůležitějším členem z oblasti průmyslu byly v této společnosti Škodovy závody. 

Nově vzniklá organizace měla za cíl proniknout na bolívijský trh, udržet pozice, které 

ČSR získalo v armádě během bolívijsko-paraguayské války a získat hlavní zakázky při 

modernizaci a reorganizaci bolívijské armády. Společnost propagovala ČSR v Bolívii 

především formou výstav fotografií, vydáváním informačních brožur, a také v oblasti 

náboženství posvěcením a zasláním kopie sošky Pražského Jezulátka pro katedrálu v La 

Paz.116  

 

Pokud jde o ekonomiku, dovážela Bolívie z Československa především československé 

sklo, porcelán, kameniny, textilie a elektrické stroje; Československá republika z 

Bolívie hlavně hovězí kůže. Do roku 1931 probíhala jednání o uzavření obchodní 

smlouvy. Díky pomoci ve válečném konfliktu a vzrůstajícímu obratu byla obchodní 

smlouva podepsána 19 listopadu 1936.117 

 

3. 2. 4. 3 BRAZÍLIE 
 
 

Viz kapitola Frič, Havlasa a Kybal 

 

 

 

                                                 
115  Baďura, B. Los intereses de la burguesía Checoslovaca en la guerra de Gran Chaco, (2a parte). 
IAP XV, 1981, s. 163. 
116  Ibid. 
117  AMZV, IV. Sekce, krabice 841, Obchodní smlouvy, složka 3, Obchodní smlouvy s ČSR – 
Bolívie, zpráva č. 335, Praha 18. prosince 1936. 



Diplomatické styky Československa se zeměmi Latinské Ameriky 

 36 

3. 2. 4. 4 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 
 

Diplomatické styky mezi ČSR a Dominikánskou republikou nebyly před druhou 

světovou válkou navázány, i když v lednu 1937 sdělil dominikánský vyslanec 

akreditovaný v Berlíně československému zástupci, že jeho vláda má v úmyslu pověřit 

ho současně činností v Československu. Úřadem, který zprostředkovával vzájemné 

styky a to především obchodní, byl honorární konzulát ČSR v Ciudad Trujillo a 

honorární konzulát Dominikánské republiky v Praze. Diplomatickou agendu vykonával 

československý zastupitelský úřad ve Washingtonu bez formálního pověření tituláře.118  

Vztahy Dominikánské republiky a ČSR se omezovaly pouze na úroveň konzulárních 

styků.119 

 

3. 2. 4. 5 EKVÁDORSKÁ REPUBLIKA 
 

Pokud jde o Ekvádorskou republiku narůstající obchodní styk mezi ní a 

Československem si postupně vynutil i navázání oficiálních styků. Nejdříve se jednalo o 

konzulární zastoupení. V roce 1926 byl zřízen v Quitu československý honorární 

konzulát. V roce 1929 zahájil činnost ekvádorský honorární konzulát v Karlových 

Varech. V roce 1930 byl zřízen další honorární konzulát v Praze, který byl v roce 1934 

přeměněn na generální konzulát. Dopisem z 20. prosince 1932 nový ekvádorský 

prezident sdělil prezidentovi ČSR nástup do svého úřadu. Tato forma styku obou zemí 

se stala příznačnou pro celé období třicátých let. Vyřizování diplomatických záležitostí, 

které se týkaly Ekvádoru nespadalo do kompetence jednoho úřadu. Střídavě se 

využívaly československé zastupitelské úřady v Caracasu, Mexiku, Santiagu de Chile, 

Berlíně, Vídni a Paříži. Tento způsob vyřizování našich záležitostí trval až do 

oficiálního pověření chargé d´affaires Josefa Koška, který trvale sídlil ve Venezuele 

v Carasacu a byl pověřen kromě Venezuely v řadě dalších zemí. Za datum navázání 

diplomatických styků mezi Ekvádorem a Československem se považuje den, kdy Josef 

Košek jako první československý diplomatický zástupce v hodnosti chargé d´affaires 

obdržel agrément od Ekvádoru, tj. 22. března 1935. V Quitu neexistoval efektivní 

československý zastupitelský úřad. Československé zastoupení si ponechávalo 

                                                 
118  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 33-34. 
119  Němeček, J. Soumrak a úsvit..., s. 423. 
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vyslanectví v Caracasu a od roku 1937 v Limě. Ekvádor svého diplomatického zástupce 

v Československu v té době neakreditoval.120 

 

Pokud se jedná o československo-ekvádorské obchodní styky, jednou z důležitých 

příčin jejich navázání byl vleklý ekvádorsko-peruánský konflikt o pohraniční území, 

který způsobil v Ekvádoru zvýšení zbrojení. V meziválečném období tak dodala 

československá Zbrojovka v Brně Ekvádoru spoustu zbraní. Problémem Ekvádoru byla 

jeho platební neschopnost. Na konci třicátých let brněnské Zbrojovce dlužil Ekvádor 

kolem 13 milionů Kč.121 Ekvádor tak přistoupil na nestandardní způsoby placení. 

Jedním ze způsobů platby brněnské Zbrojovce se stala smlouva o československo-

ekvádorském vystěhovalectví. Do Ekvádoru se mělo vystěhovat z ČSR sedmnáct rodin 

a Ekvádor měl těmto rodinám poskytnout veškerou podporu. Každé rodině měla být 

přidělena půda 50 km² na pěstování cukrové třtiny. Kromě toho se měly v Ekvádoru 

vybudovat cukrovary s československým vybavením. Dalším nestandardním způsobem 

splácení ekvádorského dluhu bylo placení tzv. kompenzační kávou.122 

 

Přestože mezi státy nebyla podepsána obchodní dohoda zahraniční obchod se vyvíjel 

pro ČSR pozitivně až do doby světové hospodářské krize. Československo z Ekvádoru 

dováželo především kávu, kakao a ořechy. Do Ekvádoru dovážela ČSR nejvíce železné 

výrobky, sklo, jablonecké zboží, zboží pletené, vlněné tkaniny, klobouky, prádlo, papír, 

lepenku, chmel, slad, atd. Obchodní smlouva ČSR a Ekvádoru byla podepsána až  

15. prosince 1937 v Quitu.123 

 

3. 2. 4. 6 GUATEMALSKÁ REPUBLIKA 
 

V listopadu 1924 ČSR schválila zřízení honorárního vícekonzulátu v Guatemale. Jeho 

vedoucímu bylo uděleno exequatur v listopadu 1925. Zřízení československého 

diplomatického zastupitelského úřadu v Guatemale bylo doporučováno vládě 

ministerstvem obchodu z důvodů československé exportní politiky ve státech střední 

                                                 
120  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 22-23. 
121  AMZV, IV. Sekce, krabice 720, Obchodní zastoupení, zpráva č. 45/39, 14. února 1939. 
122  Rouč, V. Ekonomicko-politické vztahy Československa a andských států Latinské Ameriky 
v letech 1918 – 1975 v československé diplomatické korespondenci (Kolumbie, Peru, Ekvádor a Bolívie). 
Praha: VŠMVV, 2008. 
123  Ibid. 
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Ameriky. V roce 1926 byl pověřen ministrem zahraničních věcí diplomatickým 

zastupováním ČSR v Guatemale československý generální konzulát (s diplomatickou 

mocí v Mexiku) Vladimír Smetana, jenž užíval titul generální konzul a chargé  

d´affaires. Nedochoval se akt, který měl předcházet předání kabinetního listu prvního 

československého diplomatického zástupce v hodnosti generálního konzula a chargé  

d´affaires Smetany. Podle sekundárního pramene „korespondence československého 

vyslanectví ve Washingtonu s guatemalským vyslanectvím tamtéž bylo vše upraveno, 

čeho je pro navázání styků s Guatemalou potřebí“. Není dochována ani zpráva o předání 

Smetanova kabinetního listu. Dochovala se až zpráva z 27. února 1927, kdy ministr 

zahraničních věcí Guatemaly dopisem adresovaným jeho československému protějšku 

oficiálně potvrdil příjem Smetanova kabinetního listu. Z tohoto dne jednoznačně 

vyplývá, že diplomatické styky byly navázány. „Pro Guatemalu byl až do roku 1939 

pověřován československý titulář se sídlem v Mexiku.“124 

 

3. 2. 4. 7 HAITSKÁ REPUBLIKA 
 

V meziválečném období nebyly diplomatické styky mezi Československem a Haiti 

navázány. Jedinou institucí, která zprostředkovávala vzájemné styky byla instituce 

honorárních konzulátů, které byly zřízeny na obou stranách. Československý honorární 

konzulát v Port au Prince byl zřízen na základě usnesení vlády ČSR z prosince 1927. 

Svoji činnost zahájil dnem udělení exequatur prvnímu československému honorárnímu 

konzulovi 6. března 1928. Úřad vykonával agendu obchodní a pasovou. Dohled nad 

jeho činností  byl delimitován československému generálnímu konzulátu v USA v New 

Yorku. Diplomatickou agendu pro Haiti vykonávalo bez formálního pověření 

československé vyslanectví ve Spojených státech amerických ve Washingtonu.125 

 

3. 2. 4. 8 HONDURASKÁ REPUBLIKA 
 

Po vzniku Československa neexistovaly až do roku 1930 s Hondurasem žádné styky na 

diplomatické nebo konzulární úrovni. Teprve až v souvislosti se zřízením vyslanectví 

ČSR v Mexiku, které mělo zajišťovat exportní zájmy Československa ve střední 

                                                 
124  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 48. 
125  Ibid., s. 54. 
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Americe, se řešilo československé diplomatické zastoupení v Hondurasu. Navázání 

diplomatických styků mezi Československem a Hondurasem vyplývá z aktu odevzdání 

kabinetního listu československého chargé d´affaires, Jana Brože, který trvale sídlil 

v Mexiku, 12.3.1930. Ke zřízení efektivního československého zastupitelského úřadu 

v Hondurasu však nedošlo, došlo pouze k otevření honorárního konzulátu 

v Tegucigalpě v roce 1931, který vykonával svoji funkci až do roku 1948.126 

 

3. 2. 4. 9 CHILSKÁ REPUBLIKA 
 

Po vzniku Československa byly diplomatické styky s Chile navázány z obchodních 

zájmů obou stran. Zpočátku v obou zemích existovaly konzulární úřady. Chilský 

konzulát v Praze zahájil svoji činnost udělením exequatur chilskému konzulovi  

29. října 1921. Československý konzulát v Santiago de Chile, byl zřízen usnesením 

vlády ČSR ze dne 29. srpna 1924. Československý konzulát zahájil svoji činnost 3. října 

1925. Chile měla také zájem o navázání diplomatických styků a 14. července 1924 

prostřednictvím svého konzula v Praze zažádala o agrément pro svého vyslance.  

19. července 1924 bylo vyslanci Chile sídlícího ve Vídni agrément uděleno, ale nikdy 

do svého úřadu v Praze nenastoupil vzhledem k nevyjasněným vnitropolitickým 

poměrům v Chile a k neobdržení instrukcí k nastoupení do úřadu v Praze. Neví se o 

jiném aktu, který by se týkal navázání diplomatických styků a tak je den, kdy byl udělen 

agrément, po 19. červenci 1924 považován za den, kdy byly navázány diplomatické 

styky mezi oběma zeměmi. Prvním řádně pověřeným chilským vyslancem v Praze byl 

Cézar León. Své pověřovací listiny odevzdal 20. srpna 1925. Vyslanectví ČSR bylo 

zřízeno 7. února 1929 a dnem odevzdání kabinetního listu prvního československého 

chargé d´affaires zahájilo oficiálně svoji činnost 10. listopadu 1931. Do té doby 

spravovalo diplomatickou agendu pro území Chile československé vyslanectví 

v Buenos Aires bez formálního pověření.127 

 

Pokud jde o obchodní vztahy, dovážel se z Chile do Československa hlavně ledek, dále 

pak hovězí kůže; z Československa se pak vyváželo do Chile elektrické zboží 

                                                 
126  Ibid., s. 55-56. 
127  Ibid., s. 56-57. 
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(žárovky), textilie, železné výrobky a sklo.128 V příloze č. 16 je zachycen výměnný 

obchod mezi Československem a Chile v letech 1920-1938. 

 

3. 2. 4. 10 KOLUMBIJSKÁ REPUBLIKA 
 
Po vzniku Československa byly styky s Kolumbií velmi skromné. V roce 1923 byl 

v Praze zřízen kolumbijský honorární konzulát, ale v roce 1929 byl zrušen. Od roku 

1926 si představitelé obou států vyměňovali oficiální dopisy oznamující zvolení, resp. 

znovuzvolení do prezidentské funkce.129  

 

První obchodní kontakty s touto zemí začaly v průběhu roku 1925. Kolumbie začala 

kontaktovat československé obchodní oddělení na zastupitelském úřadě v Paříži.130  

I když Kolumbijská republika byla od roku 1920 členem Společnosti národů, vzájemné 

vztahy se ani v politické rovině nerozvinuly. Teprve až sílícími hospodářskými styky 

Československa se zeměmi Latinské Ameriky koncem dvacátých let začala 

československá vláda řešit otázku diplomatického zastoupení. V únoru 1929 

informovalo československé vyslanectví v Paříži tamní zastupitelský úřad Kolumbijské 

republiky o úmyslu zřídit své vyslanectví ve Venezuele v Caracasu, jehož „jurisdikce“ 

by zahrnovala rovněž území Kolumbie. Kolumbijské vyslanectví v Paříži odpovědělo 

jménem své vlády nótou ze 16. května 1929, v níž vyjádřilo uspokojení se zřízením 

československé mise, která měla přispět k rozvoji obchodních vztahů mezi 

Československem a Jižní Amerikou.131  

 

Z kolumbijské nóty jednoznačně nevyplývalo navázání diplomatických styků. Dne 

19.3.1934 kolumbijské vyslanectví v Paříži předalo tamnímu zastupitelství ČSR nótu se 

žádostí o agrément pro svého vyslance jmenovaného pro Československou republiku. 

Dodatečně, 21. března 1934 bylo sděleno, že nově jmenovaný kolumbijský vyslanec 

v Praze, pro kterého se žádalo o udělení agrément, bude pověřen „de faire aboutir les 

projets de Convention commercial entre les deux Pays“. Udělení agrémentu prvnímu 

kolumbijskému vyslanci pro Československou republiku bylo sděleno cestou 

                                                 
128  Kybal, V. Jižní Amerika. Přehled hospodářský... 
129  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 87-88. 
130  Rouč, V. Ekonomicko-politické vztahy Československa a andských států…, s. 19. 
131  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 87-89. 
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diplomatických zastoupení obou zemí v Paříži 17. dubna 1934. Teprve z tohoto aktu 

jednoznačně vyplývá, že mezi Kolumbií a Československem byly navázány 

diplomatické styky. Kolumbijský vyslanec ale nikdy do úřadu v Praze nenastoupil.132  

 

Československo 15. března 1935 zažádalo prostřednictvím vyslanectví v Paříži o 

agrément pro chargé d´affaires Josefa Koška rezidujícího ve Venezuele v Caracasu. Po 

udělení agrémentu Košek odevzdal svůj kabinetní list do rukou kolumbijského ministra 

zahraničních věcí dne 13. června 1935. Efektivní zastupitelský úřad v Bogotě byl zřízen 

teprve až v roce 1937, na základě uzavření obchodní smlouvy mezi oběma zeměmi.133 

Tato smlouva s doložkou nejvyšších výhod byla podepsána 19. dubna 1937.134  

 

Z Kolumbie se dovážela především káva, kůže a ropa. Do Kolumbie dováželo 

Československo hlavně zbraně, lokomotivy, nákladní automobily, průmyslová zařízení, 

textilní zboží, klobouky, sklo, porcelán, kovové výrobky a jabloneckou bižuterii.135 

 

Pokud jde o oblast vojenskou, byla do Kolumbie vyslána československá vojenská mise 

pod vedením generála Vojtěcha Klecandy od 1. března 1934 do 31. října 1934, díky 

konfliktům Kolumbie se sousedními státy. Náš zástupce měl modernizovat tamní 

armádu, pomáhat při strategických plánech a zastupovat a propagovat československé 

podniky (především Škodovku). Svými dovednostmi a přístupem si v Kolumbii 

Klecanda získal mnoho přátel z nejvyšších společenských kolumbijských kruhů, kteří 

později ulehčovali vstup československým podnikům na tamní trh.136 

 

3. 2. 4. 11 KOSTARICKÁ REPUBLIKA 
 

Pokud jde o Kostariku, sílící obchodní zájmy Československa v Latinské Americe 

koncem dvacátých let vedly k zesílení styků naší země s Kostarikou. V únoru 1929 

sdělilo vyslanectví Československa v Paříži tamnímu zastupitelskému úřadu Kostariky, 

že zamýšlí zřídit své vyslanectví ve Venezuele v Caracasu. Jeho „jurisdikce“ by se měla 

vztahovat také na území Kostariky. Kostarické vyslanectví v Paříži jménem své vlády 
                                                 
132  Ibid. 
133  Ibid. 
134  Rouč, V. Ekonomicko-politické vztahy Československa a andských států… 
135  Ibid. 
136  Ibid. 
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nótou z 26. dubna 1929 přivítalo československé rozhodnutí, ale z formulace jeho nóty 

jednoznačně nevyplývalo, zda se jednalo pouze o zahrnutí území Kostariky do 

působnosti československého vyslanectví v Caracasu či přímo o akreditaci 

diplomatického zástupce. Československé vyslanectví v Caracasu tehdy nebylo zřízeno 

a v roce 1931 byl v hlavím městě Kostariky San José zřízen honorární konzulát. Na 

základě zřizování československých diplomatických misí v Latinské Americe 

v polovině třicátých let bylo také rozhodnuto zřídit diplomatické zastoupení 

v Kostarice. Akta ze kterých vyplývá navázání diplomatických styků, proběhla 

prostřednictvím československého vyslanectví v Paříži. Toto vyslanectví 15. března 

1935 adresovalo vyslanectví Kostariky v Paříži nótu se žádostí o udělení agrément pro 

chargé d´affaires Josefa Koška, který měl už své trvalé sídlo v Caracasu. Udělení 

agrémentu bylo sděleno 21. března 1935 a svůj kabinetní list předal J. Košek v San José 

9. října 1935.137 

 

3. 2. 4. 12 KUBÁNSKÁ REPUBLIKA 
 

Československo Kuba oficiálně uznala 4. listopadu 1918. Československo bylo první, 

které usilovalo o diplomatického zástupce. Dne 15. listopadu 1920 adresovalo 

československé vyslanectví v Paříži tamnímu kubánskému vyslanectví nótu se žádostí o 

udělení agrémentu pro Bedřicha Štěpánka, který působil jako československý vyslanec 

ve Spojených státech amerických a měl být pověřen také diplomatickým zastupováním 

Československa na Kubě. Dne 23.11.1920 tlumočilo kubánské vyslanectví v Paříži 

souhlas své vlády s přijetím B. Štěpánka. Tento den se považuje za den navázání 

oficiálních diplomatických styků mezi zeměmi, přestože Štěpánek nikdy v Havaně své 

pověřovací listiny neodevzdal. Štěpánek tak zastupoval naši zemi jako mimořádný a 

zplnomocněný vyslance. Prvním na Kubě akreditovaným vyslancem Československa 

byl až Zdeněk Fierlinger, který trvale sídlil ve Washingtonu a své pověření odevzdal 

v Havaně 31. ledna 1927.138 

 
 
 

                                                 
137  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 93. 
138  Ibid., s. 96-97. 
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3. 2. 4. 13 SPOJENÉ STÁTY MEXICKÉ  
 

Mexiko mezi dvěma válkami mělo pro československé exportní zájmy velký význam. 

Představovalo jednu z nejdůležitějších středoamerických zemí. Přesto zde ale 

československá vláda zřídila v hlavním městě pouze generální konzulát. Měl jednu 

zvláštnost. MZV v Praze mu udělilo diplomatický charakter, i když podle paragrafu 81 

litery b ústavní listiny bylo zřizování diplomatických zastoupení v cizině politickou 

otázkou, o které měla rozhodovat vláda. Diplomatický charakter generálního konzulátu 

je dále proklamován v přípisu československého vyslanectví v Paříži z 24. května 1922. 

Píše se zde, že tamnímu mexickému chargé d´affaires byla předána žádost o udělení 

agrément pro československého diplomatického zástupce a generálního konzula v jedné 

osobě Vladimíra Smetanu. Smetana odevzdal kabinetní list mexickému ministrovi 

zahraničních věcí 20. července 1922. Smetana vystupoval v Mexiku jako generální 

konzul chargé d´affaires a požíval výhody šéfa diplomatické mise. V mexické 

diplomatické listině zaujímal postavení za ministry-rezidenty a před chargé d´affaires 

a.i.139  

 

Mexická vláda postupovala recipročně a také zřídila v Praze svůj generální konzulát 

s diplomatickou mocí. Jeho vedoucí odevzdal 12. prosince 1922 své „pověřovací listiny, 

které zahrnovaly kabinetní list a konzulský patent. Nejdříve vystupoval jako chargé  

d´affaires, po udělení exequatur československým prezidentem 26. prosince 1922, jako 

chargé d´affaires a generální konzul. K navázání diplomatických styků mezi Mexikem a 

Československem došlo v rozmezí od 24. května 1922, kdy vyslanectví ČSR v Paříži 

informovalo Prahu, že předalo tamnímu mexickému zastupitelskému úřadu žádost o 

agrément pro prvního československého diplomatického zástupce a generálního 

konzula, do 20. července 1922, kdy náš zástupce odevzdal v Mexiku svůj akreditiv. 

Neví se, kdy našemu zástupci bylo mexickou stranou uděleno a sděleno udělení 

agrémentu. Usnesením vlády ČSR z října 1927 byl pak československý generální 

konzulát v Mexiku formálně povýšen na vyslanectví. Československé ministerstvo 

zahraničních věcí nehodlalo ani v budoucnu pověřit u mexické vlády vyslance, nýbrž 
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jenom chargé d´affaires. Usnesení definitivně potvrdilo diplomatický charakter 

československého zastupitelského úřadu v Mexiku.140 

 

3. 2. 4. 14 NIKARAGUJSKÁ REPUBLIKA 
 

Pokud jde o Nikaraguu, byly diplomatické styky mezi ní a Československem navázány 

20. března 1930. V tento den první československý diplomatický zástupce rezidující 

v Mexiku odevzdal svůj kabinetní list v Managui do rukou státního tajemníka pro 

zahraničí jako chargé d´affaires. Nikaragua pověřila diplomatickým zastupováním 

v ČSR legačního tajemníka svého vyslanectví ve Francii v Paříži. Stal se jím A. A. 

Rochi, který 21. prosince 1931 odevzdal v Praze svůj kabinetní list jako chargé  

d´affaires. Po třech dnech svého pobytu v Praze jmenoval svého zástupce, jímž byl 

československý občan, ředitel Škodových závodů; poté odjel do Paříže a do 

Československa se již nevrátil. Dne 26. února 1937 nikaragujské vyslanectví v Paříži 

notifikovalo odvolání A. A. Rochiho.141 

 

3. 2. 4. 15 PANAMSKÁ REPUBLIKA 
 

Koncem dvacátých let došlo k rozšíření obchodních styků Československa se zeměmi 

Latinské Ameriky. To se také projevilo v československém zájmu o zesílení styků 

s Panamou. V únoru 1929 sdělilo československé vyslanectví, že si přeje v Caracasu 

zřídit své vyslanectví. Jeho „jurisdikce“ se měla vztahovat také na území Panamy. 

Panamské vyslanectví v Paříži odpovědělo nótou z 25. března 1929. Panamská vláda 

souhlasila s akreditací československého diplomatického reprezentanta v Panamě. Tento 

den se považuje za den, kdy byly navázány československo-panamské diplomatické 

styky. Vyslanectví ČSR v Caracasu bylo zřízeno až v roce 1935. První československý 

titulář, chargé d´affaires Josef Košek se sídlem v Caracasu, odevzdal svůj kabinetní list 

v hlavním městě Panamy 10. října 1935.142  

 

                                                 
140  Ibid. 
141  Ibid., s. 130. 
142  Ibid., s. 139 – 140. 
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3. 2. 4. 16 PARAGUAYSKÁ REPUBLIKA  
 

V únoru 1935 schválila československá vláda na návrh MZV doplněk ke svému 

usnesení z února 1929. Jednalo se o zřízení vyslanectví v Buenos Aires. Titulář tohoto 

vyslanectví měl být pověřen také pro Paraguay. Prostřednictvím československého 

vyslanectví v Paříži byla 8. dubna 1935 předána paraguayskému vyslanci v Paříži nóta. 

Žádalo se v ní o udělení agrémentu pro vyslance F. Kadeřábka, který působil v Buenos 

Aires. Nótou ze 7. května 1935 nebyl souhlas s výkonem diplomatické funkce F. 

Kadeřábka udělen na základě československého stanoviska v paraguaysko-bolivijském 

sporu o Chaco.143 Československo dodávalo zbraně Bolívii a i československé vojenské 

mise stály za války na straně Bolívie.144  

 

Na začátku roku 1936 došlo ke změně stanoviska. Paraguayské straně byly předloženy 

zápisy z jednání, podle kterých Československo v roce 1934 nabízelo dodávky zbraní i 

Paraguayi, přestože existovalo zbrojní embargo. Paraguay v té době stála pouze o 

dodávání náhradních dílů k československým zbraním ukořistěným v Bolívii.145 

Paraguayská vláda nakonec prostřednictvím svého vyslance v Paříži sdělila 14. února 

1936, že vyslanci Kadeřábkovi uděluje agrément. Tento den je považován za den 

navázání diplomatických styků mezi Paraguayí a Československem.146 Efektivní úřad 

v Asunciónu ale zřízen nebyl. Diplomatickou agendu vyřizovalo československé 

vyslanectví v Brazílii.147  

 

Pokud jde o ekonomiku, dováželo se z Československa do Paraguaye také sklo, 

porcelán, stroje, bavlněné a vlněné zboží.148 

 

3. 2. 4. 17 PERUÁNSKÁ REPUBLIKA 
 

Po vzniku Československa došlo k prvním jednáním o navázání diplomatických styků 

s Peru v dubnu 1921, kdy peruánský vyslanec v Brazílii v Rio de Janeiru sdělil 

                                                 
143  Ibid. 
144  Rouč, V. Ekonomicko-politické vztahy Československa a andských států… 
145  Ibid. 
146  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 141-142. 
147  Němeček, J. Soumrak a úsvit..., s. 436. 
148  Kybal, V. Jižní Amerika. Přehled hospodářský... 
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československému vyslanci149, že „Jeho vládě by bylo velmi milo, kdyby v Limě 

zřízeno bylo československé vyslanectví s úřadujícím konzulem jako chargé d´affaires a 

vyslancem občas do Limy zajíždějícím“. Vzájemné styky obou států ale nebyly velké a 

tak ani návrh Havlasy československého vyslance v Rio de Janeiru na zřízení 

československého zastupitelského úřadu v Limě s tím, že by sám předal v červenci 1921 

pověřovací listiny v Limě u příležitosti centennaria peruánské nezávislosti, MZV 

v Praze neakceptovalo. Československá delegace se oslav v Limě nezúčastnila. Pouze 

bylo předáno oficiální blahopřání československé vlády peruánskému vyslanci v Paříži 

tamním československým titulářem.150 

 

Peru opakovaně usilovalo o navázání diplomatických styků prostřednictvím svého 

vyslance v Rio de Janeiru koncem července 1921. Dne 11. července 1922 předal první 

peruánský diplomatický zástupce v Praze svůj kabinetní list československému 

ministrovi zahraničních věcí a byl přijat jako chargé d´affaires. Učinil tak bez 

předchozího předběžného ujednání, (podle referentovy poznámky „zřízení legace Peru 

v Praze nebylo předem hlášeno“), považuje se datum předání jeho kabinetního listu za 

datum navázání diplomatických styků obou zemí. Peruánské vyslanectví v Praze sice 

formálně zahájilo svou činnost, ale ve skutečnosti svou funkci neplnilo. Veškeré styky 

zajišťovaly honorární konzuláty (v Limě od roku 1924, v Praze od roku 1925). 

Peruánský chargé d´affaires trvale pobýval mimo Československo a 27. října 1927 

podal demisi do rukou prezidenta peruánské republiky. Úřad byl až do roku 1937 

neobsazen. První československý diplomatický zástupce v Peru předal své pověření 

8.6.1936 a měl hodnost chargé d´affaires. Trvale však rezidoval v Santiago de Chile. 

Efektivní československý zastupitelský úřad v Limě oficiálně zahájil svoji činnost  

2. července 1937.151  

 

Pokud jde o obchodní vztahy, vyvážela se z Československa do Peru především 

bavlněná konfekce, tabulové a křišťálové sklo, papír, porcelán, dusíkatá hnojiva, 

smaltované zboží, umělé hedvábí, celofán, jablonecká bižuterie a strojírenské výrobky 

(především produkty zbrojařského průmyslu). Československo dováželo z Peru kávu, 

                                                 
149  Havlasovi viz kapitola Havlasa 
150  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 142. 
151  Ibid., s. 142-143. 
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cukr, vlnu, surovou bavlnu, kůži, přírodní balzámy, klovatinu, olovo a zinek.152 

V příloze č. 16 je zachycen výměnný obchod mezi Československem a Peru v letech 

1920-1938. 

 

Obchodní smlouva s Peru byla podepsána v březnu 1936.153 Jedná-li se o zbrojařský 

průmysl, díky peruánské armádě, která byla mezi dvěma světovými válkami jednou 

z dobře vycvičených, organizovaných a vyzbrojených armád v Latinské Americe, 

dodávala brněnská Zbrojovka od 20. let do Peru zbrojní materiál a výrobky. Peru je 

využívalo ve svých konfliktech s Chile v letech 1920-1929, s Kolumbií 1932-1934 a 

s Ekvádorem ve 30. letech dvacátého století. Díky obchodu se zbraněmi se Zbrojovce 

podařilo dostat i na trhy jiných amerických států.154 V Peru se podařilo např. i 

československé firmě Baťa uskutečnit svůj plán a vybudovat zde obuvnickou továrnu. 

 

3. 2. 4. 18 SALVADORSKÁ REPUBLIKA 
 

Při navázání diplomatických styků ČSR a Salvadorské republiky byl na začátku roku 

1927 činností generálního konzula a chargé d´affaires v Salvadoru pověřen Vladimír 

Smetana, se sídlem v Mexiku. Měl vykonávat speciální misi v určitých obchodních 

otázkách. Tato mise spočívala ve vykonání přípravných prací pro uzavření přátelské a 

obchodní smlouvy a zřízení konzulárního zastoupení. Smetana v Salvadoru patřil 

mezi osoby, které mají jen přechodné poslání, „restent en dehors du corps 

diplomatique“. Za den navázání diplomatických styků mezi Československem a 

Salvadorem je považován 4. březen 1930, kdy  československý chargé d´affaires se 

sídlem v Mexiku Jan Brož odevzdal kabinetní list do rukou státního tajemníka pro 

zahraničí Francisco Martinéz Suareze.155 

 

 

 

                                                 
152  Novotný, J., Šouša, J. Los géneros textiles Checos en América Latina durante la enteguerra. In: 
IAP XXVI, 1992, s. 92. 
153  Rouč, V. Ekonomicko-politické vztahy Československa a andských států…, s. 27. 
154  Ibid., s. 30. 
155  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 157 – 158. 
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3. 2. 4. 19 URUGUAYSKÁ REPUBLIKA 
 

Pokud jde o československo-uruguayské diplomatické styky, dne 6. června 1921 zaslal 

designovaný uruguayský vyslanec pro ČSR Luis Carabelli ministrovi zahraničních věcí 

Benešovi kopii svých pověřovacích listin, které byly datovány 8. září 1920. Do té doby 

není znám žádný akt o navázání vzájemných diplomatických styků a ani není známa 

odpověď ministra Beneše na kopii pověřovacích listin. Za den, kdy došlo k navázání 

československo-uruguayských diplomatických styků se považuje 16. srpen 1921, kdy  

vyslanec Carabelli v audienci u prezidenta ČSR odevzdal pověřovací listiny. Jako první 

československý diplomatický zástupce v Uruguayi byl akreditován vyslanec E. 

Machatý, který trvale sídlil v Argentině v Buenos Aires. Své pověřovací listiny 

odevzdal do rukou uruguayského prezidenta 19. ledna 1931.156 Efektivní 

československé vyslanectví zde nebylo stejně jako v případě Paraguaye zřízeno.157 

 

Pokud jde o obchodní vztahy, např. v roce 1936 podepsalo Československo s Uruguayí 

platební dohodu a obchodní smlouvu.158 Z Uruguaye se do Československa dovážela 

hlavně kůže a ovčí vlna a z Československa do Uruguaye zejména slad a textilie, dále 

pak i sklo, železné a kovové výrobky, keramika a rukavice.159 V příloze č. 17 je 

zachycen výměnný obchod mezi Československem a Uruguayí v letech 1920-1938. 

 

3. 2. 4. 20 VENEZUELSKÁ REPUBLIKA 
 

O zřízení československého zastupitelského úřadu v hlavním městě Venezuely usilovala 

československá vláda dne 23. října 1928. Československé vyslanectví v Paříži 

informovalo venezuelský zastupitelský úřad v Paříži o úmyslu zřídit v Caracasu 

československé vyslanectví. Nótou z 15. února 1929 vyslanectví Venezuely v Paříži 

jménem své vlády souhlasilo. Tento den je považován za den, kdy došlo k navázání 

diplomatických styků mezi Venezuelou a Československem. Venezuela v květnu 1930 

akreditovala v Praze svého prvního vyslance José Abel Montillu.160 Efektivní 

                                                 
156  Ibid., s. 191. 
157  Němeček, J. Soumrak a úsvit..., s. 439. 
158  Nálevka, V. Československo a Latinská Amerika..., s. 18. 
159  Kybal, V. Jižní Amerika. Přehled hospodářský... 
160  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 196. 
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československý úřad v Caracasu začal fungovat až v roce 1935. Prvním 

československým diplomatickým zástupcem pověřeným vedením československého 

vyslanectví v Caracasu byl chargé d´affaires Josef Košek. Svůj kabinetní list odevzdal 

do rukou ministra zahraničních věcí Venezuely 16. března 1935.161 Po dvouletém 

působení Košky úřad převzal řádný vyslanec Jaroslav Novák.162 

 

Československo vyváželo do Venezuely sklo, slad, železné a kovové výrobky, textilie a 

konfekci.163 

 

Země v Latinské Americe patřily již od dob Rakousko-Uherska mezi naše tradiční 

ekonomické a obchodní partnery. V mnoha latinskoamerických zemích pracovala již 

před 1. světovou válkou zastoupení Škodových závodů, Baťova koncernu, českých 

textilek, skláren a začala zde i technologická spolupráce v pivovarnictví. 

Československé strojírenské výrobky, zbraně, investiční celky jako elektrárny, 

pivovary, koželužny a cementárny se prosadily např. v Mexiku, Brazílii a Argentině. 

Tento stav pokračoval i po vzniku první československé republiky. Naše obchodní 

firmy dosáhly značných výsledků v obchodování s latinskoamerickými zeměmi. V roce 

1938 dosáhl obchodní obrat Československa s Latinskou Amerikou již téměř l mld. Kč. 

V řadě odvětví pracovali v latinskoamerických zemích technici a manažeři z 

Československa.164  

 

Povaha politiky Československa byla v meziválečném období vůči jihoamerickým 

státům hlavně hospodářská a sociální, a naši tamní zástupci jí museli věnovat zvláštní 

pozornost.

                                                 
161  Ibid. 
162  Němeček, J. Soumrak a úsvit..., s. 440. 
163  Kybal, V. Jižní Amerika. Přehled hospodářský... 
164  Ministerstvo průmyslu a obchodu. Strategie prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR 
v prioritních zemích Latinské Ameriky. [cit. 2009-08-02]. Dostupné na 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/strategie-oez-cr-v-zahranici/strategie-obchodnich-zajmu-cr-v-
la/1001537/40036>.  
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3. 2. 5 FRIČ, HAVLASA A KYBAL 
 

Po vzniku Československa byla první zemí, se kterou nová svobodná země navázala 

oficiální diplomatické styky Brazílie. Brazílie byla prvním latinskoamerickým státem, 

který díky působení slavného právníka a politika Ruy Barbosy uznal naši samostatnost a 

československá vláda se odvděčila tím, že zřídila již v červnu roku 1920 zastupitelství 

Československa v Rio de Janeiru a oficiálně se zúčastnila jubilejní výstavy v národním 

pavilonu. 

 

Po navázání diplomatických styků mezi Československou republikou a Spojenými státy 

Brazilskými došlo v průběhu dvacátých let k hlubší vzájemné hospodářské, politické a 

kulturní informovanosti. Brazílie měla a má drahocenné nerostné, rostlinné a živočišné 

suroviny, a tak se mohla stát dobrým odbytištěm našich průmyslových i zemědělských 

produktů a v neposlední řadě zde žili i naši vystěhovalci.  

 
Z dopisu československého smluvního úředníka Dr. Jana Veselého je díky Čechům 

v Brazílii vidět velký zájem o dění v Evropě. „Od roku 1915 posílalo mně České 

Národní Sdružení v Rio de Janeiro propagační letáky a brožury o Spojencích a 

Čechoslovácích. Poněvadž mi bylo vždy posláno pouze několik výtisků a zdejší denní 

listy byly přeplněny zprávami z bojišť celého světa překlady mnou redakcím nabízené 

nebyly přijímány, žádal jsem londýnské Československé národní sdružení, aby mi 

posílalo větší množství brožur, což se i stalo počínaje rokem 1917, kdy jsem obdržel 

bednu s 500 výtisky španělské brožury o Češích s úvodem Dra. T. G. Masaryka. Tuto 

brožuru jsem odeslal všem vlivným osobám všech států brazilských. Skoro všichni 

presidenti brazilských států poslali navštívenku s poděkováním, že brožuru obdrželi. 

Jediný Ruy Barbosa poslal delší dopis. Od té doby pak pan Ruy Barbosa mně vždy 

poslal nějaké blahopřání, kdy telegramy oznamovaly česká vítězství. Že mu záleželo na 

tom, abych dostal dopisy do rukou, je zjevno z fakta, že je vždy registroval. R. 1918 mi 

poslali z Londýna 3 výtisky anglického vydání knihy ministra Dra. Beneše „Zničte 

Rakousko“. Jeden výtisk jsem poslal panu Ruy Barbosovi, jenž za ně vřele poděkoval 

tvrdě, že dílo to bude nejlepší knihou jeho knihovny, a vyslovuje svoji radost nad 

dosažením cíle československých tužeb ukončením války. Tento dopis byl uveřejněn 

v saopaulské „A Gazeta“ s mojí podobiznou a v Londýně mají opis i ono číslo novin. 
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Několik dní potom navštívil jsem porotního soudce 4. kriminální stolice v Sao Paulo, 

pana Matheuse Chavesa, kde bylo přítomno několik vysokých důstojníků a hodnostářů. 

Mluvilo se o příměří a o tom, proč Brazílie uznala Polsko a neuznala posud 

Československou Republiku. Řekl jsem jim, že Poláci vyslali svého zástupce z Curityby 

do Ria, aby zde onu věc vyjednal, kdežto Češi nic takového nepodnikali, a mně že se 

nedostává prostředků na tak nákladné cesty. Dostalo se mi odpovědi, že se mi opatří od 

vlády saopaulské několik cestovních lístků k jízdám do Ria, abych využitkoval 

známosti s Ruy Barbosou a dal věc v pohyb. Obdržev 10 lístků a povzbuzen 

brazilskými přáteli přijel jsem 19. listopadu 1918 do Rio de Janeiro. Příštího dne byl 

jsem přijat panem Ruy Barbosou, jenž jevil velikou radost nad tím, že jsem se v té věci 

na něho obrátil. Dal mi list pro ministra zahraničních věcí Dra. Gamu žádaje uznání naší 

samostatnosti. Dr. Gama nebyl o české otázce informován a slíbil, že bude ihned 

telegrafovati do Severní Ameriky, kde byl vyslancem, zda a na jakém podkladě spojené 

Státy uznaly naší republiky, aby Brazílie též tak mohla učiniti. Dlužno podotknouti, že 

pan Ruy Barbosa ve svých řečích v kongresu několikrát vzpomněl českých legií a jejich 

účasti ve válce, zejména v řeči pronesené po uzavření příměří mezi válčícími státy.“165  

 

„Zatím došel telegram, že Dr. Masaryk přijede do Prahy 2. prosince. Pan Ruy Barbosa 

dal mi nový dopis pro Ministra zahraničních věcí Dr. Gamu, aby ještě před 2. prosincem 

byla uznána naše Republika, avšak již 30. listopadu ministr Gama mne pozval do své 

pracovny, aby mi oznámil, že Brazílie uznává Československou republiku a četl mi 

zároveň dopis jejž posílal panu Ruy Barbosovi odpovídaje na jeho žádost o uznání naší 

samostatnosti.“ „A Gazeta da Noticias“ věnovala tomuto aktu dne 2. prosince 1918 dva 

úvodní sloupce spolu s J. Veselého podobiznou. Pan Dr. Albert Cífka věnoval panu Ruy 

Barbosovi za projevenou přízeň národu československému starožitný římský prsten 

v ceně asi 2.000$000.“166 

 

Díky Ruy Barbosovi, jedné z nejsilnějších politických individualit v Brazílii tak došlo 

k uspíšení uznání naší samostatnosti vládou Spojených států brazilských. Brazílie 

uznala náš stát nótou svého velvyslanectví v Paříži dne 18. prosince 1918.167  

 

                                                 
165  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. j. 400/20, 9. října 1920. 
166  Ibid.  
167  Ibid.  
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Úspěch rozvíjení vzájemných vztahů mezi státy záleží především na lidech, kteří pracují 

v této oblasti. V diplomatických stycích proto hrála velkou roli správná volba 

československých diplomatů (příloha č. 18). V latinskoamerických zemích plnili poslání 

praktické zahraniční politiky, navazovali a pěstovali styky se zeměmi v Latinské 

Americe a zasílali MZV v Praze zprávy, které sloužily k bezprostřednímu informování 

Československa o geografických, etnografických, hospodářských, politických, 

sociálních a kulturních poměrech latinskoamerických zemí. Je proto třeba se podrobněji 

zmínit o některých z nich, kteří chránili a podporovali zájmy Československa. Pro tuto 

práci byli vybráni především A. V. Frič, J. Havlasa – první československý vyslanec 

v latinskoamerickém světě a V. Kybal, který se zasloužil o realizaci pročeskoslovenské 

propagandistické kampaně v Latinské Americe a byl spolutvůrcem československé 

„jihoamerické“ politiky. Jejich činnost v Latinské Americe, zejména propagační, vedla 

k úspěšnému vybudování hospodářských a politických kontaktů v latinskoamerických 

zemích. Podle tehdejších klasických příruček o diplomacii bylo hlavní náplní práce 

diplomatů zastupování státu u vlády cizího státu a pěstování styků168.  

3. 2. 5. 1 FRIČ 
 

Jako prvního člověka, který působil v oblasti navázání diplomatických styků 

Československa a Brazílie je třeba uvést A. V. Friče (1882-1944). Frič (příloha č. 19) 

byl český cestovatel botanik a etnograf, „český Indián“. Byl výborný znalec a pěstitel 

kaktusů, čestný náčelník indiánského kmene Bororo. V různých státech Latinské 

Ameriky pobýval v rozmezí třiceti let celkem osmkrát. Procestoval např. Uruguay, 

Argentinu, Paraguay, Brazílii, Peru a Panamu. Svojí prací přispěl mnoho ke studiu jižní 

části Latinské Ameriky.169 

 

Po založení Československé republiky působil Frič v letech 1919-1920 jako kulturní a 

propagační vyslanec ministerstva zahraničí.170 I když Frič neměl žádné politické 

ambice, byl jeho život značně ovlivňován politikou. Začátkem 20. století se stal členem 

Volné myšlenky sdružení občanů bez náboženského vyznání. Několik vět ze stanov 

tohoto svazu: „…Volná Myšlenka Čsl. je svazem lidí, usilujících o odstranění 

                                                 
168  Kybal, V. Jižní Amerika a Československo…, s. 74. 
169  Štěrba, F.C. Češi a Slováci v Latinské Americe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008.  
170  Kočík, R. Dceři cestovatele Friče je sto a žije v Paraguayi. Právo. Praha: Borgis, 11. ledna 2006, 
s. 11. 
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předsudků ve všech oborech lidského myšlení a konání jakož i o zabezpečení svobodou 

projevu pro každého. Působnost Volné myšlenky je tedy dvojího druhu. Jednak zápasí o 

svobodu každého občana, potírá každý útisk i každou nesnášenlivost a hájí úctu 

k osobnímu přesvědčení.“ Tyto věty odpovídají názorům a životním postojům 

samotného Friče. Frič působil aktivně v tomto svazu, což potrvzuje např. i jeho 

reprezentace sdružení Volné myšlenky na světovém kongresu v Buenos Aires, který se 

konal ve dnech 20. až 23.9.1906. Bylo pro něho typické, že v popiskách jednotlivých 

představitelů států u svého jména uváděl Bohemia, ačkoliv byl občanem Rakousko-

Uherska. Konec rakousko-uherského mocnářství a vznik nové svobodné 

Československé republiky přivítal Frič s velkým očekáváním a byl ochoten nezištně 

pomáhat ze všech sil, hlavně svými znalostmi a styky v jihoamerických zemích.171 Jeho 

povaze se ale příčilo politické pletichaření a jeho přímočarost přijatá od inidánů a 

mnohdy také příliš originální vystupování, zapříčinily neúspěch jeho vyslanecké mise a 

posléze vyústily až v otevřené nepřátelství s některými politickými představiteli té 

doby, zejména s tehdejším ministrem zahraniční E. Benešem.172 Pro rozpory 

s ministrem Benešem se vzdal oficiálního postavení ve službách Československé 

republiky.173  

 

V prvních politických zprávách z Rio de Janeira jsou Fričovi dopisy, které posílal 

z Brazílie E. Benešovi a T. G. Masarykovi. Brazílie měla zájem o Evropu, dění 

v Evropě a obchodní příležitosti, které se jí zde nabízely. Samozřejmě se to týkalo i 

Československé republiky.  

 

V dopise z prosince 1919 A. V. Frič představuje E. Benešovi pana José Carneiro da 

Rocha a jeho přiděleného průvodce a tlumočníka pana Frede Brzobohatého, který 

zastupoval Friče v Brazílii. Senhor Carneiro byl vyslán brazilskou vládou, aby studoval 

tehdejší poměry střední Evropy a možnost přímých obchodních výměnných styků mezi 

Brazílií a Československem. Senhor Carneiro byl zároveň dopisovatelem 

nejdůležitějších brazilských denníků „O Paiz“ a „Jornal do Commericio“, a listů „Sao 

Paulských“. V. Frič považoval cestu senhora Carneira, za jeden z nejlepších výsledků 

                                                 
171  Vochozka, J., Stejska, J. Vzpomínky na Alberto Vojtěcha Friče. Poříčany: Jiří Šembera, 2003, s. 
9-10. 
172   Ibid. 
173  Barteček, I. Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 
2001.  
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své činnosti, neboť podle něho byla nejúčinnější propaganda psaná domorodým 

žurnalistou. Pokud šlo o okamžité praktické účinky cesty senhora Carneira, senhor 

Carneiro byl spoluzakladatelem syndikátu, který se na základě Fričovy propagandy 

utvořil s kapitálem třiceti milionu franků. Syndikát disponoval lodním prostorem a měl 

za účel provedení výměnného obchodu dodáváním brazilských živin a surovin za naše 

výrobky. Vzhledem k důležitosti těchto styků byl V. Frič přesvědčen, že Beneš mu jeho 

misi ku prospěchu naší Vlasti usnadní.174  

 

Prezidentovi Československé republiky Masarykovi píše Frič z Ria 30. prosince 1919: 

„Tatíčku: Přes všecky překážky, jež mi v cestu byly postaveny, pracoval jsem jak jsem 

Vám byl slíbil. Jeden z výsledků mé práce v navázání přímých styků s Jižní Amerikou 

je, že Vám mohu představit a doporučit tímto dopisem pana José Carneiro da Rocha, 

vyslaného vládou brazilskou, aby styky tyto upevnil. Provází ho ve funkci tlumočníka 

zdejší můj zástupce ob. Frede Brzobohatý. Prosím Vás, pane Presidente, aby jste 

přijmul tento výsledek mé práce pro dobro naší Vlasti a aby jste nedopustil, by 

z osobních důvodů byl zmařen. Vlasti i Vám oddaný A. V. Frič.“175 Prezident na to 

reagoval přáním, aby se panu José Carneiro da Rocha dle možnosti vyšlo vstříc.176 

 

Pan José Carneiro da Rocha byl z nejpřednějších brazilských rodin. Byl 

spoluzakladatelem a zástupcem syndikátu, který se zde utvořil na základě Fričovy 

propagandy s kapitálem třiceti milionů franků a měl za účel obchodní spojení Brazílie 

s naší republikou na základě výměny tamních živin a surovin za naše výrobky. Zároveň 

byl vyslán vládou Brazílie v informační misii a pověřen zpravodajstvím nejčelnějších 

tamních listů. Účelem jeho cesty mělo být, informovat brazilskou vládu, obchodnictvo a 

veřejnost do té doby velice germanofilsky informované o poměrech středoevropských a 

o výhodách, které by vyplývaly z navázání obchodních styků s naší republikou, bez 

prostředníků. Náš obchod s Brazílií byl dříve přes Německo a Rakousko. Pak jsme 

dostávaly tamní produkty zdražené Spojenými státy americkými. Nejprve byl 

nejdůležitější dovoz tabáku, kaučuku a kávy, pak se stala Brazílie velkým producentem 

masa, kůží, bavlny a jiných nám nutných surovin. V Brazílii potřebovali mnoho našich 

                                                 
174  AMVZ, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. j. 662, 30. prosince 1919. 
175  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. j. 1420/20, 30. prosince 1919. 
176  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. j. 1402/20, 24. února 1920. 
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produktů, které se draze platily. Hlavně pro budoucnost mělo včasné navázání přímých 

styků dalekosáhlý význam, neboť prostřednictví bylo základem bohatství Německa.177  

 

Frič neustále upozorňoval na velkou hospodářskou příležitost, která se nám v Brazílii 

nabízela. 16. ledna 1920 píše E. Benešovi, ministrovi Věcí Zahraničních Republiky 

Československé: „Je nejvýše nutné, aby sem byl poslán konsul, neboť naše obchody 

s Brazílií budou přímé a veliké.“178 Politický význam Brazílie, která byla od roku 1920 

zastoupena ve Stálé radě Společnosti národů, a její mocenské postavení na 

latinskoamerickém kontinentu, tak záhy vedlo ČSR k tomu, aby v Brazílii vybudovalo 

své diplomatické zastoupení. 

 

V další části této práce budeme na základě politických zpráv z Ria sledovat kontakty a 

činnost našeho prvního vyslance v Latinské Americe J. Havlasy v politických zprávách 

z Ria.  

3. 2. 5. 2 HAVLASA  
 

Přírodní krásy Brazílie našly u nás interpreta v prvním diplomatickém zástupci 

Československé republiky ve Spojených státech brazilských, Janu Klecandovi-

Havlasovi (příloha č. 20), který přišel do Brazílie jako hotový spisovatel, vzdělaný 

přírodopisec a zkušený i vnímavý cestovatel.179  

 

V ministerské radě konané v březnu 1920 byl schválen návrh na jeho jmenování prvním 

československým vyslancem v Rio de Janeiru. Dne 23.4.1920 ministr zahraničních věcí 

Beneš zaslal československému vyslanectví v Paříži pokyn, aby prostřednictvím 

brazilského zastupitelského úřadu zažádalo pro Klecandu – Havlasu o agrément.180 

Přesto dne 8. května 1920, kdy Havlasa mluvil s velvyslancem Gastaem da Cunhou, 

nabyl dojmu, že ho již za svého pobytu v Paříži agréation z Ria nezastihne. Velvyslanec 

da Cunha osobně vzkázal pozvání k návštěvě, když mu Havlasa poslal vidovat 

diplomatické pasy na brazilské velvyslanectví.181  

 
                                                 
177  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. j. 1420/20, 21. února 1920. 
178  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. 652, 16. ledna 1920.  
179  Štěrba, F.C. Češi a Slováci v Latinské Americe. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008.  
180  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
181  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. 2, 4. července 1920. 
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V rozhovoru s Havlasou se Da Cunha zajímal o to, kolik má Československo obyvatel a 

kolik platí Havlasa za pokoj v hotelu Lutétia, kde byl ubytován. Dále ho zajímalo, zda u 

nás existuje možnost návratu monarchie a chtěl po Havlasovi tvrzení, že Maďaři jsou 

docela jinak založení, než my, že jsou monarchičtí a barbaři. Havlasovi se zdálo, že mu 

imponovalo zrušení titulů a šlechty u nás. Da Cunha dával četnými poznámkami najevo 

poměrnou informovanost v našich věcech a zájem o ně. Velmi si zakládal na tom, že 

jezdí po sezeních Ligy Národů, a kdyby jeho slovo nebo hlas při něčem rozhodoval, 

bylo by jej možno získat pro spravedlivou věc. Proto Havlasa doporučil MZV 

Československa, aby mu věnovalo pozornost v Paříži, jako vůbec brazilským 

diplomatům v jednotlivých sídlech našeho diplomatického zastoupení v Evropě, kde 

mají vlastních starostí a problémů celkem málo.182 

  

Do odjezdu vyslance Klecandy z Francie nebylo ještě brazilské agrément uděleno. O 

udělení agrémentu se sice nedochovala žádná zpráva, ale zřejmě bylo uděleno, jak to 

nepřímo naznačuje oficiální přivítání Klecandy při přistání v Rio de Janeiru 13.6.1920. 

Není znám den sdělení brazilské odpovědi ve věci udělení agrémentu prvnímu 

československému diplomatickému zástupci, kdy došlo k navázání diplomatických 

styků mezi oběma zeměmi a ani není doloženo udělení agrémentu. Datum navázání 

diplomatických styků je určeno jen přibližně, v časovém rozmezí mezi 26.5.1920, kdy 

Klecanda - Havlasa opustil Francii aniž by obdržel agrément, a 29.6.1920, kdy již 

odevzdal pověřovací listiny v audienci u prezidenta Brazilské republiky.183 

 

Havlasa vyplul z Bordeaux dne 26. května 1920 a dne 13. června přistál v Rio de 

Janeiru. Náš vyslanec v Brazílii byl uvítán sedmnácti dělovými výstřely, ministr mariny 

pro něho poslal vládní launch s pozdravem. Když míjeli dvě válečné lodi, byla na obou 

odtroubena pohotovost a veškeré mužstvo i důstojnictvo mu vzdalo čest. Na břehu před 

arsenálem stál v tropickém lijáku prapor námořnictva, jehož hudba ho uvítala jakýmsi 

brazilským pochodem namísto naší hymny, o níž vláda neměla již čas požádat, a kterou 

on sám nemohl do té doby zahraničnímu ministerstvu dodat, poněvadž přes jeho 

opakované žádosti mu nebyla dána.184  

 

                                                 
182  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. 2, 4. července 1920. 
183  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 20-21. 
184  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. 2, 4. července 1920. 
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Správce arsenálu ho uvítal řečí a hlouček novinářů stál za nimi se dvěma tamějšími 

Čechy, kteří je na vládním launchi přijeli uvítat zároveň se zástupcem ministra 

námořnictví. Jelikož byl Havlasa již předem informován o tamních poměrech, mnohé si 

přečetl a hovory s Brazilci na lodi a s Čechy, kteří ho přišli uvítat, oplatil jim čest, 

kterou brazilský prapor vzdal naší republice, tím, že se zastavil u něho a pozvedl ho ke 

svým rtům. Brazilští hodnostáři mu poděkovali za vzdání cti brazilské vlajce a hned 

téhož dne ve večerním tisku a více v tisku příštího rána se objevily příznivé následky 

jeho pozornosti. Velikými písmeny tisk oznamoval příjezd prvního vyslance 

Československé republiky a jeho gesto de gentileza, jež utvrdilo predispozici 

k sympatiím pro náš národ.185 

 

Ze sledování denního tisku a reakcí Havlasa usoudil, že tam máme a priori poměrně 

dobrý kurs, a že je tamnější žurnalistice vždy sympatičtější člověk, který píše, zvláště 

řekne-li se o něm, že také býval žurnalistou. Na základě tohoto postřehu Havlasa 

doporučil, až se jednou bude uvažovat o jeho nástupci, aby byl zvolen opět publicista 

nebo někdo s vědeckou minulostí, neboť Brazilcům imponovaly tyto atributy, i když 

nešlo upřít, že při všem svém republikánství si potrpěli i na šlechtické tituly. Zájem o 

naši republiku se projevoval několik dní v časopisech, z nichž některé přinesly až tři 

články a interview. Havlasa se vyvaroval jakéhokoli „skuhrání“ a akcentoval, že jsme 

bod klidu ve střední Evropě, že jsme dříve vydržovali celé Rakousko, že se při práci a 

klidu zase brzo povzneseme z následků rakouského hospodářství, a že bylo by v zájmu 

obou zemí, kdyby co nejdříve mohly býti navázány přímé styky jak obchodní 

s vyloučením cizích zprostředkovatelů, tak intelektuální.186 

 

Hned v prvních dnech dostal Havlasa přípis prezidenta vojenského brazilského soudu, 

jenž jménem Assistencia Judiciaria de Brasil děkoval s velkým pohnutím za čest, kterou 

jsme prokázali brazilské vlajce. Také brazilské časopisy v Sao Paulu, Paraná, ba až 

v Bahii a vůbec všude věnovaly naší republice a novému vyslanectví dlouhé zprávy, 

v nichž všude na prvním místě figuroval incident s vlajkou. Hned druhý den po 

příjezdu, notifikoval odpoledne Havlasa písemně o svém příjezdu ministra zahraničních 

věcí dr. Azeveda Marquese a na jeho pozvání ho navštívil dne 16. června. Při té 

příležitosti mu hned odevzdal vedle kopie pověřovacích listin i opis svého discours  
                                                 
185  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. 2, 4. července 1920. 
186  Ibid. 
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d´audience. Ministr jej přijal velmi laskavě a ptal se na situaci u nás. Na 29. června bylo 

stanoveno přijetí Havlasy panem prezidentem.187 

 

V naznačenou hodinu přijel ředitel protokolu se státním kočárem a četou jízdy, v jejímž 

průvodu jel Havlasa se sekretářem dr. Barchanem a ředitelem protokolu k paláci 

prezidenta, ke Cattete, kde je očekávala setnina pěchoty s hudbou, hrající nahrávku naší 

hymny, poněvadž česká kolonie v Sao Paulu mu ji nemohla opatřit. Poté byli uvedeni 

do slavnostních sálů paláce a takřka bez čekání hned k prezidentovi, který je očekával 

ve společnosti ministra zahraničních věcí a několika jiných vysokých úředníků. Tam 

proslovil Havlasa francouzský discours d´audience (příloha č. 21). 

 

Když Havlasa odevzdal pověřovací listiny panu prezidentovi Dr. Epitacio Pessoovi, 

prezident Spojených států brazilských přečetl tuto odpověď v portugalštině: 

 

„Pane ministře.  

 

Přijímám s potěšením z vašich rukou listinu, která vás ověřuje jako vyslance krom 

obyčejného a ministra plnomocného při vládě Spojených Států Brazilských. Jako 

reprezentant nové republiky přinášíte od své první vlády ujištění, jak ceníte si záruk 

srdečných vztahů mezi národem československým a brazilským. Můžete býti si jist, že 

Brazílie upřímně opětuje tyto city. Jsem přesvědčen, že po míru Versailském, 

odstranivším těžkosti, s nimiž zápasili malí národové, budou se nyní vždy více 

sesilovati styky obchodní, průmyslové a intelektuální mezi našimi dvěma zeměmi, a 

mohu vás ujistiti, že bude vždy živou snahou této vlády zúžiti a posilniti přátelství, 

jehož si tolik ceníme. Uznavši nový stát československý, Brazílie potvrdila svou 

historickou tradici stavěti se vždy na stranu práva a spravedlnosti. Potěšení, které cítíte 

zahajuje čestné poslání, které vám bylo svěřeno, není menší než spokojenost, kterou 

pociťují vítaje vás nyní s intimním přáním, aby váš pobyt mezi námi byl dlouhý a ve 

všem šťastný.  Pro dobrý vývoj a plný výsledek svého poslání počítejte vždy se 

spoluprácí mou, i vlády a národa brazilského.“188 

 

                                                 
187  Ibid.  
188  Ibid.  
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Z této řeči Havlasa usoudil, že vyslanci jsou v Brazílii akreditováni u vlády a nikoli u 

prezidenta, jak zněly jeho listiny. Ještě jednu laskavost projevil prezident Havlasovi: po 

vzájemném představování dle ceremoniálu, ho prezident pozval, aby si sedl k rozmluvě 

s ním, zatím co ostatní společnost, ministra zahraničních věcí v to počítaje, zůstala ve 

vzájemném hovoru stát mimo něj a opodál něho. Podle ceremoniálu prezident zval 

k posazení nuncia a velvyslance, a výslovně se pravilo, že s vyslancem si pohovoří ve 

stoje. V tomto případě nastala výjimka, která neušla tamnímu tisku.189 Pan prezident 

Havlasu znovu ujistil, že vždy Brazílii a jemu bylo zcela jasné naše dobré právo, a že se 

může kdykoliv obrátit na něho osobně, kdyby v čemkoli potřeboval jeho pomoc. 

Zajímal se o to, do jaké míry jsou podobnosti a příbuznosti mezi námi a Jugoslávií, 

vyjádřil se s obdivem o tom, že od začátku jsme jediný bod klidného vývoje v nové 

Evropě a upozornil ho, že Prahu zná, že ji navštívil, a že se mu nesmírně líbí. Jako něco, 

co mu zvláště utkvělo v paměti, jmenoval Karlův most a jeho starobylost. Jako předtím 

ministrovi zahraničních věcí a žurnalistům, i jemu Havlasa vysvětlil, jak k nám a 

naopak může nyní zboží z Brazílie putovat přímo přes Hamburk, který je také naším 

přístavem a k němuž vede mezinárodní říční cesta po Labi. Prezident se vyslovil 

s obdivem o díle prezidenta Masaryka a zahraničního ministra Beneše jakož i o našich 

zahraničních vojscích za naší revoluce. Tázal se, do jaké míry jsou Češi a Slováci 

příbuzní. Hovořili asi osm minut a celý akt trval asi sedmnáct minut. Havlasa tak 

usoudil, že asi tak čtvrthodina je pokládána za dostatečnou pro vyslance.190  

 

Noviny zaznamenaly, že při odjezdu z ceremoniálu do hotelu, se prezident objevil u 

okna, když vyslanec odjížděl, otiskly vedle fotografie obě řeči a některé noviny příznivě 

komentovaly Havlasovu řeč. „Journal de Commercio“ uvedly, že se vyslanec nespokojil 

pronést řeč jen ve způsobu protokolárním, chladnou a vyměřenou, s těžkopádnými 

výrazy, ale že mluvil z duše i s vstřícností a poznamenaly, že styky obchodní a 

průmyslové, jež chtějí mít s novou republikou, jsou nejlépe zajištěny takovou řečí 

eminentně srdečnou, jež nemůže nepromluvit k duši národa.191 

 

Dle brazilského ceremoniálu téhož odpoledne Havlasa navštívil znova zahraničního 

ministra a byl jím okamžitě a srdečně přijat. Pan ministr měl za to, že se Havlasa zná 
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s panem prezidentem z Paříže, a byl velmi překvapen jeho zápornou odpovědí. Znovu 

Havlasu požádal, aby se kdykoli přímo a osobně na něho obrátil, kdykoli by to 

potřeboval. Podle ceremoniálu musel Havlasa vykonat řadu návštěv u brazilských 

ministrů a jiných hodnostářů. Všude byl přijat osobně a velmi přátelsky, někde zdržen 

na hovor poměrně dlouho a srdečně. Téměř každý se ptal na Poláky a na náš spor s nimi 

a někde bylo docela znát jakési spokojení nad tím, že jejich sebevědomí není doloženo 

fakty současné historie. Zvláště ministr války, Calogeras, jenž podepisoval za Brazílii 

mírovou smlouvu, mluvil otevřeně o tom, že Poláci nejsou schopni sami se spravovat, 

kdežto nás prý od počátku obdivuje jako klidný bod střední Evropy. Při všech těchto 

příležitostech Havlasa hájil Poláky a poukazoval na fakta těšínského sporu jenom 

nahodilými interpolacemi v této chvále. Ministr války se zajímal o náš železářský 

průmysl. Řekl, že by byl rád, kdyby k nám šel s brazilským vyslancem i vojenský 

attaché, kdybychom ho měli my také. Poláci ho v Brazílii měli. Ministr justice řekl, že 

se Havlasa za krátkou dobu učinil příjemným Braziliánům, vice-prezident senátu 

Havlasovi řekl, že by myslil, že je Havlasa Brazilián, kdyby ho viděl na ulici a ještě 

neznal, ministr dopravy a veřejných prací se zvláště interesoval o možnost přímého 

obchodního styku s námi, a ministr obchodu i zemědělství se o své újmě vyslovil velmi 

pochvalně o obou referentech československých ministerstev obchodu a zemědělství, 

panu Karlu Gayerovi a panu Janu Grochowalském. Někteří ministři si vyžádali mapy 

naší republiky a informační literaturu. Všichni Havlasu ujistili zájmem na zúžení našich 

styků a ministři obchodu a dopravy projevili ochotu přijmout čestné členství České 

námořní společnosti. Stejně laskavý byl i subsekretář zahraničního ministerstva, 

spisovatel a člen Brazilské Akademie, který se jako jiní zajímal o možnost výměny 

univerzitních profesorů.192 

 

Další den po odevzdání pověřovacích listin se Havlasa odstěhoval z hotelu na 

vyslanectví Československé republiky, Ladeira dos Guarapes, 317. Návštěvy u tamních 

velvyslanců a vyslanců vykonával podle tamní zvyklosti osobně a osobně mu byly také 

opláceny.193 

 

Dekretem z 2. srpna 1920 prezident Spojených států Brazilských ustanovil práva a 

povinnosti šesti obchodních přidělenců brazilských Legací, kteří byly rozděleni takto:  
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- první se sídlem ve Washingtonu pro Spojené státy americké, Kanadu, Mexiko a Kubu, 

- druhý se sídlem v Buenos Aires pro Argentinu, Uruguay a Paraguay, 

- třetí se sídlem v Santiagu de Chile pro Chile, Peru, Ekvádor a Bolívii, 

- čtvrtý se sídlem v Paříži pro Francii, Belgii, Španělsko, Portugalsko, a Itálii, 

- pátý se sídlem v Londýně pro Velkou Británii, Holandsko, Švédsko, Norsko a Finsko, 

- šestý se sídlem v Berlíně pro Německo, Rakousko, Polsko, Švýcarsko a 

 Československo.194 

 

Mezi povinnostmi těchto přidělenců patřilo: podporovat obchodní výměnu s cizími 

zeměmi a ochraňovat brazilské produkty proti jakýmkoliv podvodům, činit propagandu 

národního průmyslu a organizovat výstavky stálé i občasné. Havlasa upozornil na 

přidělence v Berlíně, jenž měl  mít na starost Československou republiku a zajímal se o 

to, kdy již bude podobný obchodní přidělenec poslán československému vyslanectví. 

Zdůraznil, že je ho zapotřebí, a to tím spíše, že pro Prahu byl již určen vedle brazilského 

vyslanectví i konzul pan Octavio Paranaguá.195 

 

Podle Havlasy bylo nutné za každých okolností rozlišovat v Brazílii politické a 

národohospodářské ohledy. Politické se mohly časem zase už další vládou přiklonit 

k Dohodě (zvítězila-li by strana Ruy Barbosy), ty národohospodářské však byly vždy 

zbarveny vlivem Němců.196 

 

Co se týká čestných konzulátů v Brazílii a Jižní Americe, i když byl Havlasa před svým 

odjezdem z Prahy pověřen zřizováním konzulátů, československá vláda nepovažovala 

v té době za nutné, aby byla tato záležitost řešena, zvláště dokud nebylo v Jižní Americe 

vybudováno regulární konzulární zastoupení Československé republiky. Také nebylo 

dostatečné množství informací a podkladů pro volbu míst i osob.197  Havlasa 

doporučoval zřídit konzuláty v Sao Paulu, v Curitibě a v Bello Horizonte a úřady 

čestného konzula ve všech brazilských přístavních městech.198  
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Po hovorech s peruánským vyslancem v Brazílii Havlasa nabyl dojmu, že by v Limě 

jeho návštěva a zřízení alespoň čestného konzulátu bylo velmi příznivé, a toto navázání 

styku by mělo význam.199 

 

17. srpna 1920 píše z Rio de Janeira advokát Alberto Martins z Pará na vyslanectví 

Československé republiky v Rio de Janeiru toto: „Slovutný pane, jako brazilský občan 

úředník vlády státu Pará a žurnalista, velmi obeznámen ve společnosti a obchodu a 

veliký obdivovatel Vaší pokročilé země, jsa v srdečném přátelství s několika členy 

československé kolonie, kteří pociťují, že zde nemají svého zástupce, dovoluji si  

nabídnouti Vaší Excellenci své pokorné služby jako zástupce zájmu Vašich 

spolukrajanů zde usedlých při soupisu a ve všem, co by bylo v zájmu národa, jejž V. 

Exc. representuje s velikou ctí.“200 

 

Na to mu Havlasa odpověděl: „Uvítal jsem s velikým potěšením Váš přátelský zájem o 

ČSR a její příslušníky ve Vašem krásném a bohatém i pilném státě usedlé, i Váš návrh, 

abyste mohl své přátelství projeviti způsobem užitečným jak mojí tak Vaší slavné zemi. 

Píšu současně o Vašem návrhu své vládě a ujišťuji Vás, že ihned se na Vás obrátím, 

jakmile moje vláda mne pověří zřízením honorárních konzulátů ve Spojených Státech 

Brazilských.“201  

 

Norové měli v Brazílii již třináct čestných konzulů, a samozřejmě také v Belemu. 

Belem bylo přístavní město a ze státu Paraná se vyváželo mnoho surovin, hlavně dřevo, 

kaučuk, kakao, kaštany, tabák, rýže, bavlna, hřebíček, barviva atd.202  

 

Na oslavu 28. října 1920, druhého výročí naší samostatnosti zaslal ministr zahraničí 

Brazílie Dr. Azevedo Marques Vyslanectví Československé republiky v Rio de Janeiru 

tento telegram: „Ve jménu pana presidenta, svých kolegů v ministerstvu a svém 

vlastním mám čest poslati Vaší Excellenci srdečné pozdravy ke dnu výročí neodvislosti 

republiky československé a projeviti Vám upřímná přání, jež my Brazilci chováme, 

k stálému prospívání státu československého. Azevedo Marques.“ Ministr i jeho choť se 
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vedle toho účastnili naší recepce v Brazílii, jež znamenitě prospěla našemu jménu 

v Brazílii a v Riu. Účastníků bylo na dvěstě.203 Senát, i jinak vláda brazilská plně 

zachovala všechny ohledy na nás, také všechna vyslanectví a velvyslanectví i 

nunciatura měly vyvěšeny vlajky na 28. října, a časopisy psaly o našem datu národní 

slavnosti sympaticky a zveřejňovaly fotografie našeho prezidenta, Prahy, někde i 

vyslance. Většina jich byla prací našeho smluvního úředníka Veselého. Na úspěchu naší 

národní slavnosti se podílel i americký velvyslanec, který nás všude prezentoval tak, že 

mu ve společnosti začali říkat impressario Československa, a který se osobně a aktivně 

účastnil příprav.204 

 

V únoru 1921 charakterizuje Havlasa situaci v Brazílii pro nás jako spíše pobízivou a 

vládní stanovisko příznivé. Havlasa zahájil pokus o získání vlády pro vyslání obchodní 

komise do Československa. Tak by bylo možné navázat živější a pravidelné styky 

s Brazílií.205 

 

Československo mělo dobrý zvuk v Brazílii. Zástupce našeho vyslanectví v Riu 

doporučoval nepodceňovat Brazílii, jak se u nás v té době dělo často v časopisech a 

nepodceňovat naši legaci a dodat jí dostatek pracovních sil. Legační rada a obchodní 

attaché měli být v Brazílii podle něho nezbytni, měli-li jsme využít dobré dispozice 

k nám. A dále doporučoval věnovat Brazílii trochu pozornosti u nás, zvláště, až by zde 

byla zřízena brazilská legace v Praze. Podle něho jen Spojené státy americké a Sibiř 

mohly být srovnávány s Brazílií v perspektivách v budoucnu a bylo nesporné, že 

bychom z vývoje Brazílie mohli hospodářsky těžit. Dále tam mělo dobrý zvuk jméno 

ministra zahraničních věcí Dr. Beneše. Koncem února brazilský tisk přinesl 

telegrafickou zprávu, že brazilský velvyslanec v Paříži, Dr. Gastao Da Cunha řekl, že 

Liga Národů nemůže býti podceňována, pokud jsou v ní mužové jako Beneš, vedle 

něhož jmenoval jen dva jiné evropské státníky. Další plus pro naši zemi bylo i dobré 

postavení československého vyslanectví v Brazílii.206  
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25. března 1921 vyšla v Brazílii v deníku „O Dia“ zpráva o rozhodnutí brazilské vlády 

zřídit brazilské legace ve Varšavě a v Praze: „Před rokem vlády Polska a 

Československa instalovaly v Riu své diplomatické stanice posílajíce sem své první 

ministry s plnou mocí v jižní Americe. A k tomu dvě mladé republiky zvolily muže 

veliké a rozumné činnosti dokonale orientované ve věci zřejmých možnosti plodného 

rozvinutí styků obchodních mezi jejich zeměmi a naší. Ministr polský, hrabě Orlowski, 

sekundován obchodním emisařem, ministrem Warchalovským, vstoupil ihned do styku 

s četnou polskou kolonií v Paraná a v Rio Grande do Sul, i podařilo se mu zúžiti 

dorozumění ve smyslu kompensační výměny tovarů. Ministr československý, p. Jan 

Havlasa, intelektuál vysoké hodnoty a slovutný diplomat, rozvinul akci velmi intensívní 

ve prospěch sblížení mezi svou vlastí a Brazílii. Výsledky této akce se již cítí a jsou 

nanejvýše slibné.207 

 

Polsko a Československo mohly Brazílii poskytnout imigrantů a průmyslových 

výrobků, kterých potřebujeme, Brazílie může vyvážeti pro tyto země veliká množství 

surovin. Je tedy nutno uznati veliké výhody sblížení již zahájeného. Jest však bolestno 

uznati, že pro toto sblížení brazilská vláda až posud nic neučinila skutkem vážným a 

eficientním. Tak se stalo, že teprve včera byli jmenováni naši ministři ve Varšavě a 

v Praze. Nikdy se nepochopilo ani nevysvětlilo, proč tolik se opozdilo zařízení těchto 

dvou legací, jichž důležitost nepotřebujeme ani zdůrazňovati.“208 

 

Je evidentně vidět, že náš vyslanec v Brazílii hájil československou politiku velmi 

dobře, což dokazuje i interview, které Havlasa učinil v Riu a jež bylo uveřejněno dne  

5. dubna 1921 v deníku „Imparcial“. Výroky našeho vyslance: „Náš zahraniční ministr 

dr. Beneš prohlásil 1. dubna v senátu, že československá politika po více než dvě léta 

směřuje výhradně k míru, a lze tedy očekávati, že moje vláda vyčerpá všechny možné 

diplomatické prostředky, aby dosáhla záruk, jež jsou potřebny těm, kteří si přejí 

evropského míru. Ale mír Střední Evropy byl by porušen toho dne, kdy Habsburkové by 

nastoupili na kterýkoli trůn. Celá akce našeho zahraničního ministra a presidenta 

Masaryka za války měla za nejvyšší účel odstraniti vládu dynastie, jejíž mentální 

pochody a tendence český národ měl příležitost pozorovat za třista let svého poddanství. 

Bylo tedy, aby zabránil návratu nemravné dynastie k moci, že chanceller Beneš dal 
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podnět k organizaci politického akordu Malé Dohody. Nynější události a dobrodružství 

Karla Habsburského jasně ukazují státnickou prozíravost chacellera Beneše a exaktnost 

i hloubku jeho nazírání ve věcech, jež týkají se míru celého světa. Moje vláda bude 

požadovati po Uhrách záruk proti opakování bezohledných avantur jako tato, než bude 

pokračovat ve své dobré vůli vypomoci Rakousku a Uhrám v jejich těžkostech 

národohospodářských. Může se tedy říci, že Čechoslováci a jejich zahraniční ministr 

jsou nesmířitelní nepřátelé Habsburků? otázali jsme se. Daleko od toho odpověděl s 

úsměvem p. ministr - my přejeme míru rodině habsburské a jsme odhodláni přispěti 

k tomu, aby mohla se těšiti naprostému klidu bez nestoudných dobrodužství a 

zbytečných exaltací. Všichni však chceme také, aby Habsburkové připomenuli si, že 

mírové smlouvy výslovně a navždy zakazují jim nastoupení na kterýkoli trůn evropský. 

Zkušenost kterou nám daly Dějiny, ukazuje nám důležitost a oprávněnost těchto 

zajištění. Co týče se chancellera Beneše, o něm lze říci, že byl státníkem, jenž připravil 

lekci teď důrazně danou Habsburkům.“209 

 

Jan Havlasa usiloval neustále o upevnění působení Československa v Jižní Americe a 

tak např., když v roce 1920 po revoluci v Bolívii, která byla způsobena tím, že dřívější 

vláda proti všem tradicím, morálce a skutečnostem dala se do služeb chilské 

uchvatitelské politiky a propůjčila se k intrikám proti Peru, s nímž Bolívie měla 

společné zájmy a staré přátelství, byla dosazena nová vláda, sledující starou 

tradicionální politiku přátelství v Peru. Nový bolívijský vyslanec byl od září v Brazílii a 

čekal, kdy Brazílie konečně uzná novou vládu, aby jí mohl odevzdat své pověřovací 

listiny. V této situaci se obrátil peruánský a volovský vyslanec na československého 

vyslance se žádostí, aby doporučil československé vládě uznání bolívijské nové vlády, 

která byla tehdy v říjnu uznána již několika velmocemi. Vyslanec tak učinil a sliboval si 

od toho jakési posílení našeho významu v jižní Americe a možnost navázání užších 

styků s Peru a Bolívií, jež by byly pro nás hospodářsky velmi cenné. Bohužel Havlasovi 

dva telegramy i přípisy z roku 1920 vyzněly na prázdno. Poté brazilská vláda uznala 

volovskou vládu a volovský vyslanec odevzdal svoje pověřovací listiny. Dne 5. dubna 

1921 přišel volovský vyslanec se svým sekretářem na návštěvu k Havlasovi a 

poděkoval mu za zájem, který věnoval volovské věci a litoval, že Československo, 

země, která si právě vydobyla samostatnost, neuznala dosud bolívijskou vládu, která má 

                                                 
209   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 38 pol./21, 6. dubna 1921. 
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společného nepřítele, německý vliv v Chile. V rozhovoru se zmínili o tom, že Bolívie 

nutně potřebuje mnoho inženýrů a naopak Československo jich má přebytek. Vyslanec 

Havlasovi slíbil, že mu v blízké době pošle exposé o tom, jak by mohla Bolívie navázat 

styky s Československem, a Havlasa mu slíbil totéž za naši stranu. Havlasa tak 

opakoval československé vládě návrh uznat volovskou, nejlépe prostřednictvím 

československého a volovského vyslanectví v Rio de Janeiru. I když volovská vláda 

byla již uznána kde kým, nevyplynul by nám z toho zvláštní prospěch, ale Havlasovi se 

zdálo, že i v té době by to mohlo pomoci k dobrým československo-bolívjiským 

kontaktům.210 

 

7. dubna 1921 vyšel v brazilském deníku „O Jornal“ článek „Původce Malé Dohody“, 

který končil slovy: „Ještě jednou byl dr. Beneš největším odpůrcem a vítězem nad 

Habsburky.“ Tento článek opět ukázal dobrou politickou situaci, které se 

Československo těšilo v Brazílii a která vybízela k tomu, aby se jí využilo i v náš 

prospěch hospodářský. Havlasa viděl hlavním činitelem v tomto úsilí vyslanectví 

opatřené dostatečným personálem.211 

 

23. dubna 1921 Havlasa informoval Ministerstvo zahraničních věcí Československé 

republiky o monokulturách, které by mohly být vhodné jako suroviny pro náš průmysl. 

Vedle kávy uváděl tabák, bavlnu a jiná vlákna, kaučuk, krásná dřeva vhodná pro 

nábytek a umělecký průmysl, dále kože, kakao, rostlinné vosky a oleje, tropické léčivé 

rostliny, mangan atd. Zdůrazňoval, že je třeba, ať už suroviny, nebo kávu nakupovat 

přímo a nikoli cizím prostřednictvím, v dovozu do Brazílie použít prozatím i cizího 

prostředníka, pokud již existuje a snažit se získat výhody pro větší nákup surovin a 

hlavně zajistit brazilský trh pro naše výrobky právě v oborech, pro které bychom 

vyváželi z Brazílie suroviny.212 

 

Dne 30. dubna 1921 píše Havlasa MZV Československé republiky o tom, že  tamní 

peruánský vyslanec mu sdělil, že si jeho vláda přeje, aby místo československého 

konzulátu v Limě bylo zřízeno československé vyslanectví s úřadujícím konzulem jako 

chargé d´affaires a s vyslancem občas do Limy zajíždějícím.  Podle Havlasy by zřízení 

                                                 
210   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 39 pol./21, 8. dubna 1921. 
211   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 40 pol./21, 9. dubna 1921. 
212   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 56 pol./21, 23. dubna 1921. 
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tohoto úřadu stálo celkem tolik, kolik vydržování konzulátu, jen by se musely jednou za 

několik let připočítat náklady na vyslancovy cesty z Brazílie do Peru a zpět. Tentýž úřad 

by mohl podle Havlasy vzniknout i v Bolívii, a obě návštěvy by se mohly vždy spojit. 

Toto zastoupení by bylo pro nás výhodnější, a zvýšilo by možnosti tamního konzulátu. 

Havlasa měl dojem, že si peruánská vláda najde sama cestu, jak sdělit československé 

vládě tento svůj názor o vhodnosti užších styků mezi oběma zeměmi.213  

 

V dopise 4. května 1921 Havlasa posílá MZV ČSR prezidentovo poselství k zahájení 

Národního Kongresu dne 3. května 1921. Československý vyslanec se účastnil tohoto 

slavnostního zasedání poslanecké sněmovny a senátu. Upozornil na stránku 54, kde se 

praví: „Polsko a Československo utvořily legace v Rio de Janeiru, respektive 27. května 

a 29. června minulého roku, kdy byli akreditováni noví representanti. Brazilie oplatila 

tuto ohleduplnost 23. března právě minulého, utvoříc jednu legaci ve Varšavě a druhou 

v Praze.“214 

 

V dopise 15. května 1921 MZV Republiky Československé Havlasa sděluje, že při 

návštěvě zvláštního velvyslance, zahraničního chilského ministra a jeho družiny si 

s ním při oficiálním představení vyměnil několik formálních vět, jež náhodou vedly 

k ministrově poznámce o vhodnosti navázání styků mezi oběma vládami. Havlasa 

doporučil v tomto směru cestu přes Paříž prostřednictvím obou tamních diplomatických 

zastupitelství. V této věci podotkl, že Chile by bylo vhodné připojit spíše k agendě 

československého vyslance v Buenos Aires, třebaže tamní polský a řecký vyslanec měli 

také přiděleno Chile a návštěvy tam již vykonal i polský vyslanec. Podle něho by bylo 

vhodné v Santiagu zřídít legaci, jejíž vedením by byl pověřen chargé d´affaires, 

vykonávající konzulární službu, a vyslanec by tam občas dle politiky zajel z Buenos 

Aires. Tím by byla úředníkovi určenému pro  Chile otevřena větší možnost působnosti 

bez zvláště velikého zatížení budgetu.215  

 

Koncem června roku 1921 přijela do Československa delegace ministerstva 

zemědělství, obchodu a průmyslu Brazílie, která byla do Evropy vyslána a současně 

navštívila i Francii a Itálii s cílem zabezpečit nákup osiva a strojírenského zařízení. 

                                                 
213   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 61 pol./21, 30. dubna 1921. 
214   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. 62 pol./21, 4. května 1921. 
215   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 66 pol./21, 15. května 1921. 
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Během této návštěvy byla také upřesněna účast Československa na světové výstavě v 

Riu.216  

 

Dne 3. června 1921 upozorňuje Havlasa v dopise MZV Československé republiky, že 

Republika Peru slaví dne 28. července 1921 stoletou památku vyhlášení své 

samostatnosti. Nejen Francie, Velká Británie, Itálie, Spojené státy americké a jiné státy 

se měly účastnit této oslavy vysláním zvláštních zástupců popř. válečných lodí, ale také 

se těchto oslav mělo účastnit Německo, ačkoliv byla Peru nejfrankofilštější 

jihoamerická země. Havlasa doporučoval vyslat z naší strany československého 

vyslance v Riu, který by současně mohl po slavnostech odevzdat pověřovací listiny, 

přestat být zvláštním a stát se pravidelným vyslancem československé vlády u 

peruánské vlády. Potom měl zařídit chacellerii a nechat v ní chargé d´affaires, jenž by 

současně vykonával konzulární službu. Pro jeho doporučení mluvily tyto skutečnosti:  

 

1. Peru stála o navázání styků s námi, a speciálně osoba československého vyslance 

v Riu byla již vládním kruhům v Limě známa jako přátelsky cítící vůči Peru, 

 

2. Peru by těžce neslo naše opominutí jejich jubilea tak významného, a mnoho 

příležitostí, tehdy na nás čekajících, by nám dokonale uniklo, 

 

3. Československý vyslanec, ať sám, nebo doprovázen chotí, by mohl dorazit do Peru za 

14 dní: parníkem do Buenos Aires 4 až 5 dní, 3 dny do Santiaga, do Chile dráhou, a pět 

dní odtamtud do Callao, Peru parníkem. To by nestálo tolik, jako poslání někoho 

z Prahy, a efekt by byl týž, snad i lepší, protože československý vyslanec v Riu měl 

půdu připravenou přátelskými styky se zdejším peruánským vyslancem. 

 

4. Vedle toho by tato zvláštní cesta současně sloužila k navázání trvalého spojení mezi 

oběma zeměmi. 

 

5.  Rozpočet na rok 1921 obsahoval položku na zřízení konzulátu v Bolívii, tak by 

nebylo třeba zvláštního zařízení. V případě, že by se při té příležitosti navázalo spojení i 

s Bolívií, byla tam ještě položka na konzulát v Bahii, který nebylo potřeba založit.217  
                                                 
216    Barteček, I. K zájmu českého kapitálu o Latinskou Ameriku ve 20. a 30. letech. In: Češi v 
cizině 7. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1993, s. 120. 
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Diplomatické styky nebyly v tomto období oficiálně navázány. 

 

Co se týkalo oslav stoleté památky peruánské samostatnosti, byl Havlasa 

československým MZV telegraficky pouze vyzván, aby se omezil na odevzdání 

oficiálního blahopřání československé vlády tamnímu peruánskému vyslanci. 

Československý vyslanec v Riu, doprovázen konzulem Potůčkem, odevzdal dne  

26. července tamnímu plnomocnému peruánskému ministrovi tuto nótu: „Pane ministře. 

Pověřen byv vládou Republiky Československé, abych projevil prostřednictvím V. Ex. 

vládě republiky Peru oficielní blahopřání u slavnostní příležitosti dějinné oslavy 

prvního století prohlášení neodvislosti peruánské, používám příležitosti, abych ujistil V. 

Ex. vysokou úctou (alta estima) v níž můj národ chová národ, jehož tak šlechetným a 

účinným synem je V. Ex., a jenž má svoje nejvyšší ideály společné s interpretací, kterou 

náš president Osvoboditel, dr. Masaryk, dal koncepci právnosti a spravedlnosti národní i 

sociální. Maje ještě živě v paměti veškeren útlak, z něhož se před třemi lety vynořil 

k samostatnosti, můj národ nemůže, než s nejopravdovější vděčností a radostí 

vzpomenouti, den, jenž před sto lety znamenal pro hrdinný národ peruánský počátek 

nového života svobody. Používám této okolnosti, abych pozdravil veliký národ 

peruánský ve jménu národa československého, abych vyslovil naši úctu presidentovi a 

vládě peruánské právě jako svůj osobní obdiv vlasteneckému duchu a činnosti V. 

EX.“218 

 

Plukovník Tolmos, mimořádný vyslanec a plnomocný ministr Peru, odpověděl na naše 

oficiální blahopřání ještě i písemně touto nótou: „Pane ministře. Měl jsem čest 

z vlastních rukou V. Ex. přijmout velevážený přípis č. 2090/21, kterým V. Ex. ráčila 

mne zpraviti, že vláda slavné Republiky Československé, kterou V. Ex. tak důstojně 

zastupuje, velmi laskavě pověřila V. Ex., aby podala svým prostřednictvím národu a 

vládě peruánské oficiální blahopřání mé vlasti při příležitosti prvního století její 

politické samostatnosti. V odpověď je mi svrchovaným potěšením oznámiti V. Ex., že 

telegraficky sdělil jsem se svou vládou akt kurtesie a doklad přátelství šlechetného 

národa, jenž za cenu tak nesmírných obětí a příkladným vlastenectví svých synů znovu 

nabyl své samostatnosti, čímž uskutečnil se čin mezinárodní spravedlnosti. Chci 
                                                                                                                                               
217  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 71 pol./21, 3. června 1921. 
218   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 112 pol./21, 27. července 1921. 
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vysloviti přání trvalosti, pane ministře, těch sympatií, jež opět Vaše vláda projevila při 

této příležitosti republice Peru. Používám jí také , abych opětoval V. Ex. ujištění své 

nejvyšší a nejvybranější úcty. /P/ D. M. Tolmos, E.E. y M.P. del Perú.“219 

 

Při dalším setkání vyslanec peruánský znova Havlasovi zdůraznil zájem, který Peru má 

na přímém navázání styků, a sdělil mu, že prostřednictvím peruánské legace v Paříži 

bylo anebo by mělo být dle telegramu, který obdržel, sděleno naší vládě, že vládě 

peruánské velmi záleží na tom, aby československý vyslanec v Riu navštívil i Peru a 

zahájil přímé styky. Havlasa mu řekl, že se československé MZV již touto otázkou 

zabývá.220 

 

Tamní peruánský vyslanec, D. M. Tolmos zaslal Havlasovi dne 12. srpna tento přípis 

v jazyce španělském: „Pane ministře: Je mi velikou ctí obrátiti se na V. Ex. abych Vám 

opsal, co dostalo se mi sdělením pana ministra peruánského ve Francii ve věci 

jmenování V. Ex. zvláštním ambasadorem a representantem šlechetného národa 

československého při oslavách centernaria samostatnosti peruánské: „Obdržel jsem 

první telegram před 25 dny, kdy náhodou byla právě oznámena cesta do Paříže ministra 

Beneše, jenž je mým velikým přítelem. Ihned jsem jej vyhledal a přirozeně dosáhl toho, 

že nabídl poslati svého ministra v Rio de Janeiro jako envoyé extraordinaire do Limy. 

Řekl mi, že pošle telegram po příjezdu do Prahy, zaznamenal si ve svém notesu 

připomínku. Nemohu tedy pochybovati, že se tak stane, a v tom smyslu telegrafoval 

jsem Vám i vládě v Limě, řka, aby s Vámi to sdělili, Domnívám se tedy, že Jste obdržel 

vyrozumění ze dvou stran. Používám této příležitosti, abych opakoval V. Ex. ujištění 

své vysoké a vybrané úcty. /p./ D. M. Tolmos.“ Peru i Bolívie si velmi přály našeho 

zastoupení, i by byly spokojeny, kdyby byla legace vedena v nepřítomnosti vyslance, 

sídlícího v Rio de Janeiru, chargé d´affaires, jenž by byl současně československým 

konzulem.221  

 

Ve věci rozdělení okrsku působnosti v Jižní Americe Havlasa navrhoval toto rozvržení:  

 

                                                 
219   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 115 pol./21, 2. srpna 1921.  
220   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 129  pol./21, 15. srpna 1921. 
221   Ibid.  
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1. československý vyslanec v Rio de Janeiru: Brazílie, Peru, Bolívie, vedle tohoto 

Ekvádor, Kolumbie, Venezuela. 

 

2. československý vyslanec v Buenos Aires: Argentina, Chile, Uruguay, vedle toho 

Paraguay. 

 

3. střední Amerika a Antily buďto přiděleny československému generálnímu konzulátu 

v Mexiku, pokud jsou suverénní, jinak československým vyslancům ve Francii, Velké 

Británii atd. 

 

V případě, že by byl československý vyslanec v Riu pověřen navázáním přímých styků 

s Peru a zařízením tamní legace v rozměrech konzulátu, poznamenával Havlasa, že by 

odcestování z Ria bylo následkem zdejších poměrů možné bez újmy až koncem 

listopadu 1921, a že v tom případě musel by zde být odpovědný a zkušený legační 

tajemník, který by byl na dobu jeho nepřítomnosti chargé d´affaires. Podle jeho soudu 

dobrým tajemníkem a chargé d´affaires by byl Dr. Vratislav Trčka jak pro své 

zkušenosti s krajanskými věcmi tak pro své zkušenosti v Paříži. Tamní velvyslanec 

francouzský M. Conty projevil názor, že je mu a spojencům zdejší československý 

vyslanec velikou oporou, a ujistil Havlasu, že v tom smyslu informoval svou vládu. 

V dalším hovoru poznamenal, jak by byl rád, kdyby měl Havlasa na legaci ještě někoho, 

kdo by mu mohl v tom směru pomáhat. Když náhodou přišla řeč na bývalého 

československého chargé d´affaires v Paříži a na okolnost, že je ženatý s dámou 

francouzského původu, projevil přání, kdyby takovým nějakým způsobem byly ještě 

utvrzeny naše styky a spolupráce. Havlasa připomínal, že by se měl propůjčit prvnímu 

sekretáři po dobu působení v Riu titul legačního rady. Také polská legace tam měla 

legačního radu.222  

 

K oficiálnímu navázání diplomatických styků Československa a Peru došlo teprve až 

11. července 1922. S Bolívií byly diplomatické styky navázány až 12.února 1935. 

 

Úspěšné působení Havlasy dokazuje i spokojenost brazilské vlády s činností 

československého vyslanectví v Brazílii. V dopise 25. srpna 1921 Havlasa píše, že dne 

                                                 
222   Ibid. 
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24. července mu sdělil ministr zahraničních věcí, že telegrafoval brazilskému 

velvyslanectví v Paříži, aby sdělilo naší vládě spokojenost brazilské vlády nad činností 

československého vyslance v Riu. „Včera telefonoval v mé nepřítomnosti ministr 

zahraničních věcí konsulu Potůčkovi, že má pro mne sdělení a dnes telefonicky mi 

přečetl depeši svého pařížského chargé d´affaires v tom smyslu, že podle sdělení 

vyslance Osuského v Paříži nepomýšlí se na zrušení čs. vyslanectví v Riu, a že jeho 

prostřednictvím byla s čs. vládou sdělena spokojenost nad činností čs. vyslanectví 

v Riu, směřující k utužení přátelských pásek mezi oběma zeměmi. Ujistil jsem ministra 

zahraničních věcí, že na zrušení čs. vyslanectví nikdy se nepomýšlelo, zvláště, když jest 

již jmenován brazilský vyslanec pro Československo, i poděkoval jsem mu za uznání 

svých dobrých snah. Podotýkám, že vztah ministra zahraničních věcí k našemu 

vyslanectví je povždy krajně přátelský.“ Prvním brazilským vyslancem v Praze se stal 

8. listopadu 1921 pan Carlos Lemgruber-Kropf.223 

 

Z dopisu ze dne 16. září 1921 se dovídáme, že československý vyslanec v Riu použil 

situačního telegramu o interview ministra Dr. Beneše, uveřejněném v „Právu Lidu“ 

k zdůraznění souhlasu Brazílie a Československa v mnohých bodech zahraniční 

politiky, jak se jevilo v přednášce Dr. Rodrigo Octavia, který za Brazílii podepsal 

Versailleskou smlouvu a prohlášení československého zahraničního ministra. Při té 

příležitosti znova vysvětlil československou zásluhu na genesi Malé Dohody a zájem, 

který právě jižní a střední Amerika může mít na přijetí návrhů Dr. Beneše v Lize 

Národů, a to nejen toho, týkajícího se uznání Malé Dohody, nýbrž i toho, který chce 

učinit dvoutřetinový souhlas plna dostatečným pro přijetí změn. Československý 

vyslanec viděl v tomto návrhu možnost návratu Argentiny do Ligy Národů. Poukázal na 

shodnost československého a brazilského mínění o Soudním Dvoru u Ligy Národů.224 

  

Dobré jméno našeho státu, o které se v Brazílii zasloužil Havlasa vedlo i další země 

Latinské Ameriky k tomu, že chtěli zřídit své vyslanectví v Československé republice. 

Např. tamní kubánský vyslanec, Dr. Enrique Pérez Cisneros sdělil československému 

vyslanci, že se Kuba zásadně rozhodla zřídit u nás svoje vyslanectví, a že za vyslance si 

vyhlédla Hectora de Saaverdu, přísedícího u odvolacího soudu v Havaně.225  

                                                 
223   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 136 pol./21, 25. srpna 1921. 
224   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 143 pol./21, 16. září 1921. 
225   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 157 pol./21, 19. prosince 1921. 
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Velmi dobré vztahy s Brazílií dokazuje např. i dopis Havlasy z 24. prosince 1921. 

V roce 1922 se v Rio de Janieru měla konat mezinárodní výstava. Při návštěvě ředitele 

Výstavní komise na československém vyslanectví byl předložen plán výstavy se 

zakreslenými pavilony přihlášených cizích vlád. Jejich pořadí bylo následující:  

 

Spojené státy americké, Francie, Velká  Británie, Dánsko, Norsko, Itálie. Za volnou 

prostorou pak pokračovalo Japonsko, Mexiko, Československo, Belgie a Portugalsko. 

Následovala vlastní výstava brazilská. Poukazovalo se na politické pozadí skupiny, 

které bylo dáno výhodné místo v samém sousedství vlastní výstavy. Bylo to 

Portugalsko, mateřská země mající s Brazílií společnou řeč a tradice, Belgie, jejíž král a 

královna byli předchozího roku národními hosty Brazílie, Československo, Mexiko jež 

všemožně podporováno v jeho snaze po primátu mezi hispanoamerickými republikami 

je v zájmu brazilské politiky vůči Argentině, Japonsko, jemuž Brazílie věnuje zvýšenou 

pozornost podobně jako Mexiku v souvislosti se zmáhajícím se politickým a 

hospodářským vlivem Spojených  států amerických v Jižní Americe.226  

 

Brazilská vláda velmi stála o účast Havlasy na oslavách centenaria brazilské 

samostatnosti. Ministr zahraničních věcí dr. Azevedo Marques proto telegrafoval 

brazilskému vyslanci v Praze a požádal ho, aby československé vládě vyjádřil 

stanovisko brazilské vlády. Brazilská vláda si přála, aby československý vyslanec 

pověřený u vlády brazilské byl jmenován na dobu oslav mimořádným a plnomocným 

velvyslancem jednak k zdůraznění toho, že je persona grata u zdejší vlády, jednak proto, 

že vyslání zvláštního ambassadora k této příležitosti každou vládou by jen zvýšilo četné 

a velké obtíže, které souvisely s nedostatkem ubytovacích možností. Britská vláda 

vyhověla tomuto přání brazilské vlády a jmenovala pro oslavy svého tamního 

reprezentanta. Na oslavách neměli být žádní jiní reprezentanti, než právě velvyslanci 

jmenovaní pro tuto příležitost pouze na dobu oslav. Zvláštní poselstva měly poslat jen 

Uruguay a Argentina, přátelské sousední státy.227  

 

Dobré jméno v Brazílii posiloval Havlasa mimo jiné i různými společenskými 

událostmi. Styky československého vyslance a vyslanectví s diplomatickým sborem 
                                                 
226  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1921, č. j. 159  pol./21, 24. prosince 1921. 
227  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 8. pol./22, 22. března 1922.  
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v Rio de Janeiru např. v roce 1921 byly v každém ohledu nejlepší, a to společensky i 

úředně. Z šéfů diplomatických misí u vlády brazilské se účastnili formálních dinner na 

československém vyslanectví: papežský nuncius, velvyslanci americký, portugalský, 

francouzský, britský, belgický a italský, vyslanci holandský, španělský, kubánský, 

čínský, japonský, norský, řecký peruánský, švédský, švýcarský, uruguayský, mexický a 

německý, dále chargé dáffaires argentinský, polský a norský, jakož i mnozí sekretáři 

atd.. Následkem této srdečnosti styků se také bezmála veškerý diplomatický sbor 

účastnil recepce na československém vyslanectví a jourů vyslancovy choti.228  

 

V politickém přehledu za leden 1922 Havlasa píše, že se pozornost věnuje ve zvýšené 

míře hospodářskému zájmu, užšímu spojení s Československem. Výsledkem poznámek 

československého vyslance prezidentovi republiky a jeho konferencí s brazilskými 

ministry, hlavně zahraničních věcí a financí, byl na tomto sblížení přímý prezidentův 

zájem, jak byl Havlasa upozorněn dr. Azevedem Marquesem, ministrem zahraničních 

věcí Dr. Buarque Macedem, ředitelem Brazilského Lloydu, hr. Sicilianim provádějícím 

vládní valorizaci kávy, a dr. Homerem Baptistou, ministrem financí. Tento zájem se 

týkal především dohody brazilského Lloydu s československou Labskou a Dunajskou 

říční dopravou.229  

 

Od počátku činnosti československého vyslanectví v Rio de Janeiru se na 

československého vyslance obracely čelné organizace ženského hnutí v Brazílii. Žádaly 

o informace o vysokém postavení ženy v ČSR. Tato interview užívaly k posílení 

vlastního boje za rovnoprávnost žen v Brazílii. Po posledním z těchto interview poslal 

tamní uruguayský vyslanec československému vyslanci návrh na reformu postavení 

ženy v Uruguayi, který napsal uruguayský prezident, a vyžádal si od něho projev o 

tomto projektu. Vyslanec Havlasa vyhověl žádosti vyslance Ramose Montera, který 

jeho projev uveřejnil v tamním tisku a zaslal svému prezidentovi.230  

 

Koncem ledna obdržel československý vyslanec od prezidenta republiky Uruguay tento 

dopis: Montevideo, 12. ledna 1922 „Pane ministře: Pan mimořádný vyslanec a pomocný 

ministr dr. Dionisio Ramos Montero mě poslal dopis, který Vaše Excellence mu zaslala 

                                                 
228  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 1 pol./22, 10. ledna 1922. 
229  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 6 pol./22, 15. února 1922. 
230  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 5 pol./22, 16. února 1922. 
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potvrzujíc příjem mého projektu občanské a politické rovnosti ženy. Věřte mi, že jsem 

pocítil živé uspokojení seznámiv se s Vaším míněním příznivému projektu a seznav Váš 

entusiasm pro tuto reformu, jež přirozeně jest obecného zájmu, majíc za úkol 

pozvednouti polovinu lidského pokolení z nespravedlivého postavení inferiority, 

v němž se nalézá. Můj optimism vzhledem k triumfu feminismu vzrůstá, když vidím po 

boku práv ženy personality, jako Vaše Excellence, jež svými vlastnostmi charakteru a 

inteligence mohou mnoho přispěti k vítězství této věci. Četl jsem také s potěšením citát 

z učence Jana Amose Komenského, jakož i poznámku o volbě ženy jako českého 

poslance před lety ještě za Rakouska, což dokazuje široký obzor velikého státu, který 

Vaše Excellence tak důstojně zastupuje.“ Dále B. Brum píše, že se vřele přidružuje k  

přání sblížení se mezi Uruguayí a Československem, pro jehož slavnou demokracii má 

jeho země veliký obdiv, a osobně by mu rád nabídl přátelství a ujistil ho největší úctou. 

Vyslanec žádal, aby se řeklo kabinetním kancelářím prezidenta a ministerského 

předsedy o této pozornosti uruguayského prezidenta, která ještě jen přispěla ke zvýšení 

prestiže jediného československého vyslanectví v Jižní Americe. Havlasa dále 

doporučoval, že by československá vláda měla včas reagovat na to, že Uruguay dala za 

sídlo svému vyslanci ve střední Evropě právě Prahu. Uruguay si přála, kdyby 

československý vyslanec v Rio de Janeiru byl pověřen zastupováním své vlády i u vlády 

uruguayské, aby ji navštívil co nejdříve  a odevzdal své pověřovací listiny. Vyslanec 

doporučoval, aby došlo k co nejrychlejšímu vyřízení tohoto aktu, čímž by došlo k 

zesílení obchodních styků mezi ČSR a Uruguayí, která měla pro nás na kontinentě 

nesmírný hospodářský význam.231  

 

Je zajímavé, že ne všechny státy Latinské Ameriky věděly, že vznikla Československá 

republika. Jeden z obchodníků JUDr. Jan Löwenbach z Prahy, který již před válkou 

udržoval živý obchodní styk s Jižní Amerikou (výroba nábytku a dřevěného zboží) řekl 

v lednu 1922, že republika Ekvádor dosud nebyla oficiálně vyrozuměna o ustavení 

Československé republiky, čímž tak naše země přišla o mnoho příležitostí. Proto 

Havlasa doporučil naší zemi, aby příležitostně ekvádorské vládě sdělila existenci našeho 

státu. V neprospěch Československa byl okrsek působnosti československého vyslance 

v Rio de Janeiru proti původním a výslovným dispozicím omezen jen na Brazílii.232 

 
                                                 
231  Ibid.  
232  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 9 pol./22, 23. února 1922. 
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V politickém přehledu od 1. února do 15. března 1922 píše Havlasa o volbách  dalšího 

prezidenta  brazilské republiky. Volby měly průběh celkem klidný a podle jejich 

známého výsledku vládní kandidát Dr. Arthur Bernardes obdržel 490 tisíc hlasů, 

opoziční kandidát Dr. Nilo Peçanha 340 tisíc hlasů. Dále opět upozorňoval na to, že je o 

Československo zvýšený zájem, a to nejen v kruzích obchodních a novinářských, nýbrž 

i ve vládě. Deník „O Paiz“  přinesl dne 16. března rozsáhlý článek „Brazílie, námořní 

mocnost“, věnovaný možnostem brazilsko-československé spolupráce na moři a na 

středoevropských mezinárodních řekách, jenž končil těmito slovy: „Smlouva brazilsko-

česká byla by veliké dílo politické, jež by skvěle korunovalo dílo započaté p. Epitaciem 

Pessoou na mírové konferenci a dokončené za jeho řízení osudů Brazilie“.233  

 

18. dubna 1922 E. Beneš  píše Havlasovi: „Povolávám Vás k službě do ústředí nejdéle 

prvního června. Nebude-li do té doby vyslán zástupce, předejte interimní vedení legace 

Šubrtovi.“ Havlasa 20. dubna upozorňuje MZV Československé republiky na to, že jeho 

odvolání bezprostředně před výstavou a centenariem by mohlo poškodit jméno 

republiky a bylo by jeho osobním zneuctěním vzhledem ke svým konexím a výstavě.234 

 

9. června kongres uznal volby. Odhlasoval, že prezidentem pro období 1922 až 1926 

byl zvolen Dr. Arthur Barnardes.235  

 

Z telegramu 865/44 se dovídáme, že bylo zamýšleno vyslanectví Československa v 

Brazílii přeměnit v generální konzulát.236 Mastný 14. září 1922 upozorňoval na to, že 

vyslanectví v Rio de Janeiru je ale nezbytné udržet, a že vyslanec Havlasa-Klecanda je 

tam nanejvýš oblíben.237  

 

7. září 1922 byla v Rio de Janeiru zahájena světová výstava, která trvala do konce 

března 1923. Představovala první velkou příležitost k propagaci Československa na 

subkontinentu a k navázání přímých obchodních styků s latinskoamerickými zeměmi. 

Československý pavilón byl otevřen 17. října za přítomnosti brazilského prezidenta. 

Československá přítomnost v Riu byla prvním poválečným vystoupením samostatné 

                                                 
233  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 12 pol./22, 17. března 1922. 
234  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č.  14, 18. dubna 1922. 
235  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 17 pol./22, 3. července 1922. 
236  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, telegram č. 865/44, 11. srpna 1922. 
237  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, telegram č. 1153/22, 14. září 1922. 



Diplomatické styky Československa se zeměmi Latinské Ameriky 

 77 

republiky na mezinárodním fóru tohoto druhu (nepočítáme-li veletrhy v Evropě). Naše 

účast měla propagační a politický význam. Československo bylo na výstavě jediným 

zastoupeným středoevropským státem.238 

 

V září se v Brazílii konala oslava stoletého výročí brazilské samostatnosti. Vlastní 

oficiální slavnosti začaly 6. září. Prezident republiky Dr. Epitacio Pessoa přijal toho dne 

ve dvě hodiny odpoledne všechny zvláštní mise a to napřed velvyslance, pak vyslance, 

zástupce a delegáty, aby od nich přijal pověřovací listiny. „Všichni chrtové zvláštních 

misí byli provázeni svými sekretáři. Bez průvodu přišel pouze československý 

velvyslanec provázen ovšem přiděleným vojenským adjutantem brazilským.“ Ten samý 

den byla u prezidentovy manželky recepce pro členy zvláštních i stálých misí. V den 

nezávislosti, 7. září byla v osm hodin ráno veliká vojenská přehlídka. Ve dvě hodiny 

odpoledne byla recepce u prezidenta republiky. Ve čtyři hodiny odpoledne bylo 

slavnostní zahájení výstavy. Večer bylo slavnostní představení brazilské opery. Dne  

9. září byla v poledne lodní přehlídka, odpoledne čaj dávaný zvláštním velvyslancem 

Spojených států severoamerických, večer pak dinner podávaná prezidentem republiky 

pro šéfy zvláštních misí. Po dinner byla recepce pro ostatní členy mise. Dne 10. září se 

u britského velvyslance konal ples, dne 11. září belgický, 12. září ples na palubě 

briského křížníku Hood, 13. ples na uruguayském vyslanectví atd. Oficiální slavnosti 

měly skončit 14. září plesem na ministerstvu zahraničních věcí, ale portugalský 

prezident, jehož příjezd se poruchou lodi zdržel, přijel až 17. září. S jeho příjezdem byla 

spojena opět řada slavností: recepce zvláštních i stálých misí, dinner u brazilského 

prezidenta, ples u portugalského prezidenta, ples na portugalském velvyslanectví, atd. 

Slavnosti trvali až do odjezdu portugalského prezidenta dne 27. září. Vyjmenovaných 

slavností se účastnil i československý velvyslanec ve zvláštní misi a pokud tyto 

slavnosti nebyly určeny jen zvláštním misím i chargé d´affaires. Některých slavností se 

účastnil i vládní komisař výstavy Dr. Turnovský. Pokud jde o československého 

velvyslance ve zvláštní misi byl jím pan F. V. Mastný, který zastupoval 

Československou republiku:  

 

„Liste diplomatique missions spéciales et missions permanentes premiér centenaire de 

L´indépendance du Brésil , États – Unis du Brésil Ministére des relations extérieures le  

                                                 
238  Barteček, I. K zájmu českého kapitálu..., s. 120-121. 
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7 Septembre 1922,… Ambassadeurs en mission spéciale tchecoslovaquie Son 

Excellence Mr. Vojteth Mastny ambassadeur extraordinaire hotel Gloria,…Mission 

diplomatiques permanentes qui ne sont pas accréditées en caractére spécial 

Tchecoslovaquie Mr. Jan Klecanda Havlasa E. E. et M. P. – (Absente),…Mr. Miroslav 

J. Schubert Secrétaire de Légation Chargé D´Affaires intérimaire. Chancellerie: 

Sylvestre, Ladeira dos Guararapes, 317. (Téléphone: Beira-Mar 1682).“239 

 

V. Mastný přijel 30. srpna z Buenos Aires. Při příjezdu lodi byla československá vlajka 

pozdravena 21 dělovými ranami. K uvítání se na loď dostavili zástupce ministerstva 

zahraničních věcí a vojenský adjutant, který byl panu velvyslanci přidělen po celou 

dobu jeho pobytu v Rio de Janeiru a doprovodili velvyslance až na československé 

vyslanectví. Pan velvyslanec byl národním brazilským hostem a jako takový byl 

ubytován v nejlepším hotelu. Prvních čtrnáct dní však až do příjezdu své manželky, 

která díky onemocnění přijela do Ria teprve až 14. září, bydlel velvyslanec na 

československém vyslanectvím. Přijetí československého velvyslance bylo všude 

nanejvýš srdečné. Braziliáni se předháněli v laskavostech vůči němu a to nejen pro jeho 

poslání a pro sympatie, jimiž se tam Československá republika těšila, ale i čistě pro 

osobní styk s ním, neboť u všech zanechal nejlepší dojem. Pan velvyslanec byl stále ve 

styku s tamními kruhy a to nejen oficiálními, ale i polickými a vědeckými, čímž velmi 

přispěl k propagaci Československé republiky. Vyslání pana Dr. Mastného jako 

velvyslance ve zvláštní misi velmi zalichotilo brazilské ješitnosti a velmi zvýšilo 

sympatie  k  Československé republice.240  

 

Za svého pobytu v Brazílii odjel náš velvyslanec do Sao Paula na třídenní návštěvu, což 

bylo velmi nutné pro enormní význam Sao Paula. Přijetí v Sao Paulu bylo opět 

s velikou okázalostí. Na nádraží v Sao Paulu se dostavili státní sekretáři, oddíl jízdy, 

který eskortoval velvyslance při oficiálních návštěvách atd. Večer téhož dne prezident 

státu Sao Paulo dával banket k velvyslancově poctě, při němž promluvil nadšeně o 

Československé republice. Odpověď velvyslancova, v níž akcentoval vítězství práce 

nad přírodou byla přijata celým Sao Paulem a tamním tiskem s opravdovým nadšením. 

Vyslanec byl hostem tamní vlády, která mu dala k dispozici stálý průvod, auta a 

uspořádala jeho zvláštní slavnostní přijetí ve všech institucích, které velvyslanec 
                                                 
239  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 20 pol./22, 27. září 1922. 
240  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 20 pol./22, 27. září 1922. 
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navštívil a vůbec snažila se dát jeho pobytu v Sao Paulu co nejslavnostnější ráz. Celý 

tamní tisk komentoval se zadostiučiněním jeho návštěvu dlouhými články 

doprovázenými fotografiemi.241  

 

Dne 15. listopadu nastoupil v Brazílii do svého úřadu nový prezident republiky  

Dr. Arthur Bernardes. Akt předání státní moci nastal při slavnostním společném sezení 

senátu a sněmovny dne 15. listopadu ve dvě hodiny odpoledne. Víceprezident senátu 

přijal od nového prezidenta přísahu, načež mu odevzdal odznaky prezidentské hodnosti. 

Opoziční senátoři a poslanci se schůze neúčastnili. K tomuto slavnostnímu aktu byl 

pozván i diplomatický sbor. Za československé vyslanectví se ho účastnil tehdejší 

chargé d´affaires pan Schubert. Téhož dne ve čtyři hodiny odpoledne přijal nový 

prezident republiky diplomatický sbor a brazilské hodnostáře ve slavnostní audienci. Za 

československé vyslanectví pozdravil prezidenta tehdejší chargé d´affaires pan 

Schubert: „(Liste diplomatique , États – Unis du Bréasil  Ministére des relations 

extérieures le 1 decembre 1922 Tchecoslovaquie Mr. Jan Klecanda Havlasa E. E. et M. 

P. – (Absint) Mme. Jan Havlasa (Absente) Mr. Le Dr. Othon Krizek, Conseiller de 

Légation, Chargé d´Affaires intérimaire. Mr. Miroslav J. Schubert Secrétaire de 

Légation. Chancellerie: Sylvestre, Ladeira dos Guararapes, 317. (Téléphone: Beira-Mar 

1682).“242 

 

V roce 1922 byl také ministr zemědělství, obchodu a průmyslu Dr. Miguel Calmon 

čestným členem československé výstavní komise na výstavě v Rio de Janeiru. 

Ministrem zahraničních věcí se stal Dr. José Felix Alves Pacheco, senátor za stát Piauhy 

a šéfredaktor nejstaršího a nejvýznačnějšího deníku „Jornal do Commercio“.243 

 

Podle instrukcí Ministerstva zahraničních věcí měl Dr. O. Křížek nastoupit tamní úřad 

coby chargé d´affaires ad interim. Do Rio de Janeira přijel dne 13. listopadu 1922. 

Protože se ale 15. listopadu měla konat inaugurace nového prezidenta republiky a 

vzápětí mělo následovat jmenování nové vlády, čekalo se na základě dohody s chargé  

d´affaires a.i. p. Schubertem s notifikací nového chargé d´affaires u nového ministra 

zahraničních věcí. Vláda ČSR vyslala do služeb u československého vyslanectví v Riu 

                                                 
241  Ibid.  
242  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 24 pol./22, 4. prosince 1922. 
243  Ibid. 
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pana Dr. O Křížka, legačního radu, který měl převzít 16. listopadu 1922 vedení 

vyslanectví jako chargé d´affaires ad interim. Ministr zahraničních věcí p. Felix 

Pacheco určil pak O. Křížkovi návštěvu na den 25. listopadu. Po vzájemných 

zdvořilostech na  adresu příslušných států a o budoucím oficiálním styku se stočila řeč 

na Společnost Národů. Pan ministr projevil odhodlanost Brazílie účastnit se intenzívně i 

nadále záležitostí Společnosti Národů, ale projevil určitou skepsi vůči navrhovanému 

americkému svazu národů. Jmenovitě projevil pochybnosti týkající se odzbrojování a 

obavu nad tím být zapleten do poměrů středoamerických republik. O brazilském 

vyslanci v Praze p. Lemgruber-Kropfovi řekl, že je jeho starým známým a dobrým 

přítelem. Když O. Křížek prosil, aby ho příležitostně představil prezidentovi republiky, 

ochotně se nabídl k zprostředkování audience.244  

 

Audience u prezidenta republiky Arthura Bernardese byla určena na den 9. prosinec 

1922. Pan prezident se ho dotazoval na poměry v Československé republice, pak mluvil 

o svízelném stavu Evropy, zmínil se o americkém idealismu oproti evropskému 

materialismu a naznačil přání bratrství a splynutí národů. Poté přešel prezident sám na 

nejžhavější problém Brazílie, zvýšení imigrace. Dotazoval se na naší emigraci a 

ukazoval na vhodnost některých krajin Brazílie pro naši zemědělskou emigraci. Křížek 

prohlásil, že se zabývá touto otázkou, a že se pokusí v krátké době podat návrh o 

smluvní úpravě poměrů přistěhovalců, k čemuž mu prezident nabídl svou pomoc.245  

 

V roce 1922 pro nepatrné obchodní styky mezi Brazílií a Československem, uvažovala 

vláda ČSR o zrušení vyslanectví v Rio de Janeiru a jeho nahrazení generálním 

konzulátem. Politické ohledy však nakonec vedly k tomu, že zamýšlená změna 

v charakteru československého zastoupení v Rio de Janeiru nebyla uskutečněna.246 

 

O. Křížek píše 4. února 1923 MZV Československé republiky o organizaci 

československých zastupitelských úřadů v jižní Americe: „Pro otázku organizace čs. 

zastupitelských úřadů v jižní Americe přicházejí v úvahu následující momenty:  

 

                                                 
244  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1922, č. j. 25 pol./22, 11. prosince 1922. 
245  Ibid.  
246  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků..., s. 20-21.  
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1. naše zájmy v Jižní Americe nejsou prozatím značné, však jako odbytiště našich 

průmyslových výrobků, trh surovin a cíl emigrantů má Jižní Amerika 

potenciálně značný význam a musí jí býti věnována intensivní pozornost. 

 

2. celkem jsou v celé Jižní Americe cizinci prakticky postaveni na roveň tuzemcům 

a stačí k hájení zájmů naších příslušníků konsulární ochrana tím více, že se 

šmahem jedná o lidi drobné a o zájmy lokální. 

 

3. pro problémy širšího významu a většího dosahu však konsulární zastoupení 

nestačí, jednak proto, že konsulové zde na základě svérázného historického 

vývoje nepožívají přiměřeného sociálního postavení, vyhraženého diplomacii, a 

v dalším důsledku proto, že zde více než kde jinde osobní vliv při veřejných 

projektech a dodávkách převyšuje čistě úřední hledisko. 

 

4. za normálních okolností roste vliv diplomata v poměru k jeho hierarchické 

hodnosti. Velvyslanecký titul je zde věcí obvyklou, ministři – residenti vyskytují 

se jen sporadicky, instituce stálých chargé d´affaires se vůbec nevyskytuje, tím 

méně instituce generálních konsulů co chargé des affaires. Vyslanectví má 

dojem, že by etablování těchto posledních vzhledem k tomu, že se fakticky 

vyskytovali jako stálá instituce jen v státech polosuverénních, bylo dokonce na 

mnohých místech pociťováno velice nelibě. Vyslanectví tudíž soudí, že pro Jižní 

Ameriku přicházejí v úvahu jen efektivní konsuláty (se sítí honorárních 

konsulátů a honorovaných korespondentů) nebo vyslanectví obsazená 

vyslancem nebo v krajním případě residentem. Aby bylo dosaženo všech výhod 

tane vyslanectví na mysli možnost následujícího řešení: Vláda ČSR dohodne se 

s vládou SHS na společném zastoupení v Jižní Americe tím způsobem, že SHS 

zřídí v Buenos Aires s pravomoci pro španělskou Jižní Ameriku vyslanectví se 

zvláštní čs. sekcí, kterou povede čs. generální konsul v Buenos Aires, naproti 

tomu převezme čs. vyslanectví v Rio de Janeiru, obsazené vyslancem, hájení 

zájmů  Jihoslovanů v Brazílii a čs. generální konsulát v Mexiku totéž v Centrální 

Americe. K tomu se podotýká, že SHS má v Argentině a Chile značné zájmy a 

hospodářsky silnou kolonii, která se již dávno (rejdařský magnát Mihanovič) 

uchází o zřízení vyslanectví. Zdá se, že toto řešení by bylo sympaticky přijato i 
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naším nár. shromážděním, a podotýká se, že toutéž formou převzalo Holandsko 

hájení maďarských zájmů v Brazílii. Kdyby SHS neuznalo návrh za výhodný 

pro sebe, možno bude nabídnouti kooperaci v skandinávských státech 

v kombinaci s Rumunskem.“247  

 

Jak vypadala obchodně-politická situace Brazílie v roce 1923? Nebylo snadné učinit si 

jasný obraz o všeobecných obchodně politických tendencích Brazílie. Od roku 1915 

neuzavřela Brazílie publikované obchodní smlouvy a také o obchodní politice 

neexistovaly oficiální meritorní projevy. Brazílie měla od listopadu 1922 novou vládu a 

administraci, která ještě neuskutečnila reorganizaci v mnoha záležitostech. Předchozí 

vláda hodně investovala. Hospodářský význam ale mělo uspořádání světové výstavy 

v Rio de Janeiru, která ukázala překvapenému světu ohromný průmyslový rozmach 

Brazílie v tehdejších letech a uzavřela v době, kdy ceny potravin a průmyslových 

surovin stály na světovém trhu velmi vysoko, v listopadu 1920 s Itálií a Belgií smlouvy 

o dodání surovin na úvěr a nabízela podobnou transakci také Československé republice. 

Všemi těmito opatřeními, diktovanými nesporně obchodně-politickými hledisky, 

způsobila však Brazílii značné zahraniční zadlužení a v tuzemsku přílišnou inflaci, jejíž 

důsledky se jevily ve valutě, a v dalším důsledku všeobecně v hospodářské krizi. Nová 

vláda prezidenta Bernardese se hlavně soustředila na finanční sanaci státu a připravila 

různá hospodářská opatření a opatření pro jeho rozvoj. Patřila sem hlavně tato opatření: 

 

1. restrikce státního rozpočtu po stránce výdajové, 

2. proklamování systému šetření ve státní správě, 

3. zastavení tisku státovek zřízením výlučně privilegované emisní banky (Banco do 

Brasil), jíž byl předán státní podklad s povinností převzít a za určitých 

předpokladů vyplatit převzaté státovky, 

4. zřízení projektované banky pro zemědělský úvěr, 

5. zvýšení celních sazeb a předložní k veřejné diskusi návrh nového autonomního 

celního tarifu, jehož význačnou stránkou byla restrikce celních a tarifních 

položek, 

                                                 
247  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. j. 9/23, 4. února 1923. 
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6. vydání finančního zákona, jímž se prezident republiky zmocňuje uzavírat 

s cizinou obchodní smlouvy a poskytovat za patřičnou kompenzaci celní 

výhody, 

7. zřízení hospodářské komise, sestávající ze zástupců ministerstva zahraničního, 

finančního a ministerstva obchodu (spolu se zemědělstvím) jakož i přibraných 

expertů. Komise měla projednávat otázky a činit návrhy v hospodářsko-

politických věcech, 

8. zřízení Ústavu práce s úkolem činit návrhy ve věcech pracovního 

zákonodárství.248 

 

Již z těchto bodů vládního pracovního programu se dalo usuzovat na určitý 

hospodářský plán, který znamenal důkladný přelom vůči předválečnému stanovisku 

státu ve věcech hospodářských. Brazílie byla státem ohromného přírodního 

bohatství, měla ale poměrně málo obyvatelstva a kapitálu. Celkové národní 

hospodářství bylo ještě začátkem dvacátého století extenzivní a čistě  konjukturální. 

V zemědělství se pěstovaly jen nejvýnosnější plodiny (káva, kakao) a zanedbávaly 

se méně výnosné (obilí, rýže) a vyžadující investice a vyšší pracovní náklady 

(bavlna). Průmysl se také koncentroval především na oblasti, které mohly přinášet 

nejvyšší zisk. Kvetl dovoz, vývoz se soustřeďoval hlavně na kávu a kaučuk. 

Hutnictví se omezilo pouze na těžení drahých kovů a drahokamů.249 

 

Díky světové válce a rozvoji jiných zemědělských území se brazilské zemědělství 

zaměřilo na soběstačnost země v oboru poživatin. Vyvážely se fazole, rýže a 

živočišné produkty. Více se pěstovala bavlna, která spolu s ovocem byla důležitou 

vývozní položkou, hutnictví se zaměřilo na dobývání průmyslových nerostů 

(mangan, železo) a průmyslová výroba se soustředila na expanzi a to i do 

evropských zemí. V Brazílii neexistovaly politické strany, které by měly vyhraněný 

politický a hospodářský program a státní aparát tak snadněji podléhal zájmovým 

vlivům a individuálním názorům.250  

 

                                                 
248  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. j. 513/275/23, 14. května 1923. 
249  Ibid. 
250  Ibid. 
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Brazílie opouštěla od liberalismu a byla zde zásada, že v mezinárodním obchodě 

dochází k účelným úpravám poměrů podle konkrétních zájmů. Díky neexistenci 

politických stran s vyhraněným programem, zde nebyla potřeba hospodářských 

formulí ani pracovního plánu a vše se dělo na základě toho, jak konkrétní zájmové 

skupiny a činitelé dovedly uplatnit svůj vliv a nalézt schůdné cesty pro pohyb státní 

mašinérie.251  

 

Pokud jde o volby, vláda byla stále tvořena velkostatkáři a obchodně-průmyslovou 

oligarchií (tvořili ji spíše jednici) a tak obchodní politika byla určována hlavně 

těmito, mnohdy protichůdnými zájmy: 

 

1. finančním zájmem federálního státu na vysokých, ale neprohibitivních clech, 

hlavním základě financí států. Neobvyklé nebylo ani to, že se jednotlivým 

státům přiznávaly výhody jen pod silným tlakem poměrů, 

2. finančním zájmem jednotlivých států na zvýšeném exportu hospodářských 

surovin, jejichž vývozní clo tvořilo hlavní zdroj příjmu jednotlivých států, 

3. protože jak federace tak i jednotlivé státy trpěly trvalými deficity a někdy 

musely apelovat na zahraniční úvěr, a protože i podmínky vzhledem k ne zrovna 

dobré pověsti stability Brazílie byly těžké, jevily se tyto podmínky někdy jako  

obchodně-politické, 

4. rostoucí průmysl podporoval zvyšování dovozních cel a byl proti celním 

úlevám, 

5. v zemědělství naopak nebyl zájem o vyšší dovozní cla, která mu zdražovala režii 

a znemožňovala vývoz jeho produktů. Projevoval se nejen v průmyslu, ale i 

v důležité otázce pracovní síly, která byla díky nízkým mzdám nedostatečná a 

přecházela k lépe platícímu průmyslu. Zemědělství prosperovalo. Vývoz 

zemědělských produktů dosahoval díky světové konjunktuře i valorizaci kávy 

vysokých cen. Trvale si stál nepříznivě kurz milreisu.252 

 

Obchod, průmysl i zemědělství spravovalo v Brazílii jediné ministerstvo. Obchodní 

politika byla pasivní.253  

                                                 
251  Ibid. 
252  Ibid. 
253  Ibid. 
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Z Československa činil vývoz v roce 1922 ve čtvrtém čtvrtletí 125.000 milreisů 

oproti třetímu čtvrtletí, kdy činil v roce 1921 138.000 milreisů a druhému čtvrtletí 

kdy činil v roce 1920 295.000 milreisů. Kromě toho dovoz zahrnoval ještě značnou 

část německého a hlavně rakouského dovozu. Oproti tomu poklesl import 

privilegovaných států v roce 1922 oproti roku 1921 u Belgie o 20 % a u Spojených 

států amerických o 25 %. Brazilský ani náš statistický úřad ve svých publikacích 

netřídil náš export do Brazílie podle druhů zboží.  Pokud jde o výhody, které 

Československo mohlo v Brazílii mít, vypadala naše taktická pozice velmi slabě. 

Z Brazílie jsme dováželi průmyslové suroviny, při kterých výhružka celního zatížení 

nemohla být dost účinná a koloniální produkty, které již podléhaly vysokým clům. 

Naše vyslanectví proto naší vládě doporučovalo založit naši taktickou pozici na 

importu kávy, na kterou byla Brazílie jako na základ svého národního bohatství a 

důležitý zdroj státních příjmů, samozřejmě velmi citlivá. Dále byly doporučeny  tyto 

změny:  

 

1. změnit dovozní clo na kávu a to ve formě diferenciace různých druhů a směsí,  

2. kontingentovat dovoz,  

3. slíbit zřídit v Praze distribuční centrum pro obchod s kávou v centrální a části 

východní Evropy. O tento problém měly určité brazilské kruhy stále se opakující 

zájem,  

4. v souvislosti s naší dunajskou paroplavbou navázát styky a poskytnout výhody 

Brazilskému Lloydu, který plánoval v Galacii zřídit konečnou stanici pro východní 

Evropu. Předpoklady pro nás tam byly dobré. Křížek měl možnost mluvit o 

záležitosti s ministrem obchodu a zemědělství p. Calmonem. Na otázku, jaké jsou 

směrnice jeho obchodní politiky, odpověděl, že Brazílie dosud obchodní politiku 

neměla, ale že začíná na tom pracovat. Také ubezpečil K řížka svými sympatiemi 

k Československu a spolupráci s ní a vyzval k podání návrhů, které měly být 

zkoumány.254  

 

V červnu 1923 píše Křížek MZV v Praze, že se naše hospodářská pozice v Brazílii 

lepší a výsledky by mohly být lepší, pokud by se československé firmy odhodlaly 

                                                 
254  Ibid. 
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vyslat do Brazílie zkušené a poctivé obchodní cestující. Pro srovnání 

československý dovoz do Brazílie činil 4,125.000 milreisů255 v roce 1922, z čehož 

vyplývalo, že jsme měli pasivní obchodní bilanci asi 10 milionů Kč. Zvýšením 

našeho vývozu a převzetím dovozu do vlastních rukou bychom mohli naší 

zadluženost značně zmenšit.256  

 

Koncem července se do Ria vrátil lodí Duca Aosta vyslanec Havlasa a Schubert. 

Havlasa měl převzít správu vyslanectví do konce února.257 

 

V srpnu po svém příjezdu navštívil Havlasa formálně prezidenta republiky 

Spojených států brazilských, dr. Arthura Bernardese. Prezident ho přijal velmi 

přátelsky a ujistil ho, že jako minulá vláda, i on, že ho pokládá za velikého přítele 

Brazílie, a nabídl se mu k podpoře jeho práce a k přímému jednání, kdykoli by něco 

potřeboval. Dále se zmínil o tom, jak minulá vláda, za které byl Havlasa odvolán do 

Prahy, si přála jeho návrat, a vyslovil svou radost nad tím, že se opět vrátil do 

Brazílie a popřál mu, aby mohl dlouho a úspěšně pracovat na dalším sbližování 

obou zemí. Havlasa mu řekl, že až dosud toto sblížení ve věcech hospodářských 

činilo více Československo než Brazílie, jak nejlépe dokazovala účast 

Československa na Brazilské výstavě a brazilský export do Československa  

a export z ČSR do Brazílie. Havlasa ho také požádal, aby podporoval jeho snahy u 

ministrů financí a zemědělství, s nimiž zahájil vyjednávání, která měla vést k tomu, 

aby sama brazilská vláda přispěla k zvýšení brazilského exportu z Československa 

nákupem např. zemědělských strojů, semen apod. z ČSR. V hovoru také vyšlo 

najevo, že prezident a vláda by nenamítali nic proti tomu, aby brazilská legace 

v Praze byla prozatímně pověřena také v Bukurešti a Bělehradě, ale aby nadále měla 

své sídlo v Praze. Tím by byla i vyjádřena brazilská koncepce Prahy jako vedoucího 

činitele v Malé Dohodě, a přirozeně by se tím zvětšil i význam personálu pražské 

legace, k níž by byl přidělen také p. Octavio de Paranaguá dřívější brazilský konzul 

v Praze a pak obchodní attaché brazilské legace v Madridě. Brazilský vyslanec 

v Praze, p. Lemgruber-Kropf byl příbuzný zahraničního ministra a p. Paranaguá byl 

příbuzný nynějšího ministra financí, což mohlo v mnoha směrech pomoci 

                                                 
255  Milreis měl hodnotu zhruba 4 Kč. 
256  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. j. 65/23, červen 1923. 
257  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. 111326/V/323, 28. června,1923.  
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Československu ve stycích s Brazílií v budoucnu. Při rozloučení byl Havlasa 

prezidentem ujištěn, že se může v každé věci kdykoliv obrátit přímo na něho, a to 

nejraději memorandem.258 

  

V září 1923 Havlasa informuje MZV v Praze o tom, že dřívější prezident Brazílie, 

dr. Epitacio Pessoa se chystá v následujícím roce navštívit nejen Československo, 

ale také Jugoslávii.259 

 

Z dalšího dopisu se dozvídáme, že dr. Gustavo Barroso s nadšením napsal knihu o 

Československu „Srdce Evropy“.260 

 

Že mělo Československo dobrý kredit v Brazílii a svoji práci Havlasa vykonával 

úspěšně, svědčí i řeč pana Augusto de Limy v poslanecké sněmovně republiky 

Spojených států brazilských dne 27. října 1923. „Pane presidente, v roce, který 

předcházel stému výročí brazilské samostatnosti parlament tlumočil jako na 

uvítanou spřáteleným národům, které se měly účastnit vlasteneckých slavností a 

s nimi spojené veliké výstavy svoje nejživější sympatie u příležitosti velikých dní 

jejich dějin, a co více, parlament vysílal při těch příležitostech delegace, aby 

pozdravily diplomatické zástupce těchto národů, akreditované v naší zemi. Při jedné 

takové příležitosti parlament pozdravil také republiku, která onoho dne dovršila 

právě třetí rok svého trvání. Nežádám od slavné sněmovny, aby opakovala onen akt 

kurtoazie, chci vyjádřit jen své vlastní city doufaje, že parlament bude se mnou za 

jedno, a že i jemu promluvím od srdce. Chci vzpomenouti Československa, 

utvořeného z několika zemí, jež však byly spojeny již dávno tradicionelně stejným 

ideálem samostatnosti. Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus, to 

jsou ty kraje, které se hned po válce u vědomí národní jednoty jednomyslně semkly 

a šly se připojiti ke spojencům na versailleskou konferenci, která uznala jejich 

staleté právo na vlastní, samosprávný a neodvislý stát. Nebyla to však pouze tato 

síla tradice, kterou vzniklo Československo v dokonalé podobě kulturního, dobře 

organizovaného a nejpokročilejšími zásadami demokratismu se řídícího státu. Lví 

podíl na utvoření tohoto státu měl genius demokracie, vtělený ve velikém profesoru 

                                                 
258  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. j. 80 pol./23, 3. září, 1923.  
259  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. j. 82 pol. /23, 22. září 1923.  
260  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. j. 83 pol. /23, 1. října 1923. 
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pražské university Masarykovi, který v čele universitní mládeže byl skutečným 

průkopníkem myšlenek, jež pak prohlášeny za pravé smýšlení a snahy celého 

státu.261 

 

Masaryk inspiroval ustavujícím zákonodárcům kvetoucího národa střední Evropy 

ideje, které tvoří z jejich díla vzor moudrosti zákonodárné, sociální a demokratické. 

Opravdu, československá ústava bude jednou, po trochu delší zkušenosti otevřenou 

knihou, v níž se budou moci učiti vliv ům skutečné demokracie všechny svobodné 

národy. Jest zasvěcena socialismu, ne socialismu křiklounskému,  

revolucionářskému a anarchistickému, ale socialismu tvořivému, socialismu 

prodchnutému moderními snahami pravé lidské demokracie. V ní přenesen jest 

Montesquieuův princip, projetí sítem pokusů jednotlivých vlád do soustavy 

rozumně rozdělené moci, jejíž harmonie a vzájemná souvislost tvoří pevné tkanivo, 

ze kterého se utkává toga skutečné svrchovanosti lidu, v níž tato svrchovanost lidu 

není pouhou smyšlenkou a všeobecné hlasovací právo není pouhým vynálezem, 

sloužícím jedné straně ke klamání druhých. Všeobecné hlasovací právo zachycuje 

tam nejnižší vrstvy lidu, základně vzdělaného a vyzdvihuje jeho vůli účastniti se na 

řízení osudů státu. Hájení zájmů lidu není tam pouhým propagačním heslem 

oposičních stran, na které se zapomene, když se strany dostanou k moci. 

Representace lidu tam jest skutečným obrazem jednotlivých tříd, v něž se společnost 

dělí, ona jest takřka zkrácenou biografií zakladatele této čisté demokracie. Masaryk 

vyšel z nejnižších společenských tříd a dosáhl nejvyšší hodnosti politického vůdce 

své vlasti. Brazilie neznala dříve krajin střední Evropy, poněvadž se zeměpisy a 

dějepisy starého světa obyčejně zabývaly pouze monarchiemi a jejich državami. 

Jednotlivé části národa, který dnes tvoří celistvý ústřední stát byly dříve podmaněny 

hlavně Rakousko-Uherskem a z části Německem Bylo zapotřebí ohromného 

světového orkánu, který vyvrátil ze základů evropský despotism a imperialism, aby 

se objevila zeměpisná tvář Evropy v pravém světle a abychom se dozvěděli, že 

Československo bylo hospodářsky srdcem Rakousko-Uherska. Tam byly jeho 

výrobky keramické, tam jeho sklo, jeho metalurgie, jeho vysoké pece, vyrábějící 

                                                 
261  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. j. 93/23, 10. listopad 1923. 
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konstrukční a železniční materiál i stroje, tam textilní průmysl, odtamtud plynulo do 

rakouských pokladen zlato na vydržování nádherného habsburského dvora.262 

 

Neobyčejný a překvapující jest počet zemědělských škol v této veliké zemi. Jest 

velmi příznačno, pánové, že ze 14 milionů obyvatelstva zabývá se rolnictvím plných 

sedm a půl milionů, a že pouhá čtyři procenta půdy leží ladem. Československo má 

dvě vysoké zemědělské školy a obory pro lesnictví, dvě hospodářské akademie, 14 

středních vyšších hospodářských a 5 vyšších středních lesnických škol, 27 

rolnických škol, jednu odbornou školu pro průmysl hedvábnický, 72 zimních 

hospodářských, 18 odborných a 31 hospodyňských škol. Již za Republiky bylo 

novým zákonem založeno několik zemědělských škol s povinnou návštěvou pro 

žáky starší 14 let. Jiná skutečnost, která je hodna našeho obdivu jest, že 

Československo dováží ze západních států 5 milionů centů zboží a vyváží ho 50 

milionů, v to počítajíc výrobky průmyslu zemědělského. V nenáročných vývodech, 

které jsem učinil s této tribuny před dvěma lety na oslavu velikého národa, ukázal 

jsem jasně velkou důležitost, kterou získává tento díl Evropy na obchod, průmysl, 

kulturu vůbec i na demokracie těch států, které by chtěly uskutečniti veliké zásady, 

prohlašované sice, avšak zde provedené teprve revolucí v roce 1889, ano, tato 

Republika nabývá veliké důležitosti, poněvadž v ní se začíná s výchovou, jejímž 

cílem není v první řadě poznání práva, nýbrž cit pro povinnost a cit solidarity, 

kterého vyžadují skutečné potřeby sociálního rázu, obsažené v Zákoníku povinností. 

Tu jest konec privilegií, ať dynastií nebo lidu, ovládaného oligarchií. To je účast 

vůle všech, kde střídáním akce a protiakce získává se rovnováhy států. Republika, o 

jejíž konstituci mluvím…. 

 

Poslanec p. Bento de Miranda: Vaše excelence se dotýká velmi sympatického 

předmětu…Poslanec p. Dionysio Bentes: …s velikým porozuměním. Poslanec p. 

Augusto de Lima: ….může sloužiti jako vzor Brazilii, státu mladému, plnému síly. 

Pravím to s pýchou a proti snahám pesimistů, kteří nám upírají, podobné základní 

schopnosti, poněvadž budeme-li všichni trochu idealisty, pak se nám jistě podaří 

nalézti v tomto idealismu dosti síly k dosažení nejslavnější budoucnosti. Nemáme 

na hranicích své republiky zpuchřelých dynastií ani zbytků despotismu, máme tam 

                                                 
262  Ibid. 



Diplomatické styky Československa se zeměmi Latinské Ameriky 

 90 

demokratické národy, které k nám pojí stejná touha po harmonickém spolužití i 

bratrská vzájemnost. Nemáme, jako mladá Republika na Dunaji a na Labi obav 

z militarismu sousedních států. S jakým prospěchem můžeme tedy čerpati poučení 

z Masarykových zásad, uplatněných jeho žáky jeho zahraničním ministrem, který 

sblížil tuto Republiku s celým světem a obklopil ji na všech stranách sympatiemi, a 

který byl tak obratný, že z československé mladé generace vybral jednoho 

z nejdokonalejších representantů národní kultury pro úřad diplomatického zástupce 

v Brazilii. Pane presidente, sněmovna po skončení oslav stoletého trvání naší 

samostatnosti nepoužila výročních svátků jednotlivých států, aby je prostřednictvím 

jejich zastupitelstev pozdravila. Ale i když sněmovna nedala toto průchodu svým 

citů, nebudu nepřítomen v diplomatických kruzích, kde se zítra slaví páté výročí 

konstituování Československa a doufám a přeji si, aby moji ctění kolegové byli tam 

přítomni se mnou, ne-li osobně, tedy aspoň v duchu, a aby tak bylo pokračováno 

v oslavách, jichž zasluhují státy, které jako Československo dovedou se zříditi a 

spravovati v zásadách opravdové demokracie.“263  

 

Prezident brazilské republiky poslal také blahopřejný telegram československému 

prezidentovi a svého zástupce k recepci na československém vyslanectví, kterého se 

osobně účastnili ministři zahraničních věcí a spravedlnosti vedle celého 

diplomatického sboru, předních politiků brazilských atd. 264  

 

21. listopadu 1923 Kybal píše MZV v Praze, že v posledních třech letech, bylo 

stanovisko polského tisku v Brazílii k Československu a všemu českému velmi a 

často neslušné a nepřátelské, ale stanovisko polské legace k československé velmi 

přátelské a srdečné. Dne 27. října 1923 večerní a dne 28. října 1923 ranní brazilské 

deníky obsahovaly mnoho článků pojednávající o Čechách, a to při příležitosti 

pětiletého výročí vyhlášení nezávislosti v Zlaté Praze. Psalo se v nich např., že čeští 

zahraniční představitelé došli v umění propagandy pro svou zemi perfektnosti nikým 

nedostižené. V Riu deníky psaly o Havlasovi, že „svými styky a svou hladkostí si 

dobyl sobě uznání obecného a přízně tím více, protože byl člověkem vysoké kultury 

a nikoli tuctové inteligence, což samo za sebe působí dobrým dojmem na lidi vážné 
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a vlivné.“ V Havlasovi tak měla česká vláda odpovědného člověka na odpovědném 

místě. Díky tomu se také obchodní styky mezi Brazílií a Čechami uskutečnily.265  

  

V listopadu 1923 Československá republika nabídla brazilskému vyslanci jednání o 

prozatímní obchodní dohodě na základě nejvyšších výhod podobně jako se 

Spojenými státy americkými.266 

 

V prosinci 1923 působili v Brazílii vyslanci: španělský, kubánský, čínský, 

kolumbijský, norský, československý, švédský, švýcarský, uruguayský, německý, 

paraguayský, venezuelský, polský, peruánský, ekvádorský, holandský, dánský a 

bolívijský.267  

 

V lednu 1924 se konala obvyklá novoroční recepce u prezidenta brazilské republiky. 

V rozhovoru s československým vyslancem prezident Bernardes projevil uspokojení 

nad tím, že přátelství mezi brazilským a československým národem tak šťastně 

zahájené se zřejmě vyvíjí a prohlubuje, a mimo jiné se také zběžně zmínil o otázce 

tarifů, jejíž oboustranně úspěšné vyřešení mělo přispět k většímu rozvíjení 

obchodních styků. Vedle prezidenta se recepce účastnil i celý vládní kabinet a 

místoprezident.268  

 

V únoru 1924 byl pro Prahu jmenován brazilský konzul Vinicio da Veiga, který byl 

notorický germanofil, autor knihy Sigfried a drak. Havlasa doporučoval MZV 

v Praze, aby proti jeho jmenování protestovalo u brazilského vyslanectví. 269 

 

Z dopisu z 6. února 1924 se dovídáme, že Havlasovi došla zpráva o jeho odvolání. 

Ve třetím bodu stálo: „Po vypršení této doby vyslanec odevzdá odvolací listiny. 

Jeho poměr k zahraničnímu ministerstvu se rozvazuje odevzdáním odvolacích listin 

brazilské vládě.“270 

 

                                                 
265  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. j. 95 pol./23, 21. listopadu 1923.  
266  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. 195.578/IV, 20. listopadu 1923.  
267  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1923, č. j. 96 pol./23, 4. prosince 1923.   
268  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1924, č. j. 1 pol./24, 5. ledna, 1924.  
269  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1924, č. j. I97/24, 5. února, 1924.   
270   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1924, č. j. I61/24, 6. února, 1924.   
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25. března 1924 zřejmě Havlasa odjel z Brazílie a ukončil tak zde svoji pro 

Československo úspěšnou diplomatickou činnost.  

 

V dubnu 1924 je v Brazílii chargé d´affaires a.i. Schubert. Dekretem č. 16412 ze dne 

13. března 1924 bylo ustanoveno permanentní zastoupení Brazílie u Svazu Národů. 

19. května 1924 byl jmenován velvyslancem u Společnosti Národů Dr. Afranio de 

Mello Franco, a přiděleným vyslancem byl Castello Branco Clark.  

 

V listopadu 1924 byl udělen agrément pro vyslance Kybala271 (příloha č. 22), který 

se tak stal druhým a zřejmě i nejúspěšnějším vyslancem Československa v Brazílii, 

pokud jde o meziválečné vzájemné styky obou zemí. 

        

Z dopisu MZV v Praze ze dne 27. února 1925 je zřejmé, že M. Schubertovi byl 

udělen titul legačního tajemníka první třídy po dobu přidělení v Rio de Janeiru. Od 

prvního června byl Schubert přeložen a místo něho byl přidělen v Rio de Janeiru 

prvního května dr. Kresta.272 

3. 2. 5. 3 KYBAL 
 

Druhým a nejvýznamnějším diplomatem pokud jde o styky Československa a zemí 

Latinské Ameriky byl v Brazílii v meziválečném období V. Kybal. 

 

Vlastimil Kybal (1880-1958) byl historik a diplomat, podnikl mnoho zahraničních 

studijních pobytů (např. ve Španělsku, Bonnu, Paříži). Měl blízko ke španělsky 

hovořícímu prostředí i díky citové vazbě ke své ženě. V roce 1913 se oženil 

s Mexičankou Annou Marií de la Merced Sáenz y Aguilar, která v Itálii studovala 

umění a malířství. Jeho znalost evropských poměrů, španělských archívních fondů, a 

vůbec důkladná znalost evropských oblastí románské kultury ho předurčila po vzniku 

Československé repbuliky k cestě  od historických studií na pražské univerzitě k službě 

zahraniční. Vstup do diplomatických služeb uzavřel etapu Kybala – historika. Své 

nabyté rozsáhlé historické znalosti dokázal zúročit ve prospěch československých 

diplomatických zájmů a z míst a zemí, nejúčinněji pak ve 20. a 30. letech v ibero-

                                                 
271   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1924, č. I194 /24, 29. listopadu, 1924.   
272   AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1925, č. 33442 I/25, 27. února, 1925.  
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americkém světě kde aktivně působil - ve vlastním Španělsku, v zámoří pak v Brazílii a 

v Mexiku.273 

 

V roce 1920 byl Kybal jmenován mimořádným vyslancem a zplnomocněným 

ministrem ČSR u italského krále. Za svého působení jako velvyslanec ČSR v Římě 

v letech 1920-1925 se spolu s historikem Kamilem Kroftou podílel na vytváření nových 

vztahů mezi ČSR, Vatikánem a Itálii.274 Na konci roku 1924 ho zde vystřídal Dr. V. 

Mastný.275 Po pětiletém působení v Itálii přijal Kybal v roce 1925 post vyslance u 

prezidenta Spojených států brazislých (pozdějším rozhodnutím prezidenta T. G. 

Masaryka byla jeho činnost rozšířena i na Argentinu).276 Vyslancem v Brazílii byl 

Kybal jmenován s přihlédnutím ke svým znalostem románského světa rozhodnutím 

prezidenta republiky z 31. ledna 1925. Léta 1925-1927 tak Kybal strávil jako 

velvyslanec v Brazílii a Argentině.277  

 

Snažil se o navázání přímých hospodářských styků a o expanzi českého průmyslového 

kapitálu do Latinské Ameriky. Československou propagandistickou kampaň v Latinské 

Americe rozvinul nejdříve v Brazílii a stal se nesmazatelně spolutvůrcem a hlasatelem 

československé „jihoamerické“ politiky. Pro svoji diplomatickou činnost byl řádně 

připraven. Svoji propagační činnost, kterou rozvinul za svého působení v Brazílii shrnul 

ve výboru Jižní Amerika a Československo. S přehledem obchodní, finanční a 

emigrační činnosti jiných národů.278 Jeho pobyt v Jižní Americe měl svůj pozitivní 

přínos především pro rozvoj českého průmyslu, hlavně obuvnictví. Ve svých zprávách 

podal vyslanec obraz Brazílie jako země nehotové politicky, hospodářsky i sociálně. 

Historik se cítil být ve svém novém působišti vydělen ze skutečného politického a 

kulturního dění.279 Ve své funkci vyvinul trojí veřejnou činnost:  

 

1. Soustavnou národohospodářskou propagaci Československé republiky v brazilském 

tisku a obchodních kruzích,  

                                                 
273  Barteček, I. České země a Španělsko, z dějin česko-španělských vztahů. Ostrava: Ostravská 
univerzita,  1996.  
274  Hrdlička, J. Vlastimil Kybal doma a v exilu. Louny: Obecní úřad Peruc, 2001. 
275  Hrdlička, J. Vlastimil Kybal a Univerzita Karlova. Chomutov: 3K, 1997.  
276  Hrdlička, J. Vlastimil Kybal doma... 
277  Barteček, I. České země... 
278  Barteček, I. České země... 
279  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1925, č. 24. 
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2. Organizování přímých obchodních styků pomocí vzniklé Brazilsko-československé 

obchodní komory,  

3. Založením Brazilsko-československé společnosti i propagací naší národní kultury.280 

 

Jihoamerické trhy Kybal viděl jako bezpečná a vděčná odbytiště pro přímý vývoz 

některých našich výrobků. 3. října 1927 se v sekční síni Obchodní a živnostenské 

komory v Praze konala „Anketa jihoamerická“, za účelem rozšíření obchodních styků 

s jihoamerickými státy. Na programu byl nedostatek přímých styků, nesnáze úvěrového 

obchodu, platební podmínky, nedostatek kapitálu, bankovní spojení, překážky dopravy 

a akce pro rozvoj obchodních styků. V důsledku usnesení ankety se měl při obchodním 

ústavu pražské obchodní komory zřídit orgán, který by mimo své činnosti a pomocí 

svého úředního aparátu podporoval náš vývoz do Latinské Ameriky po stránce 

informační, poradní a spolupracovní.281 

 

Plánem Kybala bylo zřízení Obchodní československo-brazilské komory se sídlem 

v São Paulu, která se měla zabývat navazováním a pěstováním přímých styků 

československo-brazilských, být prvním opěrným bodem pro obchodní pronikání. 

Kromě obchodní komory podporovaly a hájily obchodní zájmy Československa 

v Brazílii zastupitelské úřady. Naše republika měla v Riu od června roku 1920 

vyslanectví s konzulární a obchodní agendou. Tento úřad zahájil na jaře 1928 

soustavnou a energickou národohospodářskou propagandu o naší zemi. Seznamoval 

brazilskou veřejnost s naším průmyslem a obchodem. Mimo vyslanectví v Riu usilovala 

naše vláda o zřízení efektivního konzulátu i v São Paulu a čestných konzulátů 

v Curitibě, hlavním městě zemědělského státu Paraná, v Porto Alegre, hlavním městě 

prospívajícího státu Rio Grande do Sul a v přístavu Santosu, který byl nejdůležitějším 

trhem kávy a důležitým přístavem pro emigraci. Tyto úřady se staraly po úřední stránce 

o naši emigraci a kolonie v Brazílii, řádnou matrikulaci krajanů, věci pasové, vojenské, 

sociální, trestní berní,… po národně-kulturní stránce, k čemuž náleželo udržování 

jazyka pomocí škol a kurzů, udržování národní a státní pospolitosti pomocí knihoven, 

přednášek, divadla, hudby, zpěvu, tělocviku, po národohospodářské stránce použitím 

krajanů obchodně a průmyslově schopných k propagaci československých výrobků a 

k navazování obchodních styků Československa s Brazílií a Brazílie  
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s Československem, po kulturní stránce o znalost Československa, aby se vědělo více o 

státě, ze kterého pocházeli i naši emigranti, aby byla známá i za mořem hmotná i 

duchovní kultura kulturního státu ležícího ve střední Evropě.282  

 

V Latinské Americe měla naše země stále dobrou reputaci. Např. brazilský list „Jornal 

do Commercial“ ze dne 28. října 1925 opěvoval Beneše jako člověka, na kterého pohlíží 

celá Evropa s úctou a obdivuje celý svět. Díky diplomatům docházelo k výměně 

duchovních i hmotných statků. Nejužší politická, hospodářská, sociální a kulturní 

kolaborace vedla např. v Brazílii ke vzniku idee volného sdružení přátel 

Československa s Brazílií a v Rio de Janeiru měla konkrétní formu založením kulturní 

brazilsko-československé společnosti nazvané „Sociedade Brasileira-Tchecoslovaca“. 

Společnost měla v čele známého mezinárodního právníka Dr. Rodriga Octavia.  

 

V květnu 1927 byl zřízen i efektivní konzulát v São Paulu, který měl pečovat především 

o obchodní a emigrační zájmy našeho státu v jihobrazilských státech za pomoci již 

fungujících honorárních konzulátů v Curitibě. Vzájemné styky spočívaly na společných 

sympatiích, které vyvěraly zejména ze společného smyslu pro lidské hodnoty v životě 

národů a ze snahy poznat blíže jeden druhého. Při styku s naším národem byla vidět 

zvláštní srdečnost, která z brazilské strany vyvrcholila v nelíčený obdiv k hrdinům 

našeho lidu (Komenský), k našemu umění, hudbě, Sokolstvu atd. Z naší strany byla 

oplácena obdivem brazilské přírody (Havlasa), studiem řeči a kultury a horlivým 

pěstováním přátelství mezi oběma národy. Příznačným dokladem tohoto přátelského 

sbližování byla mimo jiné i vzácná pozornost brazilského tisku a různých kuturních i 

zájmových institucí k našim věcem, což se projevilo zejména při oslavách našeho 

velkého prezidenta v  brazilské Akademii, ve školách i v rozhlase.283 

 

Pokud jde o obchod, Československo dováželo z Brazílie např. kávu, kůže, tabák a 

olejnatá semena, do Brazílie pak z Československa putoval chmel a slad, sklo, 

železářské a kovové výrobky, papír a textilie.284 Československo dovezlo z Brazílie 
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např. v roce 1921 193.938 pytlů surové kávy, v roce 1924 to bylo 244.721 pytlů a v roce 

1926 220.371 pytlů.285 

 

Naše vyslanectví v Brazílii bylo v brazilském tisku prohlášeno za „obchodní 

ambassadu“ a Kybal se doopravdy považoval za šéfa obchodního domu, který 

exportoval a v daleké zemi rozšiřoval i uplatňoval dobré jméno československého 

státu.286 Kybal se v Brazílii obracel k široké veřejnosti pomocí denního tisku, kam psal 

články většinou týkajících se obchodních styků ČSR s Brazílií, dále propagoval 

pravidelně národohospodářskou politiku uveřejňováním obchodních, průmyslových, 

finančních a sociálních zpráv v tisku, pořádal řadu přednášek v Obchodních komorách 

např. v Riu, Sao Paulu, v Ústavu kávovém v Sao Paulu, ve Svazu průmyslníků, 

v Akademii brazilské, atd. Ke stálé propagandě byla založena „Společnost brazilsko-

československá, která např. v prvním roce své činnosti uspořádala čtyři koncerty české 

hudby, výstavu českého malířství, oslavu našeho prezidenta, vždy za podpory 

brazilských přátel.287 

 

Úspěch československé národohospodářské propagandy v brazilském tisku dokazuje 

např. denní politický rijský tisk, ve kterém bylo od poloviny dubna do konce prosince 

roku 1925 uveřejněno kolem 374 národohospodářských zpráv o Československu, 17 

listů, ze kterých jeden velký uveřejnil nejméně 178 zpráv. Mimo Rio přinášely o ČSR 

drobné hospodářské zprávy porůznu denní listy v São Paulu, Curitibě, Porto Allegre a 

Bello Horizonte, jež byla hlavní města jižních a středních brazilských států. 

Z odborného obchodního a národohospodářského tisku přinesl v uvedené době nejstarší 

list Monitor Mercantil 86 zpráv, Revista Commercial do Brasil, který byl orgánem 

Obchodní komory (Associacao Commercial) v Riu a zároveň Ústředny brazilských 

komor, 37 zpráv a Revista Commercial Brasileira, který byl orgánem Obchodní komory 

v Santosu , 65 zpáv. Drobné zprávy přínášely také Revista Aduaneira (Celní revue), 

Ekonomista, a jiné. Co se obsahu týká, zprávy se týkaly našeho života finančního, 

průmyslového, obchodního a sociálního. Např. Monitor Mercantil, který byl orgánem 

Pražských Veletrhů, uveřejnil v prosincových číslech tyto zprávy: „Daň ze jmění“, „Čsl. 

dluh“, „Národní banka čsl.“, „Banka frankočeskoslovenská“, „Bankovní trh“, 
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„Bankovní bilance“, „Anglický kapitál a ČSR“, „Pražské Vzorkové Veletrhy“, 

„Vzorkový veletrh bratislavský“, „Delegace na P. V. V.“, „Světová žeň chmelová“, 

„Průmysl sklářský“, „Cihly a produkty keramického průmyslu“, „Nový celní zákon“, 

„Obchodní smlouva se Španělskem“, „Obchodní styky s Ruskem“, „Obchodní bilance“, 

„Kávové náhražky“, „Půjčka ČSR v Americe“, „Obchodní dohoda s Japonskem“, 

„Válečné dluhy“, „Československý porcelán“, „Československá metalurgie“.288 

 

Propaganda pomocí drobných zpráv národohospodářských byla doplňována články, 

které byly uveřejňovány v denním tisku i v odborných časopisech, na vysvětlenou nebo 

podporu obchodních styků československo-brazilských. Sem náležejí informativní 

články legačního sekretáře Dr. Karla Dittricha: „Clo na kávu v ČSR“ (Jornal do 

Commercio v Sao Paulo, 25. V.), „Obchodní styky československo-brazilské“ (Revista 

Aduaneira v říjnu 1925), „Vývoj československého celního tarifu“ (tamže, listopad), a 

„Káva a kávové náhražky“ (Jornal do Commercio, Rio, 4. X.), jakož i jeho články o 

nynějším stavu obchodních styků československo-brazilských (Jornal do Commercio, 

Rio, 14. IV. 26. IV., 2. VII., 3. IX.), o kávě v Československu (Jornal do Commercio 

29. V.) a o Obchodní komoře československo-brazilské (Estado do Sao Paulo 6. X.).289 

 

K propagandě písemné byla přidružována příležitostně i propaganda ústní. Ne příliš 

hluboký rozvoj obchodních styků československo-brazilských a brazilsko-

československých byl předmětem rozhovorů, porad i přednášek v těchto obchodních 

organizacích: Associacao Commercial v Riu, Liga do Commercio v Riu, Museum 

Agricola e Commercial v Riu, Associacao Commercial v Sao Paulu, Associacao 

Commercial v Santosu, a Instituto Paulista de Defeza do Café v Sao Paulu. O téže věci 

byly konány porady v Akčním výboru pro zřízení Obchodní komory československo-

brazilské v São Paulu a přirozeně i rozhovory a porady individuální a úřední.290 

  

Touto plánovitou a pravidelnou činností byl předně vzbuzen zájem širší brazilské 

veřejnosti, zvláště obchodníků, o československou potenci průmyslovou, obchodní a 

finanční a za druhé, byl ukázán příslušným kruhům exaktní obraz stavu obchodních 

styků Bazílie s Československem. Vývoz brazilských produktů do Československé 
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republiky přešel do rukou hamburských, holandských a terstských překupníků. Podobně 

přímý československý vývoz do Brazílie byl opět starými vyšlapanými cestami přes 

Vídeň, Terst, Hamburk aj.291 

 

K roku 1927 byly v Brazílii od roku 1920 efektivní velvyslanectví v Rio de Janeiru, 

od května 1927 efektviní konzulát v Sao Paulu s pravomocí pro stát Sao Paulo a 

dočasně i pro stát Rio Grande do Sul. Konzulát měl řídit československou emigraci do 

Brazílie a podporovat československé obchodní styky s tímto nejpokročilejším státem 

brazilské Unie. Tytéž úkoly měl i honorární konzulát v Curitibě, hlavním městě 

vnitrozemského státu Paraná.292 Těm, kdo chtěli obchodovat přímo s Brazílii Kybal 

doporučoval pokud to jde poznat osobně tuto zemi, naučit se Portugalsky a znát její 

obchodní organizaci.293 

 

V listopadu 1927 např. Tomáš Baťa založil Companhia Alto Paraná v Sao Paulu. Tato 

firma obchodovala s pozemky i dobytkem a zprostředkovávala pro mateřský podnik ve 

Zlíně dovoz kůží. Poté v Sao Paulu vznikla i sesterská společnost Companhia Viaçao 

São Paulo - Mâtto Grosso, která se také zabývala obchodem s dobytkem. Během 

třicátých let vybudoval Tomáš Baťa a jeho nástupce J. A. Baťa v latinskoamerické 

oblasti celou síť zahraničních společností: v Guatemale S. A. Guatemala Incatecu, 

v Bolívii Manufaktura Boliviana S. A., v Peru Fabrica de Calzado, v Chile Catecu Soc. 

Manufaktura S. A., na Haiti Chassures Bata Haiti S. A. a v Argentině Aricoba, Com. 

Arg. de Comercio e Iudustria. Společnosti zajistily Baťovo firmě pravidelnou zásobu 

surovin a současně vytvořily v Latinské Americe výhodné podmínky pro odbyt 

obuvi.294 

 

V řadě států, jež dovážely např. do Brazílie, Československo zaujímalo 21. místo a stálo 

tak mezi Finskem a Lucemburskem a vykazovalo 0.25 % celkového brazilského 

dovozu. V dovozu do Argentiny ČSR stálo na 20. místě vedle Rakouska, Dánska a 

Lucemburska a vykazovalo podle úředních argentinských statistik za rok 1924 pouze 

0.2 procenta celkového dovozu laplatské republiky.295 
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Neexistence obchodní brazilsko-československé komory nebránila rozvíjení dalších 

kontaktů. Další příležitost se naskytla např. Na Pražských vzorkových veletrzích v létě 

1926, kterých se zúčastnili z dvanácti států také dva zástupci z amerického kontinentu – 

USA a Spojených států brazilských. Účast Brazílie byla o to významnější, protože se do 

té doby nezúčastnila žádné evropské mezinárodní výstavy či veletrhu a bylo to poprvé, 

kdy byla v Evropě oficiálně zastoupena. Brazilskou přítomnost na výstavě 

reprezentovalo 32 firem a byla jí věnována výrazná pozornost v denním tisku s důrazem 

na otázky spojené s dovozem brazilské kávy do Československa a ustavením společné 

obchodní komory. Účast Brazílie současně dokazovala její zájem na posílení přímých 

obchodních kontaktů. Jedním z hlavních bodů brazilsko-československých jednání byl 

právě dovoz kávy do střední Evropy.296 

 

Kybal díky zdravotním problémům dosáhl koncem roku 1926 s přímluvou Kamila 

Krofty bývalého kolegy z univerzity a tehdy zástupce ministra zahraničních věcí  příslib 

přeložení do některé románské země. Z Brazílie odjel Kybal do Československé 

republiky v květnu 1927. V letech 1927 až 1933 působil ve Španělsku. Po dvouleté 

přestávce, kdy pobýval na univerzitě zahájil v roce 1935 svoji činnost jako velvyslanec 

pro Mexiko a středoamerické republiky. Jmenován byl prezidentem Masarykem dne  

3. června 1935 (příloha č. 23).297 V Mexiku Kybal vystřídal Františka Květoňe.  

 

Patnáct let od vzniku Československa Kybal pozitivně hodnotil navázání 

diplomatických styků a vybudování nejnutnější konzulární sítě. Kritizoval ale 

hospodářské styky, které byly v cizích rukou, kulturní styky, které až na pár vyjímek 

neexistovaly a sociální styky. Důvod viděl nejen v hospodářské chudobě našeho státu, 

v neexistenci naší zahraniční tradičnosti a naší sociální rozervanosti, těkavosti, 

nespokojenosti a jisté dobrodružné povaze, ale i ve slabém zájmu zainteresovaných 

kruhů, nedostaku plánovité hospodářské, sociální a kulturní  politiky vůči Latinské 

Americe. „…co bylo vykonáno kladného, bylo vykonáno buď z cizího popudu, pod 

cizím vedením, za cizí podpory, anebo ze soukromé iniciativy jednotlivců.“298 Kybal 

neustále apeloval na to, aby se budovaly naše pozice v zahraničí.   
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Mezi Brazílií a Československem byla uzavřena první obchodní dohoda 27. listopadu 

1931 v brazilském Riu a obsahovala doložku o vzájemném poskytování nejvyšších 

výhod. Tato dohoda byla uzavřena na dva roky s tím, že její platnost bude automaticky 

prodlužována, pokud ji některá ze smluvních stran nevypoví. Na tuto obchodní smlouvu 

navazovala nová dohoda z roku 1936, která nově formulovala některé aspekty doložky 

nejvyšších výhod. 10. prosince 1932 byla v Riu podepsána dohoda mezi 

Československou společností pro dovoz brazilské kávy a Národní kávovou radou v Rio 

de Janeiru.299 

 

Brazilsko-československé hospodářské kontakty byly završeny 18. srpna 1937, kdy byla 

z podnětu Československo-latinskoamerické obchodní komory, založené v Praze 

počátkem roku 1935, otevřena v paláci Pražských vzorkových veletrhů stálá Obchodní a 

informační kancelář Spojených států brazilských pro střední Evropu s cílem rozšířit 

rozvoj vzájemných obchodních styků.300 

 

V Mexiku se Kybal setkal v letech 1935-1939 se zralou podobou revoluce. Jeho 

působení zde nebylo chudé na údálosti. Již na začátku svého působení podnikl 

v průběhu roku 1935 s řadou dalších diplomatů na pozvání prezidenta hostitelského 

státu dvě studijní cesty po Mexiku. V těchto cestách pokračoval i další rok. Kromě 

Mexika navštívil i Salvador, Honduras, Guatemalu a Nikaraguu. Mimo přednáškové 

činnosti na tamních univerzitách se tam spolu s manželkou věnoval i propagaci české 

kultury a umění. Jeho cesty postupně přerušila zhoršující se politická situace v Evropě, 

která dolehla i tam. V Kybalových politických zprávách je možné nalézt i varovné 

signály o růstu vlivu německé a sovětské propagandy v Mexiku.301 

 

I přes své negativní zkušenosti ze španělské revoluce hodnotil Kybal politický systém 

v Mexiku v podstatě příznivě. Mexiko se podle něho vydalo cestou pokojné a 

mírumilovné revoluce, zakládala se rolnická družstva, syndikalistická organizace 

                                                 
299  Barteček, I. K zájmu českého kapitálu..., s. 125-126. 
300  Ibid., s. 128. 
301  Hrdlička, J. Vlastimil Kybal a Univerzita... 



Diplomatické styky Československa se zeměmi Latinské Ameriky 

 101 

dělníků a byla zde snaha překonat negramotnost. Politika se orientovala především na 

sociální a hospodářské otázky a uskutečnění i průběh pozemkové reformy.302  

 

J. Kubálek hodnotí československou hospodářskou politiku na latinskoamerickém 

subkontinentu jako československý exportní neúspěch, kterému napomohla mimo jiné i 

nedostatečná síť zastupitelských úřadů a s tím související nedostatečná obchodně 

politická bezpečnost.303 „Přes veškeré snahy zainteresovaných diplomatických a 

hospodářských kruhů nebyla v průběhu meziválečné existence Československé 

republiky vypracována odpovídající latinskoamerická politika českého kapitálu vůči 

tomuto subkontinentu.“304 

 

Situaci v Evropě v roce 1938 nesl Kybal těžce. Ve dnech 10.-12. září 1938 se Kybal 

zúčastnil ve svém diplomatickém působišti v hlavním městě Spojených států mexických 

Mezinárodního kongresu proti válce, který svolal a zahájil prezident Lazar Cárdenas. 

„Mezi řadou ideologických řečníků spojených především s románským světem, Francií 

a Španělskem vystoupil i český historik, žák Jaroslava Golla. Hovořil ve svém 

příspěvku o politické situaci své vlasti. Konstatoval, že cizí státy by chtěly zničit 

nezávislost Československa, poněvadž tato země je jim v cestě při pochodu směrem 

Berlín-Bagdád. Zmínil se též, že Československo nemá potřebu se obávat o svou 

existenci, a poukázal na vojenské smlouvy, jež je pojí s Francií a SSSR.“305  

 

V Mexiku rostl neustále vliv německo-italsko-japonské propagandy. Kybalova 

diplomatická dráha se uzavřela v Mexiku na počátku roku 1939. V době jeho 

nepřítomnosti byla v březnu 1939 legace ČSR v Mexiku vydána německé moci. Ještě 

v březnu odešel Kybal do exilu v USA, které mu poskytly pohostinství.306 V USA 

přednášel v Kalifornii na Pasadenské univerzitě a burcoval americkou veřejnost na 

podporu československého osvobozeneckého zápasu. Do Československa se však již 

nikdy ze zámoří nevrátil a v roce 1958 zemřel ve Washingtonu.307 

 

                                                 
302  Ibid., s. 72. 
303  Barteček, I. K zájmu českého kapitálu..., s. 129. 
304  Ibid., s. 131. 
305  Hrdlička, J. Vlastimil Kybal a Univerzita..., s. 72-73. 
306  Ibid. 
307  Němeček, J. Soumrak a úsvit…  
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3. 3 DIPLOMATICKÉ STYKY PO UDÁLOSTECH V ROCE 1938 

 

Od poloviny třicátých let provádělo Německo vůči Latinské Americe široce založenou 

expanzi. V latinskoamerických zemích nesledovalo pouze hospodářské cíle, které 

pokládalo spíše za výhodnou základnu k rozšíření svého politického vlivu. Očekávalo, 

že získá některé latinskoamerické státy jak pro protiamerickou politiku, tak i pro přímou 

spolupráci a možná i pro jistou formu spojenectví. Německo se orientovalo na 

spojenectví s armádami a na aktivizaci germanofilských proudů ve vládních vrstvách 

v Latinské Americe a současně na německé vystěhovalecké kolonie.308  

 

Před válkou se plány světové německé říše nezastavovaly ani před Monroeovou 

doktrínou, Jižní Amerika byla dávno její zaslíbenou zemí, především Spojené státy 

brazilské, kde byly silné osady německých přistěhovalců, kteří necítili republikánsky a 

nesplývali se svým okolím s onou snadností, jakou bylo možné najíti mezi „americkými 

Němci“ v Spojených státech amerických.309 Latinskoamerické země měly odpor vůči 

expanzivní politice USA, Němci toho využívali a země se tak dostaly do politické sféry 

Německa.310 Spojené státy americké nepřestaly usilovat o vytvoření organizace 

amerických států a získání vlivu v amerických zemích. Nakonec se jim podařilo stát se 

od druhé světové války hegemonem v této oblasti.311 

 

Po obsazení Rakouska Německem v březnu 1938 se stalo i Československo středem 

zájmu tisku i veřejnosti zemí v Latinské Americe, které s námi většinou sympatizovaly 

a odsoudily tak Německo. 

 

Jak to vypadalo s diplomatickými styky po okupaci Československa Německem? 

Mnichovská konference sice vyvolala u latinskoamerické veřejnosti vlnu sympatií 

k Československé republice, v politické rovině však byla situace zcela odlišná. Vlády 

skoro všech latinskoamerických států se nezasazovaly za zachování nezávislosti 

Československa, neboť nechtěly ohrožovat své vztahy s Třetí říší, a přestaly tak ČSR 

                                                 
308  Nálevka, V. Československo a Latinská Amerika v letech druhé světové války. Praha: UK, 
1972, s. 13. 
309  Havlasa, J. Vztah osadní politiky k světové válce. Praha: Nakladatelství spisů Jana Havlasy, 
1918. 
310  Nálevka, V. Československo a Latinská Amerika,…, s. 14. 
311  Ibid. 
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právně uznávat. Dalším činem, který přispěl k přerušení diplomatických vztahů 

Československa a zemí Latinské Ameriky bylo i to, že i tituláři československých 

zastupitelských úřadů v Latinské Americe uposlechli výzvy k zastavení činnosti a 

předali úřady do rukou říšskoněmeckých úřadů bez odporu. Teprve až v letech 1940-

1942 se opět snažila československá exilová vláda o znovunavázaní diplomatických 

styků. 312 

 

Politické zprávy z Latinské Ameriky po 15. březnu 1939 přestaly docházet do 

Československa. Státy Latinské Ameriky čekaly jak se bude situace v Evropě vyvíjet 

dál a se svým postojem k nám čekaly na rozhodnutí a postoj velmoci USA. 

Diplomatické styky tedy ustaly i když některé latinskoamerické státy nepřestaly 

Československo uznávat. Československé zastupitelské úřady byly vesměs zrušeny. 

17.3.1939 obdrželi tituláři československých zastupitelských úřadů v Latinské Americe 

telegram ministra Dr. Chvalkovského, kterým byli vyzváni k zastavení své činnosti a 

k předání legační agendy říšskoněmeckým úřadům.“ Naprostá většina tak učinila  a 

česká veřejnost byla zklamaná, že neodporovali, když právě na nich nejvíce záleželo, 

když měli udržet a uchovat pro nadcházející boj tyto zevní symboly naší samostatnosti a 

suverenity.313 Mnoho let budovaná síť československých vyslanectví 

v latinskoamerickém světě tak přestala existovat během pár dní. 

 

3. 3. 1 ARGENTINSKÁ REPUBLIKA 
 
V okamžiku okupace Československé republiky byl naším diplomatickým zástupcem 

v Argentině František Kadeřábek, který vystudoval práva a v Buenos Aires působil jako 

vyslanec od dubna 1937. Byl pověřen vedením tohoto úřadu již od března 1935. 

Souběžně byl také vyslancem v Paraguayi, Uruguayi a Bolívii. Argentinské 

ministerstvo zahraničních věcí si udržovalo odstup od událostí v Evropě a do vztahů 

mezi československým a německým diplomatickým úřadem nezasahovalo. Po 

15.3.1939 byly diplomatické styky přerušeny a vyslanectví bylo odevzdáno Němcům.314 

                                                 
312  Cihelková, E. a kol. Řada studií. Aktuální otázky světové ekonomiky. Vztahy Evropské unie se 
zeměmi Latinské Ameriky…, s. 37-39. 
313  Nálevka, V. Československo a Latinská Amerika…, s. 30. 
314  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické 
zastoupení Československa v cizině a cizích zemí v Československu 1918-1985. Praha: Federální 
ministerstvo zahraničních věcí, 1987. 
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„Argentinský ministr zahraničí José Maria Cantilo přijal 17. března nejprve Kadeřábka, 

který mu odevzdal memorandum o posledních událostech v Československu; 

následovala návštěva německého chargé d´affaires, který ho slovně informoval o novém 

stavu událostí v Československu. Konečně ještě téhož dne, po přijetí instrukcí z Prahy, 

oznámil Kadeřábek argentinskému ministrovi zahraničí předání úřadu do rukou Němců. 

Archiv vyslanectví se tak dostal do rukou Němců. Po odevzdání vyslanectví v Buenos 

Aires Němcům se ale bývalý vyslanec do okupované vlasti nevrátil a zůstal v Jižní 

Americe.”315 Československý vyslanec, který zůstal v Buenos Aires, se dal k dispozici 

Československému národnímu výboru v Paříži a byl jmenován jeho důvěrníkem 

v Argentině. Argentinský vyslanec byl z Prahy odvolán a Argentina zde zřídila svůj 

generální konzulát.316 Kadeřábek v Jižní Americe pak později působil zejména díky 

svým dobrým kontaktům na vysoké politické kruhy jihoamerických států jako 

pověřenec československé zahraniční akce. Již 1. července 1939 byl poslán 

Ministerstvem zahraničních věcí v likvidaci na půlroční bezplatnou dovolenou a  

7. června 1940 propuštěn ze služby.317 

3. 3. 2 BOLIVIJSKÁ REPUBLIKA 
 

Diplomatické styky mezi Československem a Bolívií byly událostmi po 15.3.1939 

přerušeny, ale československá vláda v Londýně si nebyla jista, zda bolívijská vláda 

uznala stav vytvořený německou agresí proti Československu.318  

3. 3. 3 BRAZÍLIE 
 

V roce 1938 byl vyslancem ČSR v Rio de Janeiru Josef Švagrovský. Švagrovský byl ale 

rozhodnutím MZV v Praze k 31. prosinci 1938 penzionován. V okamžiku okupace ČSR 

15. března 1939 stál v čele vyslanectví ČSR v Rio de Janeiru chargé d´affaires Vladimír 

Nosek, který v Jižní Americe působil jako legační tajemník a posléze legační rada již od 

roku 1934. 15. března se Noskovi ozval německý chargé d´affaires von Levetzow 

s informací, že obdržel z Berlína příkaz převzít československé vyslanectví. Nosek 

odmítal a snažil se získat stanovisko brazilského ministerstva zahraničních věcí.  

                                                 
315  Němeček, J. Soumrak a úsvit…  
316  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
317  Němeček, J. Soumrak a úsvit… 
318  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
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17. března obdržel z Prahy Chvalkovského telegram, který ho také vyzýval k předání 

úřadu Němcům.319 Brazílie si zachovávala svoji neutralitu. Na jedné straně žádným 

aktem neuznala tzv. Protektorát ani Slovenský štát, na druhé straně se Brazílie obávala, 

že by mohla ohrozit svůj vztah s Německem. Československého zástupce, který nadále 

pobýval v Brazílii nezahrnovala ani do diplomatické listiny (náš zástupce zde vyřizoval 

pasovou a vizovou agendu).320  

 

Důvody byly zejména hospodářské. Brazílie v důsledku kávové krize v roce 1932 přešla 

na pěstování bavlny, a Německo se pro ni stalo jedním z významných obchodních 

partnerů. Kromě toho, hrozící válečný konflikt v Evropě mohl ovlivnit německé dovozy 

bavlny z USA ve prospěch Brazílie. Nakonec se tedy Nosek podvolil a předal 

vyslanectví tamní německé diplomatické misi. „Na rozdíl od úřadů v jiných zemích 

nebyl v tomto případě údajně sepsán protokol a předání do rukou německého chargé  

d´affaires proběhlo z české strany jen za přítomnosti Noska a kancelářského oficiála 

Karla Drahoty.“ 20. března pak Nosek notifikoval předání úřadu brazilskému 

ministerstvu zahraničních věcí. Do Prahy 3. dubna hlásil, že „tato nóta dosud nebyla 

potvrzena a brazilská vláda dosud nový právní stav neuznala.“321 Nosek se do zabrané 

ČSR nevrátil a 31. března 1939 se přihlásil bývalému prezidentovi E. Benešovi ke 

spolupráci v odboji a navázal také spojení s pařížským vyslancem Štefanem Osuským. 

Několikrát se pokusil jednat s brazilským ministerstvem. Na konci března intervenoval 

u brazilského ministerstva, že akt předání úřadu byl učiněn pod nátlakem, úskokem ze 

strany Němců. 28. dubna 1939 předal brazilskému MZV písemný koncept nóty o 

neplatnosti předání československého vyslanectví, ale pokaždé neuspěl díky brazilským 

obchodním zájmům. Nosek byl 20. února 1941 propuštěn ze státní služby a po 

vypuknutí druhé světové války neúředně obnovil činnost svého úřadu a podílel se na 

organizaci krajanského života. Mimo jiného založil tamní pobočku Československého 

červeného kříže a uspořádal sbírku pro Fond obětí gestapa. Další československý úřad 

v Brazílii, konzulát v São Paulu, který vedl konzul Ján Országh dopadl stejně jako 

vyslanectví.322 

                                                 
319  Němeček, J. Soumrak a úsvit…  
320  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
321  Němeček, J. Soumrak a úsvit…, s. 419. 
322  Ibid.  
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3. 3. 4 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 
 
Pokud jde o Dominikánskou republiku vykonával diplomatickou agendu v této zemi 

československý zastupitelský úřad ve Washingtonu a vzájemné vztahy (které se 

omezovaly pouze na úroveň konzulárních styků) proto nebyly přerušeny.323 

 

3. 3. 5 EKVÁDORSKÁ REPUBLIKA 
 
Efektivní vyslanectví ČSR v Quitu nebylo. Příslušným titulářem byl od června 1937 

československý vyslanec v Limě Augustin Lafar, který před tím zastával konzulské 

úřady v Bombaji a Šanghaji. Jelikož bylo peruánské vyslanectví ČSR předáno Němcům, 

dopadlo zastoupení v Ekvádoru stejně.324 Diplomatické styky byly po 15.3.1939 

přerušeny a Ekvádor uznal tzv. Slovenský štát.325  

 

3. 3. 6 GUATEMALSKÁ REPUBLIKA 
 
V Guatemale byl honorární vicekonzulát ČSR povýšen v roce 1931 na honorární 

konzulát ČSR. V březnu 1939 nebyl tento úřad vydán Němcům a byl guatemalskou 

vládou respektován. Byl ve styku s československým vyslanectvím ve Washingtonu, 

které vyřizovalo diplomatickou agendu pro Guatemalu bez formálního pověření.326 

 

3. 3. 7 HAITSKÁ REPUBLIKA 
 
Pokud jde o Haiti, vykonávalo diplomatickou agendu v této republice československé 

vyslanectví ve Spojených státech amerických. Po 15.3.1939 nepřestávalo Haiti uznávat 

Československo, nicméně svého zástupce k československé vládě do Londýna 

nejmenovalo.327  

3. 3. 8 HONDURASKÁ REPUBLIKA 
 

                                                 
323  Ibid.  
324  Ibid.  
325  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
326  Ibid. 
327  Němeček, J. Soumrak a úsvit…  
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V diplomatických stycích s Hondurasem nebylo v průběhu druhé světové války  

pokračováno.  

3. 3. 9 CHILSKÁ REPUBLIKA  
 

Od poloviny června 1938 byl do čela vyslanectví ČSR v Chile jmenován Vladimír 

Smetana. Smetana byl jako ostatní vyslanci vyslanectví ČSR vyzván 16. a 24. března 

1939, aby předal svůj úřad v Santiagu de Chile diplomatické misi Německa. Nejdříve 

Smetana na to nereagoval a přihlásil se prostřednictvím československého vyslanectví 

v USA Benešovi ke spolupráci. Odpověď mu však nepřišla a navíc již dříve německá 

vláda nabídla chilské vládě pomoc při vybudování zničených krajů poskytnutím kreditu 

ve zboží. Chilská vláda upředňostňovala přímou finanční pomoc USA, ale jednání 

s nimi vázla, a tak se začala zabývat německou nabídkou. Německý vliv v Chile 

stoupal. Chile se od otázky československého velvyslanectví v Chile distancovalo a 

neuznalo ani okupaci českých zemí. Na nótu o navázání diplomatických styků se 

Slovenským státem také nereagovalo kladně a vyčkávalo na stanovisko Spojených států 

amerických. V Paříži se zatím vytvořil Československý národní výbor a Smetana 

navázal styky s Osuského Správou pro věci zahraniční, která mu začala finančně 

přispívat na udržování úřadu. Smetana zůstal v Chile jako důvěrník československého 

odboje. Diplomatické styky s Chile byly po 15.3.1939 přerušeny. Jelikož se Smetana 

nevrátil do protektorátu, byl propuštěn ze služby a poté zbaven protektorátní státní 

příslušnosti.328  

3. 3. 10 KOLUMBIJSKÁ REPUBLIKA 
 

V době okamžiku okupace Československa Německem stál v čele československého 

vyslanectví v Bogotě od roku 1937 bývalý legionář chargé d´affaires Josef Košek (v 

letech 1935-1937 vykonával svou funkci z venezuelského Caracasu). Diplomatické 

styky byly po 15.3.1939 přerušeny a československé vyslanectví předáno Němcům. 

Postoj Kolumbie k likvidaci Československa nebyl také zcela jasný. Košek se vrátil do 

protektorátu a stal se odborovým radou ministerstva obchodu. V Bogotě působil jako 

důvěrník exilové vlády Československa V. Trčka.329 

 

                                                 
328  Ibid., s. 427. 
329  Ibid., s. 430. 
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3. 3. 11 KOSTARICKÁ REPUBLIKA 
 

Událostmi v Evropě byly diplomatické styky s Kostarikou po 15. březnu 1939 

přerušeny.330 

 

3. 3. 12 KUBÁNSKÁ REPUBLIKA 
 
 
Od počátku navázaní diplomatických vztahů byl vždy československým zástupcem na 

Kubě vyslanec Československa v USA. Po 15. březnu Kuba následovala stanovisko 

Spojených států a nepřestala uznávat československé diplomatické zastoupení ve 

Washingtonu v čele s vyslanecm V. Hurbanem.331  

 

3. 3. 13 SPOJENÉ STÁTY MEXICKÉ 
 

V Mexiku a současně také v Guatemale, Hondurasu, Nikaragui a Salvadoru byl od roku 

1935 československým vyslancem Vlastimil Kybal. V březnu 1939 se Kybal ale na 

vyslanectví nenacházel z důvodu dovolené. Správu vyslanectví převzal chargé  

d´affaires a dosavadní první sekretář legace Antonín Poláček, který úřad ČSR vydal 

tamnímu německému zastoupení. Diplomatické styky byly událostmi po 15.3.1939 

přerušeny, ale mexické ministerstvo zahraničních věcí okupaci českých zemí neuznalo. 

V odpovědi, která reagovala na dopis Kybala, prezident Lázaro Cardenas vyslovil 

naději v obnovení československého suverénního státu. Po vstupu do války přerušilo 

Mexiko diplomatické vztahy se státy Osy a aktivně vystupovalo na podporu USA na 

panamerické konferenci v lednu 1942, kde ministr zahraničních věcí Mexika Ezequiel 

Padilla doporučil americkým státům přerušení styků s agresory a pokračování ve stycích 

s vládami okupovaných evropských zemí. Toto doporučení bylo přijato v závěrečné 

rezoluci této konference.332 

                                                 
330  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
331  Němeček, J. Soumrak a úsvit…, s. 431. 
332  Ibid., s. 433. 
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3. 3. 14 PANAMSKÁ REPUBLIKA 
 

Pokud jde o Panamu, diplomatické styky mezi ČSR a Panamou nebyly po 15. březnu 

1939 přerušeny a československý honorární konzul v Panamě Quijumo pokračoval 

nadále ve své funkci.333  

3. 3. 15 PARAGUAYSKÁ REPUBLIKA 
 

Pokud jde o Paraguay, efektivní úřad v Asunciónu zřízen nebyl. Agendu vyřizoval 

československý vyslanec v Brazílii F. Kadeřábek. Po 15. březnu 1939 nevznikl tedy 

problém s předáním úřadu Němcům. Paraguayská vláda okupaci Československa nikdy 

neuznala a vztahy s naší zemí nepovažovala nikdy za přerušené. Kadeřábek po  

15. březnu 1939 přesídlil do Asunciónu, kde byl československou vládou potvrzen ve 

funkci vyslance.334 

3. 3. 16 PERUÁNSKÁ REPUBLIKA 
 
V Peru fungoval na vyslanectví Československa v Limě pouze chargé d´affaires. Od 

července 1937 jím byl Augustin Lafar. Po březnových událostech v Evropě také Lafar 

předal úřad německému vyslanci. Lafar se vrátil do protektorátu, kde nejprve působil ve 

službách ministerstva obchodu, poté v ministerstvu hospodářství a práce. Diplomatické 

styky formálně přerušeny nebyly a republika Peru nepřestávala uznávat právní existenci 

ČSR. 335 

3. 3. 17 SALVADORSKÁ REPUBLIKA 
 
Diplomatické styky se Salvadorskou republikou byly po 15.3.1939 přerušeny.336

                                                 
333  Ibid. 
334  Ibid. 
335  Ibid. 
336  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
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3. 3. 18 URUGUAYSKÁ REPUBLIKA 
 

Pokud jde o Uruguay, od navázání oficiálních styků s Uruguayí neylo zřízeno efektivní 

československé vyslanectví a zastupováním byl pověřen československý vyslanec 

v Argentině F. Kadeřábek. Událostmi 15.3.1939 diplomatické styky nebyly přerušeny.  

Uruguay nepřestala uznávat existenci Československé republiky.337 

3. 3. 19 VENEZUELSKÁ REPUBLIKA 
 
Ve Venezuele působil od 19. června 1937 československý vyslanec Jaroslav Novák, 

který před tím působil jako legační rada na zastupitelských úřadech ve Francii, 

v Polsku, Rakousku, Maďarsku a USA. V roce 1939 mělo dojít ke změně ve vedení 

vyslanectví, kde měl jako nový vyslanec nastoupit bývalý konzul v São Paulu Rudolf 

Režný. Do Caracasu přijel Režný právě v den okupace Československa 15. března 1939 

a tak vyslanectví již nepřevzal. Novák se rozhodl odevzdat úřad Němcům. Venezuela 

nikdy nepřestala uznávat ČSR de iure.338 

 

I když oficiální zástupci Československa v Latinské Americe kapitulovali, řada z nich 

začala pracovat v zahraničním odboji.  

Krajané v Mexiku, Argentině, Brazílii, Chile, Peru a Venezuele protestovali proti 

vydání československých zatupitelských úřadů Němcům a kapitulace všech vyslanců 

Československa v latinskoamerických zemích před telegramem ministra Chvalkovského 

vyvolala dlouholeté spory mezi krajany a československými diplomaty o možnosti či 

nemožnosti odporu.339 

 

Po vzniku Československa ztratili krajané v Latinské Americe hlavní smysl své 

dosavadní práce, kdy podporovali snahy o rozbití Rakousko-Uherska. V meziválečném 

období jejich zájmy Československo ignorovalo. K opětovnému významu našich 

krajanů došlo až v roce 1938, v souvislosti s bezprostředním ohrožením Československa 

Německem. Ve všech zemích Latinské Ameriky bránili naši krajané „poslední ostrov 

demokracie ve Střední Evropě“. Čelili např. německé propagandě a ve spolupráci se 

                                                 
337  Němeček, J. Soumrak a úsvit…  
338  Ibid. 
339  Nálevka, V. Krajanské hnutí v Latinské Americe v letech druhé světové války. In: Češi v cizině 
8. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1995, s. 37. 
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zastupitelskými úřady Československa se podíleli na obhajobě celistvosti státu.340 V 

Argentině např. braři Janderové, majitelé vlivného časopisu „Jihoameričan“ zahájili 

tiskovou kampaň ve prospěch druhé republiky a byla vytvořena krajanská federace 

„Československé sjednocení“.341  

 

„Krajanská hnutí v Latinské Americe v letech druhé světové války aktivizovala tamní 

Čechoslováky ve prospěch osvobozeneckého zápasu, vytvářela zázemí pro diplomatické 

akce exilové vlády, především pro obnovení diplomatických styků s jihoamerickými 

republikami, organizovala četné solidární akce, od osvětových či kulturních aktivit po 

hojné finanční sbírky. V neposlední míře spolupracovala i s československou 

zpravodajskou službou, jejíž expozitura v Rio de Janeiru byla výtečně informována o 

politickém dění na subkontinentu a pro futuro vytvářela prostor pro připravovanou 

hospodářskou ofenzívu Československé republiky v zemích jihoamerického 

subkontinentu.“342 Beneš v exilu v severní Americe formuloval základní programové 

úkoly zahraniční akce a 19. března 1939 vyzval světovou veřejnost k vyjádření protestu 

proti násilné likvidaci Československa. Krajané ve Spojených státech amerických 

ustavili Československou národní radu v Chicagu v dubnu 1939. Tím se vytvořilo i 

dostatečné zázemí pro první činny druhého odboje. „Z torza bývalých československých 

zastupitelských úřadů a konzulátů vznikla základní síť zahraniční akce a na ni se 

postupně napojovala i krajanská hnutí.“343 V roce 1939 byl ve Francii vytvořen tzv. 

Československý národní výbor, který uznala francouzská vláda a pak i vláda Velké 

Británie. Později byl uznán i Austrálií, Novým Zélandem a Jihoafrickou Unií. Po pádu 

Francie přesídlil do Velké Británie. Navazování nových vztahů s Latinskou Amerikou 

se pak uskutečňovalo československou vládou v Londýně. Země v Latinské Americe se 

snažily zachovat svoji neutralitu pokud jde o druhou světovou válku (na konferenci 

v Panamě v září 1939 američtí ministři zahraničí přijali dekret o neutralitě západní 

polokoule344) a stejně se stavěli i k našim pokusům o znovunavázání diplomatických 

styků Československa a latinskoamerických zemích. Váhali i v postoji vůči nám. 

Americké země se po válečných událostech v roce 1940 začaly bát o svoji bezpečnost a 

rozpínavosti Třetí říše v Americe.  

                                                 
340  Nálevka, V. Československo a Latinská Amerika…, s. 28. 
341  Ibid. 
342  Nálevka, V. Krajanská hnutí..., s. 42. 
343  Nálevka, V. Československo a Latinská Amerika…, s. 38. 
344  Ibid., s. 42. 
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3. 4 DIPLOMATICKÉ STYKY PO DRUHÉ STV ĚTOVÉ VÁLCE 

Po druhé světové válce došlo k obnovení diplomatických styků se zeměmi Latinské 

Ameriky, jejichž opětovné navazování začalo ještě před skončením války. 

 

Pět let usilovala československá exilová vláda o obovení diplomatických styků se 

zeměmi Latinské Ameriky. Snaha byla motivována třemi faktory: úsilím o získání 

československých krajanských osad pro aktivní zahraniční odboj, snahou o zabezpečení 

poválečných trhů v Latinské Americe a mezinárodní prestiží.345 

 

Otázka obnovení diplomatických styků začala být aktuální až po předběžném uznání 

Benešova kabinetu Velkou Británií v červenci 1940. „17. září notifikoval 

československý vyslanec v Londýně dr. Lobkovic zástupcům Argentiny, Brazílie, Chile, 

Peru, Ekvádoru, Kolumbie, Venezuely, Bolívie, Paraguaye a Uruguaye ustavení čs. 

vlády v exilu a odevzdal jim memorandum o její právní totožnosti s vládou 

předmnichovské republiky.“346 Československá vláda pak žádala o navázání 

přerušených diplomatických styků. Uznání československé exilové vlády zeměmi 

Latinské Ameriky záleželo kromě vývoje ve světě také na vnitropolitickém vývoji 

amerických republik a meziamerických vztazích. V druhé polovině roku 1941 se 

mezinárodní postavení exilové československé vlády upevnilo. V červenci 1941 uznaly 

naši vládu v exilu Sovětský svaz, Velká Británie  a Spojené státy americké.347  

 

V roce 1941 se československé ministerstvo zahraničí znovu pokusilo navázat 

diplomatické styky s latinskoamerickými zeměmi. Latinská Amerika se opět k těmto 

pokusům stavěla vyhýbavě a čekala na stanovisko Spojených států amerických. 

Československá vláda se ale rozhodla pokračovat v jednání o navázání diplomatických 

styků s Latinskou Amerikou a ministr zahraničí Jan Masaryk pověřil vyslance Ing. 

Baráčka-Jacquiera v Londýně a vyslance V. Urbana ve Washingtonu odevzdáním 

dopisů všem diplomatickým zástupcům zemí Latinské Ameriky ve Velké Británii a 

Spojených státech amerických. V dopisech stálo definitivní uznání československé 

vlády světovými velmocemi, Sovětským svazem, Anglií a Spojenými státy americkými 

a byla zde zdůrazněna i myšlenka v srpnu 1941 podepsané Atlantické charty, zejména 

                                                 
345  Ibid., s. 138. 
346  Ibid., s. 40. 
347  Nálevka, V. Československo a Latinská Amerika… 
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druhý bod, kde byl uveden záporný vztah anglosaských mocností k násilným 

teritoriálním změnám. Výsledkem opět bylo, že země v Latinské Americe na dopisy 

nereagovaly a zachovávaly si opět svoji neutralitu. Viděly zároveň obtížnost v tom, aby 

aktivně vystupovaly proti Ose, když s ní neustále udržovaly diplomatické a zčásti i 

hospodářské styky. V dubnu 1941 došlo díky válce k posílení obchodních svazků 

latinskoamerických států s USA díky aplikaci zákona o půjčce a pronájmu, což začalo 

postupně znemožňovat kontakt s Německem a Itálií. Latinskoamerické státy se na 

základě odhadu a skutečného vývoje ve světě začaly postupně orientovat na spolupráci 

s USA. Zlom nastal až japonským útokem na Pearl Harbour, který většina zemí 

Latinské Ameriky pochopila jako bezprostřední hrozbu bezpečnosti kontinentu. Po 

svolání meziamerické konference začaly latinskoamerické země postupně přerušovat 

diplomatické a hospodářské styky s Německem, Itálií, Japonskem a jejich spojenci a 

vyhlašovat jim válku.348  

 

Nakonec, po opakovaných pokusech v polovině roku 1942 československé MZV 

rozeslalo všem latinskoamerickým vládám s výjimkou Mexika, které již s námi 

diplomatické styky navázalo, nóty navrhující obnovení diplomatických styků. Díky 

změnám ve světě tak začaly země Latinské Ameriky znovu obnovovat přerušené 

diplomatické styky s Československem.349  

 

3. 4. 1 ARGENTINSKÁ REPUBLIKA 
 

Československá vláda se pokoušela znovu obnovit diplomatické styky s Argentinou již 

17.9.1940350, kdy byla předána vyslanci Argentinské republiky v Londýně Donu 

Tomasovi Le Bretonovi nóta, která sdělovala ustavení prozatímní československé vlády 

v Londýně a vyjadřující přání znovu navázat diplomatické styky mezi oběma vládami, a 

aby se Kadeřábek mohl znovu ujmout své funkce. Odpovědi se však nedočkala. S další 

nótou, která byla odevzdaná argentinskému diplomatovi o rok později a byl k ní 

přiložen seznam států, které uznávaly československou exilovou vládu, to dopadlo 

podobně. V srpnu 1941 napsal britský vyslanec v Buenos Aires E. Ovey dopis, ve 

kterém upozorňoval britského ministra zahraničních věcí Anthonyho Edena, že 
                                                 
348  Ibid. 
349  Ibid. 
350  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
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Kadeřábek je sice dobrý zástupce československé vlády, ale jeho vztahy s místními 

krajany nejsou nejlepší.351 Teprve až když Argentina vyhlásila v březnu 1945, že je ve 

válečném stavu s Německem a Japonskem, došlo k výměně nót o navázání styků. „Na 

Kadeřábkovu nótu z 11. dubna 1945352, v níž na příkaz československé vlády 

v Košicích vyslovil její přání „o znovuzahájení a pokračování v dočasně přerušených 

diplomatických stycích s vládou Argentinské republiky“, odpovědělo argentinské 

ministerstvo, že „argentinská vláda uznává vládu dr. E. Beneše sídlící v Košicích za 

zákonnou vládu Československa a Vaši Excelenci za mimořádného vyslance a 

zplnomocněného ministra Československa v Argentinské republice.“353  

 

Když došlo k obnovení vyslanectví působil tam nadále jako vyslanec Kadeřábek až do 

prosince 1946.354 K pověření argentinského vyslance v ČSR v té době ještě nedošlo 

vzhledem k nejisté politické situaci v Argentině. Dne 7.3.1964 se rozhodly vlády obou 

zemí povýšit svá zastoupení na úroveň velvyslanectví.“355  

3. 4. 2 BOLIVIJSKÁ REPUBLIKA 
 

K obnovení diplomatických styků s Bolívií došlo společnou deklarací zástupců obou 

vlád podepsanou ve Washingtonu 5. června 1942. Bolívie uznala československou 

exilovou vládu se sídlem v Londýně a F. Kadeřábek byl 17. června 1942 potvrzen ve 

funkci vyslance.356 1. července 1942 předal nový bolívijský chargé d´affaires Juan 

Peñaranda, který byl v té době i titulář ve Velké Británii, své pověřovací listiny 

státnímu ministrovi v ministerstvu zahraničních věcí exilové vlády v Londýně Hubertu 

Ripkovi.357 Teprve až v říjnu 1954 bylo v La Paz zřízeno československé vyslanectví, 

které vedl chargé d´affaires a.i. vzhledem k tomu, že formálně byl u bolívijské vlády 

pověřen nadále československý vyslanec v Buenos Aires, později od 28. listopadu 1971 

velvyslanec ČSSR rezidující v Uruguayi v Montevideu.358 

                                                 
351  Němeček, J. Soumrak a úsvit..., s. 415. 
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3. 4. 3 BRAZÍLIE 
 

Pokud jde o znovunavázání diplomatických styků s Brazílií, jednání proběhla v letech 

1941-1942. Československá exilová vláda v Londýně jednala jak v Anglii s tamním 

brazilským vyslancem Monizem de Aragao, tak v Brazílii prostřednictvím V. Noska.359 

30. dubna 1942 zaslal ministr československé vlády v Londýně H. Ripka brazilskému 

velvyslanci v Londýně nótu a memorandum, kde stálo přání o obnovení diplomatických 

styků a jméno československého diplomatického zástupce. Dne 16. dubna 1942360 sdělil 

brazilský velvyslanec v Londýně de Aragao ministrovi J. Masarykovi, že brazilská 

vláda souhlasí s obnovením diplomatických styků a že současně uděluje agrément pro 

československého diplomatického zástupce v hodnosti chargé d´affaires a.i.361 Současně 

požádal o agrément pro brazilského chargé d´affaires Joaquima de Sousa-Leaoa. 

Československým zástupcem v Brazílii se stal V. Nosek, ale protože vydal v březnu 

1939 úřad Němcům dostal hodnost chargé d´affaires.362 Vyslanectví Československé 

republiky v Rio de Janeiru pak oficiálně obnovilo svou činnost dnem odevzdání 

kabinetního listu chargé d´affaires a.i. 9. prosince 1942. Brazilský diplomatický 

zástupce v hodnosti chargé d´affaires a.i. odevzdal své pověření 7. října 1942. Dne  

26. října 1960 byla diplomatická zastoupení povýšena na úroveň velvyslanectví.363  

3. 4. 4 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 
 

Po událostech v březnu 1939 Dominikánská republika nepřestávala uznávat ČSR a 

v roce 1942 navázala s československou vládou sídlící v Londýně diplomatické styky. 

Dne 8. července 1942364 odevzdal své pověření jako chargé d´affaires a.i. don Ricardo 

Peréz-Alfonseca přednostovi diplomatického protokolu ministerstva zahraničních věcí 

londýnské československé vlády. O dva dny později, 10. července 1942, zaslal 

dominikánský ministr zahraničních věcí ministrovi J. Masarykovi dopis, v němž 

pověření Ricarda Pérez Alfonsecy sděloval oficiálně.365 

 

                                                 
359  Němeček, J. Soumrak a úsvit…, s. 421. 
360  Srovnej Němeček, J. Soumrak a úsvit…, s. 421. 
361  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
362  Němeček, J. Soumrak a úsvit…, s. 421-422. 
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J. Masaryk odpověděl 1. srpna 1942 dopisem, ve kterém uvítal navázání diplomatických 

styků. Tento den se považuje za den, kdy došlo k navázání diplomatických styků mezi 

vládami obou zemí. Alfonseca byl později povýšen na vyslance.366 Československý 

vyslanec Vladimír Hurban trvale sídlící v USA ve Washingtonu, odevzdal své 

pověřovací listiny prezidentovi Trujillu Molinovi367 v Santo Domingu 7. října 1943. Po 

skončení druhé světové války nebylo v diplomatických stycích pokračováno.368 

 

3. 4. 5 EKVÁDORSKÁ REPUBLIKA 
 

K obnovení styků s Ekvádorem došlo ještě za války, kdy 3. června 1942 bylo 

odevzdáno československé memorandum ekvádorskému chargé d´affaires v Londýně 

donu Albertu Puig-Arosemenovovi. Ten 13. ledna 1943 oznámil ministrovi 

zahraničních věcí J. Masarykovi, že Ekvádor uznal československou vládu v Londýně a 

obnovuje diplomatické styky.369 U ekvádorské vlády byl akreditován  nový 

československý vyslanec se sídlem v Kolumbii v Bogotě.370 Československým 

vyslancem se stal Vratislav Trčka, který odevzdal 24. září 1943 v Quitu své pověřovací 

listiny. K československé vládě byl jmenován v prosinci 1943 jako chargé d´affaires 

Puig-Arosemenov.371 Samostatný československý zastupitelský úřad v Quitu zahájil 

svou činnost v roce 1944. V čele byl chargé d´affaires a.i..372 

3. 4. 6 GUATEMALSKÁ REPUBLIKA 
 

Po událostech v březnu 1939 nebyl československý honorární konzulát v Guatemale 

vydán Němcům. Guatemalskou vládou byl respektován a zůstal ve styku 

s československým vyslanectvím ve Washingtonu, které vyřizovalo diplomatickou 

agendu pro Guatemalu bez formálního pověření. Dne 4. prosince 1943 guatemalský 

velvyslanec v Londýně sdělil představitelům československé vlády v Londýně, že 

Guatemala československou vládu uznává a jmenovala u ní svého diplomatického 

zástupce v hodnosti chargé d´affaires. V listopadu 1944 bylo československou vládou 
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schváleno pověření československého diplomatického zástupce, jímž byl designovaný 

československý chargé d´affaires v Mexiku. K odevzdání jeho pověření však nedošlo.373 

 

Po válce se v diplomatických stycích mezi Guatemalou a Československem 

nepokračovalo. Teprve až, když byl jmenován V. Pavlíček novým československým 

vyslancem v Mexiku, bylo pro něj také vyžádáno u guatemalské vlády agrément. 

Agrément bylo uděleno guatemalskou vládou v listopadu 1953. Pavlíček předal 

pověřovací listiny 2. února 1954.374 

3. 4. 7 HAITSKÁ REPUBLIKA 
 

Po událostech v březnu 1939 nepřestávalo Haiti uznávat Československo a v roce 1943 

navázalo styky s československou vládou v Londýně. Své pověřovací listiny odevzdal 

československý vyslanec V. Hurban prezidentovi Státní rady V. Thebaudovi, který 

zastupoval prezidenta Elie Lascota, 13. října 1943. Tento den je považován za den, kdy 

došlo k navázání diplomatických styků obou zemí. Haitský prezident E. Lescot potvrdil 

prezidentovi Benešovi příjem pověřovacích listin Hurbana 15.  února 1943.375 Haiti 

svého diplomatického zástupce u československé vlády neakreditovala a po odjezdu 

dalšího československého vyslance J. Slávika z Washingtonu, který byl na Haiti 

akreditován 14. května 1947, se v diplomatických stycích nepokračovalo, přestože 

v roce 1949 Haiti udělilo agrément pro vyslance V. Outratu. Po roce 1945 zaujala 

haitská vláda negativní postoj k vývoji v ČSR.376  

3. 4. 8 HONDURASKÁ REPUBLIKA 
 

V diplomatických stycích v průběhu druhé světové války ani bezprostředně po ní 

nebylo pokračováno.377 

3. 4. 9 CHILSKÁ REPUBLIKA 
 

Pokud jde o Chile, byl jednáním o obnovení diplomatických styků v roce 1941 pověřen 

vyslanec Pavel Baráček-Jacquier. 16. července 1941 odevzdal chilskému velvyslanci u 
                                                 
373  Ibid. 
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britské vlády Manuelu Bianchimu memorandum, které bylo základem pro další jednání. 

31. března 1943 odpověděl na toto memorandum chilský velvyslanec v Londýně 

dopisem ministrovi J. Masarykovi. V této nótě stálo, že se chilská vláda rozhodla 

obnovit diplomatické styky s ČSR a designovala Léona Subercasaux jako chargé  

d´affaires en pied u československé exilové vlády v Londýně. Téhož dne odpověděl 

ministr Masaryk nótou, kde jmenoval J. Havlasu vyslancem v Santiagu de Chile. 

Diplomatické uznání bylo ještě doplněno výměnou pozdravných telegramů mezi 

prezidentem Chile a ČSR 2.- 3. dubna 1943.378 Dne 21. října 1947 došlo k přerušení 

diplomatických styků ze strany Chile. Později, dne 15. ledna 1968, na základě iniciativy 

chilského prezidenta Freie byly diplomatické styky normalizovány na úrovni 

velvyslanectví podepsáním společného prohlášení 25. září 1973.379 

3. 4. 10 KOLUMBIJSKÁ REPUBLIKA 
 

Za okupace Československa Německem se zástupce Škodových závodů v Kolumbii V. 

Trčka stal důvěrníkem československé emigrace. K znovuobnovení diplomatických 

styků s Kolumbií došlo po jednáních, která začala již v březnu 1941, kdy bylo Trčkovi 

kolumbijskými úřady neoficiálně navrženo, aby československá vláda úředně 

notifikovala své ustavení. Avšak až 29. června 1942 bylo předáno kolumbijskému 

vyslanci v Londýně donu Jaime Jaramille-Arangovi memorandum a nóta o ustavení 

prozatímní československé vlády v Londýně a návrh na obnovení diplomatických styků. 

Dne 9.1.1943 ministr zahraničních věcí Kolumbie Gabriel Turbay zaslal J. Masarykovi 

telegram o uznání československé londýnské vlády a vyjádřil souhlas s obnovením 

diplomatických styků. Československým vyslancem pro Kolumbii byl jmenován 

vyslanec V. Trčka, který odevzdal své pověřovací listiny 7. května 1943.380 Trčka se 

stal vyslancem také ve Venezuele a Ekvádoru. 

 

Kolumbijský vyslanec nebyl až do roku 1947 akreditován. V roce 1947 bylo v Praze 

založeno kolumbijské vyslanectví. Na začátku dubna 1947 se novým kolumbijským 

vyslancem stal Pedro Juan Navarro.381 Po únoru 1948 došlo z podnětu kolumbijské 

vlády k likvidaci tohoto vyslanectví. Kolumbijský vyslanec v ČSR dopisem z 13.7.1949 
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oznámil československému MZV rozhodnutí kolumbijské vlády přerušit diplomatické 

styky z „hospodářských důvodů“. Kolumbijská vláda také neudělila agrément pro 

dalšího československého vyslance. Ale i přesto Kolumbie prostřednictvím svých 

diplomatických zástupců v Americe několikrát zdůrazňovala, že vzájemná likvidace 

zastupitelských úřadů není chápána jako přerušení diplomatických styků. Hospodářské 

potíže přiměly kolumbijskou vládu k tomu, že v roce 1954 podnikla několik sondáží o 

možnostech vzájemného rozvoje obchodních styků. V září 1956 oznámila svůj souhlas, 

aby v obou zemích byly zřízeny generální konzuláty. Dne 14. prosince 1968 bylo na 

půdě OSN podepsáno společné komuniké ve kterém se vlády ČSSR a Kolumbie 

dohodly navázat k uvedenému datu diplomatické styky na úrovni velvyslanectví. Tak 

byla v obou zemích obnovena činnost zastupitelských úřadů.382 

3. 4. 11 KOSTARICKÁ REPUBLIKA 
 

Po událostech v březnu 1939 byly diplomatické styky přerušeny a obnoveny byly opět 

nótou MZV Kostariky ze 24. října 1944 vyjadřující přání pokračovat v československo-

kostarických diplomatických stycích. K výměně titulářů ale ani na jedné z obou stran 

tehdy nedošlo. Od roku 1962 se vedla jednání o normalizaci vzájemných 

diplomatických styků. Dne 14. září 1962 odevzdal československý titulář se sídlem 

v Mexiku tamnímu kostarickému velvyslanci nótu navrhující normalizování 

vzájemných diplomatických styků. Odpověď vlády Kostariky 3. února 1964 byla kladná 

a 12. března 1964 Kostarika souhlasila s  povýšením diplomatických styků na úroveň 

velvyslanectví s tím, že v San José bude vedením československého velvyslanectví 

pověřen chargé d´affaires a.i. Nótou z 15. července  1964 udělila kostarická strana 

vízum československému chargé d´affaires a. i., ale již 7. srpna 1964 sdělil kostarický 

velvyslanec v Mexiku tamnímu velvyslanci ČSSR, že Kostarika považuje dosavadní 

jednání o úpravě vzájemných diplomatických styků za dočasně přerušená.383 

 

3. 4. 12 KUBÁNSKÁ REPUBLIKA 
 

Diplomatické styky po okupaci Československa nebyly s Kubou přerušeny. V roce 

1942 byl jmenován československým chargé d´affaires do Havany Eduard Kühnl a  
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1. října 1942 zde byl zřízen samostatný zastupitelský úřad - vyslanectví. 17. září 1942 

odevzdal i kubánský vyslanec u československé vlády don Guillermo de Blanck své 

pověřovací listiny.384 Styky přestaly být z obou stran naplňovány, když československý 

vyslanec ve Washingtonu V. Outrata po udělení agrément kubánskou stranou 

nenastoupil v roce 1949 svůj úřad v Havaně.  Od roku 1951 československý titulář se 

sídlem v Mexiku pak zjišťoval možnost svého pověření na Kubě. Převrat na Kubě 

v roce 1952 způsobil, že přípravy k obnovení činnosti československého zastoupení na 

Kubě byly odloženy a teprve až v souvislosti s vítězstvím kubánské revoluce zaslal  

13. ledna 1959 předseda vlády ČSR prezidentovi prozatímní kubánské vlády Manuel 

Urutiovi blahopřejný telegram, který sděloval československé uznání prozatímní vlády 

Kuby. V květnu téhož roku předložila československá strana prostřednictvím své Stálé 

mise u OSN v New Yorku žádost o udělení agrément pro československého vyslance se 

sídlem v Mexiku. V prosinci pak kubánský ministr zahraničních věcí uvedl při přijetí 

československé parlamentní delegace, že diplomatické styky by měly být v blízké době 

normalizovány na úrovni velvyslanectví. Dne 29. dubna 1960 kubánský chargé  

d´affaires předal tamnímu československému vyslanci nótu se sdělením, že ministerská 

rada Kuby schválila povýšení svého zastoupení v ČSR na úroveň velvyslanectví. Kuba 

udělila agrément pro československého velvyslance, který měl mít své trvalé sídlo 

v Havaně.385  

3. 4. 13 SPOJENÉ STÁTY MEXICKÉ  
 

Po událostech v březnu 1939 Mexická vláda nepřestala uznávat existenci ČSR. Koncem 

roku 1940 a v průběhu roku 1941 zjišťovalo MZV československé exilové vlády 

možnost obnovení diplomatických styků s Mexikem. Mexickému diplomatickému 

zástupci v Londýně předalo aide-memoire o mezinárodním postavení československé 

vlády. V průvodní nótě stálo přání navázat přerušené diplomatické styky.386  

 

Jednání o obnovení diplomatických styků probíhalo na půdě Spojených států 

amerických přes tamního vyslance V. Hurbana, který se dohodl s mexickým 

velvyslancem v USA, že se obnovení kontaktů stane společným prohlášením, které 

bude publikováno současně v Mexiku a Londýně. Prohlášení bylo oficiálně publikováno 
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27. března 1942: „Vlády československá a mexická, přesvědčeny, že tak vyjadřují 

opravdové city přátelství, jež pojí oba národy, rozhodly se obnoviti diplomatické styky, 

přerušené z příčin, které byly v rozporu s jejich vůlí, když v roce 1939 německá vojska 

protiprávně obsadila Prahu. Do té doby, než dojde ku jmenování zplnomocněných 

ministrů obou stran, budou působit pan Gustavo Liuders de Negri – jako chargé  

d´affaires a. i. Spojených států mexických u československé vlády se sídlem v Londýně, 

a pan Karel Wendl – jako chargé d´affaires a. i. Československé republiky v Mexiku.  

 

Obě vlády používají této významné příležitosti, aby opětovně projevily naprostou víru 

v konečné vítězství spravedlnosti nad útočnými silami, které porušujíce nejposvátnější 

zásady mezinárodního práva, znásilnily v posledních letech územní celistvost a 

politickou samostatnost četných států, mezi nimiž je i Československo.“387  

 

Do svého úřadu v Mexiku pak v květnu nastoupil československý chargé d´affaires Dr. 

Karel Wendl.388 Wendlovi bylo po jeho příjezdu do Mexika sděleno, že „někdejší 

předání našeho vyslanectví Němcům bylo v protokolu MZV od počátku pokládáno za 

nerozmyšlenou ukvapenost, a že československý zástupce nemohl býti v době předání 

v pochybnostech o tom, s kým jsou mexické oficiální sympatie.“ I když neměl Wendl 

ještě řádné pověřovací listiny, mexická vláda mu ihned umožnila výkon úřední 

činnosti.389 Dne 26. března 1942 tak byla podepsána společná československo – 

mexická deklarace o obnovení diplomatických styků. Nótou z 22. června 1959 

odevzdanou mexickému diplomatickému zástupci v Praze, která vyjadřovala souhlas 

s mexickým návrhem z 19. června 1959, byla diplomatická zastoupení obou zemí 

povýšena na úroveň velvyslanectví.390  

 

3. 4. 14 NIKARAGUJSKÁ REPUBLIKA 
 

Pokud jde o Nikaraguu, diplomatické styky po událostech v březnu 1939 nebyly 

přerušeny a ani československý honorární konzulát zřízený v Managui nebyl odevzdán 
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Němcům. Po druhé světové válce však diplomatické styky nebyly naplňovány 

v důsledku reakční politiky Somozovy diktatury.391  

 

3. 4. 15 PANAMSKÁ REPUBLIKA 
 

Diplomatické styky nebyly po událostech v březnu 1939 přerušeny. Československý 

honorární konzul v Panamě Quijumo pokračoval nadále ve své funkci.392 Nótou z  

3. ledna 1944 sdělil panamský ministr zahraničních věcí vyslanci ČSR V. Trčkovi, který 

měl své sídlo v Bolívii393 v Bogotě, že panamská vláda nikdy nepřerušila oficiální styky 

s ČSR a uznává její vládu v Londýně.394 Následovala výměna vyslanců v roce 1944. Na 

československé straně byl do této funkce jmenován prozatímně V. Trčka a Panama byla 

přičleněna k diplomatickému obvodu československého vyslanectví v Quitu. 

Panamským diplomatickým zástupcem u československé vlády byl 1. července 1944 

jmenován don Demetrio A. Porras jako chargé d´affaires a.i.395  

 

I když po roce 1948 Panama zaujala k Československu záporný postoj, k formálnímu 

přerušení diplomatických styků nedošlo. V březnu 1956 československá strana zažádala 

o agrément pro československého tituláře, jenž měl své trvalé sídlo v Mexiku, ale 

k žádosti se panamská strana nevyjádřila. Bez odpovědi zůstalo i memorandum 

československého tituláře v Mexiku z roku 1960.396  

 

3. 4. 16 PARAGUAYSKÁ REPUBLIKA  
 

I když byl československý honorární konzulát v Asunciónu po událostech v březnu 

1939 odevzdán do rukou Němců, diplomatické styky nebyly přerušeny. „Když v roce 

1942 sondoval vyslanec Kadeřábek u paraguayské vlády možnost znovunavázání 

diplomatických styků, bylo mu tamním ministerstvem zahraničních věcí sděleno, že 

není možné znovu navazovat styky, které žádným aktem nebyly přerušeny. Paraguayská 
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vláda si pouze vyhradila, aby byl vyslanec Kadeřábek potvrzen ve své funkci 

československou vládou v Londýně.“397 

 

3. 4. 17 PERUÁNSKÁ REPUBLIKA 
 

Po událostech v březnu 1939 byl československý zastupitelský úřad předán Němcům, 

ale diplomatické styky formálně přerušeny nebyly a republika Peru nepřestávala 

uznávat právní existenci ČSR.398 K obnovení diplomatických styků mezi oběma 

zeměmi došlo v roce 1942. Peruánskému vyslanectví v Londýně byla odevzdána 

29.6.1942 nóta, kde se navrhovalo obnovit diplomatické styky. Peru obratem 

odpovědělo prostřednictvím peruánského chargé d´affaires Edwina Lettse, že peruánská 

vláda nikdy neuznala stav vytvořený německým vpádem do ČSR a vytvořením 

Protektorátu Čechy a Morava a hodlá udržovat nadále styky s československou vládou, 

která působila v Londýně. Poté pak československá exilová vláda v Londýně 

akreditovala v roce 1942 znovu svého diplomatického zástupce v hodnosti chargé 

d´affaires. Do Limy odjel počátkem října 1943 Vladimír Polodna. Později ho nahradil 

řádný vyslanec Vladimír Smetana. U československé exilové vlády byl jmenován 

peruánský chargé d´affaires E. Letts.399 Po rezignaci československého chargé d´affaires 

v roce 1948 nebyl československý zastupitelský úřad v Limě obsazen diplomatem, ale 

diplomatické styky formálně přerušeny nebyly. Nediplomatickou agendu vyřizovala 

československá administrativní síla. K normalizaci diplomatických styků došlo až 

27.1.1956.400  

 

3. 4. 18 SALVADORSKÁ REPUBLIKA 
 

Pokud jde o Salvadorskou republiku, byly s ní diplomatické styky po událostech 

v březnu 1939 také přerušeny. K pokusům o jejich znovunavázání došlo dne 3. prosince 

1943, kdy salvadorský vyslanec v Mexiku Hector Escobaro Serrano zaslal tamnímu 

československému zastupitelskému úřadu nótu, ve které sděloval, že jeho vláda je 

ochotna pokračovat v diplomatických stycích s československou vládou. 
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Československá strana pak jmenovala Karla Wendla svým diplomatickým zástupcem ve 

funkci chargé d´affaires. Po druhé světové válce se v diplomatických stycích 

nepokračovalo.401 

 

3. 4. 19 URUGUAYSKÁ REPUBLIKA 
 

Diplomatické styky po událostech v březnu 1939 nebyly s Uruguayí přerušeny. Ministr 

J. Masaryk žádal Kadeřábka, aby obnovil generální konzulát v Montevideu, kde měl být 

tamní generální konzul Sykáček nadále uznáván uruguayskými úřady. Na podzim 1939 

uruguayský vyslanec v Anglii sdělil československému MZV exilové vlády v Londýně, 

že je Kadeřábek nadále plně uznáván jako vyslanec Československa v Montevideu.402 

Dne 20. dubna 1942 uruguayská vláda uznala vládu prezidenta E. Beneše v Londýně a 

na důkaz svého uznání  jmenovala v červnu 1942 svého chargé d´affaires.403 Nový 

uruguayský chargé d´affaires don Arturo Prats předal československé vládě v Londýně 

6. srpna 1942 svůj kabinetní list. Uruguayská vláda si stanovila ale podmínku, že 

československé vyslanectví zůstane v Buenos Aires.404 Vyslanec Kadeřábek byl 

akreditován v Uruguayi v září 1935. Opět potvrzen ve své funkci byl uruguayskou 

stranou 17. dubna 1942. Československé vyslanectví v Montevideu zahájilo oficiálně 

svou činnost až 10.1.1947 předáním pověřovacích listin vyslance M. Rašína. Dnem  

5. dubna 1964 byla vzájemná diplomatická zastoupení povýšena na úroveň 

velvyslanectví.405  

 

3. 4. 20 VENEZUELSKÁ REPUBLIKA 
 

S Venezuelou nebyly diplomatické styky po událostech v březnu 1939 žádným aktem 

přerušeny. Venezuela nepřestala uznávat Československo de iure a posléze uznala i 

československou exilovou vládu v Londýně. Dne 26. června 1942 byla venezuelskému 

vyslanci v Londýně předána československá nóta navrhující „obnovení“ diplomatických 

styků. Dne 9. ledna 1943 oznámil telegraficky venezuelský ministr zahraničních věcí 

                                                 
401  Ibid., s. 158. 
402  Němeček, J. Soumrak a úsvit…, s. 439. 
403  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
404  Němeček, J. Soumrak a úsvit…, s. 440. 
405  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 191. 
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Caracciolo Parra-Perez ministrovi J. Masarykovi, že prezident Venezuelské republiky se 

rozhodl oficiálně uznat československou vládu ustanovenou v Londýně E. Benešem, a 

že obnovuje styky.406 Současně pověřil zastupováním zájmů Venezuely u 

československé vlády svého londýnského vyslance.407 Designovaný vyslanec Vratislav 

Trčka, který sídlil v kolumbijské Bogotě, odevzdal 29. června 1943 své pověřovací 

listiny prezidentovi Venezuely a recipročně byl k československé vládě jmenován 

chargé d´affaires a.i. venezuelský vyslanec v Anglii Atilano Carnevali. V roce 1944 byl 

venezuelským řádným vyslancem jmenován José Rafael Pocaterry, který své 

pověřovací listiny předal prezidentovi Benešovi 12. prosince.408 Dne 21.6.1952 tlumočil 

venezuelský vyslanec v Praze na MZV rozhodnutí venezuelské vlády přerušit 

diplomatické styky s ČSR.409 

 

Po únoru 1948, v době studené války a díky nadvládě USA byly v některých zemích 

Latinské Ameriky zničeny výsledky diplomatického úsilí z doby druhé světové války. 

3. 4. 21 OSTATNÍ ZEMĚ 
 

Diplomatické styky s dalšími zeměmi Latinské Ameriky mohly být navázány až po 

získání jejich samostatnosti. Jednalo se spíše o formální navázání vztahů. Po druhé 

světové válce vznikl např. Barbados, Grenada, Guayanská republika, Jamajka, 

Surinamská republika a Republika Trinidad a Tobago.  

 

3. 4. 22. 1 BARBADOS 
 

Barbados získal svou nezávislost 30. listopadu 1966. ČSSR vyvinulo iniciativu 

v navázání diplomatických styků prostřednictvím Stálé mise ČSSR u OSN v New 

Yorku. V lednu 1977 se barbadoská vláda rozhodla přijmout návrh a v dubnu 1977 

pověřila svého zástupce v OSN navázáním diplomatických styků. Za den navázání 

diplomatických styků na úrovni velvyslanectví se považuje 29. září 1977, kdy bylo 

podepsáno společné komuniké v New Yorku. Československo akreditovalo na 

                                                 
406  Němeček, J. Soumrak a úsvit…, s. 441. 
407  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
408  Němeček, J. Soumrak a úsvit…, s. 441. 
409  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků…, s. 196. 
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Barbadosu velvyslance trvale sídlícího ve Venezuele v Caracasu, ale Barbados svého 

tituláře neakreditoval.410  

 

3. 4. 22. 2 GRENADA 
 

Nezávislost Grenady byla vyhlášena dne 7. února 1974. Po lidové revoluci začala 

Grenada navazovat diplomatické styky se socialistickými státy. Diplomatické styky 

s Grenadou navázala ČSSR na Stálé misi ČSSR u OSN v New Yorku 28. listopadu 

1979 podepsáním dohody, která stanovila úroveň diplomatických misí jako 

velvyslanectví. Diplomatickým zástupcem ČSSR v Grenadě se stal československý 

titulář trvale rezidující ve Venezuele v Caracasu. Pověřovací listiny prvního 

grenadského tituláře, který sídlil v Moskvě nebyly již předány v důsledku cizí 

intervence a změně orientace Grenady.411 

 

3. 4. 22. 3 GUAYANSKÁ REPUBLIKA 
 

Guayana získala nezávislost dne 26. května 1966. Jednání o navázání diplomatických 

styků mezi ČSSR a Guayanskou republikou vyšla z iniciativy ČSSR. Byla vedena 

v průběhu roku 1975 prostřednictvím Stálé mise ČSSR při OSN v New Yorku a 

velvyslanectví ČSSR v Londýně. V únoru 1976 uvítala guayanská vláda 

prostřednictvím svého stálého delegáta možnost navázání diplomatických styků na 

úrovni velvyslanectví. Za den, kdy došlo k navázání diplomatických styků mezi zeměmi 

se považuje 17. květen 1976, kdy došlo mezi představiteli obou zemí v OSN  v New 

Yorku k výměně dopisů, které stvrzovaly dohodu o navázání diplomatických styků. 

Československý titulář měl sídlo v Havaně.412  

 

3. 4. 22. 4 JAMAJKA 
 

Jamajka získala nezávislost dne 6. srpna 1962. Při této příležitosti zaslal předseda vlády 

ČSSR jamajskému předsedovi vlády telegram s blahopřáním. Iniciativa k navázání 

                                                 
410  Ibid., s. 8-9. 
411  Ibid., s. 48. 
412  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
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diplomatických styků mezi oběma zeměmi vyšla od Jamajky při rozhovorech na 

zasedáních OSN a prostřednictvím stálého delegáta u OSN v New Yorku. 

Prostřednictvím vedoucího Stálé mise Jamajky u OSN byla 20. března 1975 předána 

nóta o navázání diplomatických styků s ČSSR vedoucímu československé stálé mise. 

Diplomatické styky na úrovni velvyslanectví byly navázány mezi oběma zeměmi  

3. června 1975 podepsáním společného komuniké stálými delegáty obou zemí u OSN 

v New Yorku. Československý velvyslanec ve Venezuele byl akreditován také na 

Jamajce. Svoje pověřovací listiny odevzdal dne 8. února 1979. Obě země akreditovaly 

tituláře ve třetích zemích.413 

 

3. 4. 22. 5 SURINAMSKÁ REPUBLIKA 
 

Surinam získal nezávislost 25. listopadu 1975. Při této příležitosti zaslal předseda vlády 

ČSSR L. Štrougal ministerskému předsedovi Surinamské republiky H. Arronovi 

telegram s blahopřáním a nabídkou navázání diplomatických styků. Jednání v této 

záležitosti probíhala v roce 1976 prostřednictvím stálých misí obou zemí u OSN v New 

Yorku. Prostřednictvím vedoucího Stálé mise Surinamu u OSN odpověděla Surinamská 

vláda kladně dopisem z 1. června 1976. Diplomatické styky byly navázány dne 

30.6.1976, kdy si představitelé obou zemí u OSN vyměnili nóty, které stvrzovaly 

dohodu o navázání diplomatických styků na úrovni velvyslanectví. V Surinamu se stal 

prvním československým velvyslancem Ing. Antonín Fornůska trvale sídlící ve 

Venezuele v Caracasu. Své pověřovací listiny odevzdal 26. dubna 1982.414  

 

3. 4. 22. 6 REPUBLIKA TRINIDAD A TOBAGO 
 

Republika Trinidad a Tobago získala nezávislost v roce 1962. Republika byla vyhlášena 

dne 1. srpna 1976. Iniciativa navázat diplomatické styky mezi ČSSR a touto republikou 

vyšla od ČSSR. Ta v roce 1977 prostřednictvím své stálé mise u OSN v New Yorku 

zjišťovala možnosti, a tak došlo prostřednictvím stálých delegátů obou zemí v březnu 

1978 k výměně nót. Diplomatické styky na úrovni velvyslanectví byly navázány dne  

16. listopadu 1979, kdy byla podepsána prostřednictvím zástupců obou vlád dohoda na 

                                                 
413  Ibid., s. 58. 
414  Ibid., s. 172. 



Diplomatické styky Československa se zeměmi Latinské Ameriky 

 128 

Stálé misi ČSSR u OSN v New Yorku. Československým velvyslancem se stal 

velvyslanec sídlící ve Venezuele v Caracasu.415 

 

Přehled diplomatických zastoupení ČSSR v zemích Latinské Ameriky v období 1918-

1985 je uveden v příloze č. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
415  Ibid., s. 185 – 186. 
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4 ZÁVĚR 
 

Styky mezi českými a latinskoamerickými zeměmi trvají již od 17. století, kdy na 

latinskoamerický subkontinent podnikali první výpravy naši misionáři, badatelé, 

cestovatelé, apod. Po vzniku Československa 28. října 1918 si nová samostatná 

republika snažila upevnit své postavení na mezinárodním poli. K tomu patřilo i 

navazování diplomatických styků s mnoha zeměmi. K nim patřily i země v Latinské 

Americe. Nejdříve československá vláda zřizovala v latinskoamerických zemích 

zastupitelské úřady a žádala o akreditaci československých zástupců. Diplomatické 

styky s těmito zeměmi byly oficiálně navázány nótou a udělením agrémentu vedoucímu 

diplomatické mise. Při nástupu do úřadů odevzdali vedoucí své pověřovací listiny. 

 

Koncem roku 1938 mělo Československo třicet tři zastupitelských úřadů v celkem 

dvaceti latinskoamerických státech. V první řadě se Československo snažilo navazovat 

styky z politických důvodů. Hlavním cílem bylo udržení celosvětového míru. Dalšími 

důvody k navázní diplomatických styků se zeměmi Latinské Ameriky byly sociální 

důvody. V řadě latinskoamerických zemí žila v osadách řada našich vystěhovalců. 

Nejvíce se to týkalo Brazílie a Argentiny.  

 

Prioritou v navazování diplomatických vztahů se ale nakonec staly hospodářské cíle. 

Československo se snažilo nalézt nové trhy pro odbyt svých výrobků a navázat přímé 

obchodní výměnné styky, dále pak využít ohromný ekonomický potenciál 

latinskoamerického světa. Kromě vystěhovalců měli největší zájem o zřízení 

zastupitelských úřadů v Latinské Americe československé podniky.  

 

Důležitá byla správná volba československých diplomatů, kteří by úspěšně hájili zájmy 

svého státu. V Brazílii hráli významnou roli J. Havlasa a především V. Kybal, jehož 

propagační a organizátorská činnost měla zásadní vliv na rozvíjení diplomatických 

vztahů mezi Československem a Latinskou Amerikou.  

 

Po událostech v roce 1939 naši diplomaté v Latinské Americe kapitulovali a odevzdali 

československé zastupitelské úřady do rukou Němců. Úspěšné rozvíjení diplomatických 

vztahů mezi Československem a latinskoamerickými zeměmi tak bylo přerušeno.  
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I když stála Latinská Amerika na okraji naší meziválečné zahraniční politiky, vznikly v 

tomto období mezi latinskoamerickými zeměmi a Československou republikou silné 

vřelé vztahy a upřímné přátelství. Díky těmto vztahům většina latinskoamerických států 

sympatizovala s okupovaným Československem, uznala československou exilovou 

vládu a ve 40. letech dvacátého století, ještě před skončením druhé světové války 

obnovila s námi diplomatické styky. S některými zeměmi Latinské Ameriky mohly být 

diplomatické styky navázány až poté, co tyto státy získaly svoji samostatnost. Týkalo se 

to např. Barbadosu, Grenady, Jamajky, Surinamu, Guayany, Trinidadu a Tobaga. 
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5 RESUMÉ 
 
 

 

Tématem této diplomové práce je „Proces navazování diplomatických kontaktů 

Československa a Latinské Ameriky“. Hlavním úkolem práce bylo zachytit tento proces 

mezi léty 1918 a 1945.  

 

Práce je rozdělena do několika částí. Na začátku práce jsou definované některé pojmy 

týkající se diplomatických styků a způsoby navázování styků. Dále jsou zachyceny 

diplomatické styky Československa se zeměmi Latinské Ameriky. Tyto styky jsou 

rozčleněny na styky před vznikem Československa, diplomatické styky po vzniku 

Československé republiky, diplomatické styky po událostech v roce 1938 a 

diplomatické styky po druhé světové válce.  

 

Na konci doplňují práci přílohy.
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6 ABSTRACT 
 

 

The title of this diploma thesis is “Process of  the establisment of diplomatic relations 

between Czechoslovakia and Latin America“. The main subject of this work is to catch 

this process between 1918 and 1945.   

 

This paper is divided into several parts. At the beginning of this paper some terms 

concerning diplomatic relations and the way of their establishment are briefly defined. 

Then, the diplomatic relations among Czechoslovakia and the counries of Latin 

America are investigated. The diplomatic relations among these countries are divided 

into four parts: the contacts before the creation of Czechoslovakia, the diplomatic 

relations after the establishment of Czechoslovakia, the diplomatic relations after the 

events in 1938 and the diplomatic relations after the Second World War.  

 

At the end of this diploma thesis the appendices are enclosed. 
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Příloha č. 1 – Vývoz z Latinské Ameriky 
 
 
 
 

Rozdělení jihoamerického vývozu podle druhů zboží r. 1929416 
 
 

                                                 
416  Kybal, V. Jižní Amerika ve světovém hospodářství…, s. 15. 
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Příloha č. 2 – Dovoz do Latinské Ameriky 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Roztřídění dovezeného zboží podle hlavních skupin do států Jižní Ameriky r. 1929417 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
417  Ibid., s. 16. 
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Příloha č. 3 – Lístek do divadla Liceo 
 
 
 

 
                             
                              Lístek do divadla Liceo418  
 
 
 
 
 
 

                                                 
418  Baďura, B. Los checoslovacos en Argentina…, s. 237. 
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Příloha č. 4 – Česká a slovenská škola v Latinské Americe 
 

 
 
Česká škola na pampě Žižkov v Gran Chacu419 
 

 
 
Slovenská škola Sdružení Štefánika v Berisso420 

                                                 
419  Dubovický, I. La política emigratoria en Bohemia…, s. 178. 
420  Ibid., s. 179. 
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Příloha č. 5 – České národní sdružení v Buenos Aires 
 

 
 
Příloha k roční zprávě Českého národního sdružení v Buenos Aires421 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
421  Baďura, B. Los checoslovacos en Argentina…, s. 236. 
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Příloha č. 6 – Firma Hnos. Winter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Firma Hnos. Winter v Prostějově422 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Obchodní značka firmy Hnos. Winter423  
 
 

                                                 
422  Novotný, J., Šouša, J. La malta de Bohemia..., s. 68. 
423  Ibid., s. 69. 



Přílohy 

 148 

Příloha č. 7 – Pivovar Hanseatica 
 

 

 
    Pivovar Hanseatica v Rio de Janeiru424 
 

 
     Etiketa pivovaru Hanseatica425 

                                                 
424  Novotný, J., Šouša, J. La malta de Bohemia…, s. 90. 
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Příloha č. 8 – Firma Melichar-Umrath 
 
 

 

 
                              Obchodní značka firmy Melichar-Umrath426 
 
 

 

 
Firma Melichar-Umrath v Brandýse nad Labem427 
 
 
 

                                                                                                                                               
425  Ibid.  
426  Novotný, J., Šouša, J. Máquinas agrícolas checas…, s. 86. 
427  Ibid., s. 91. 
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Příloha č. 9 – Firma R. Bächer  
 
 
 

 
Firma R. Bächer v Roudnici nad Labem428 
 
 
 

 
                             Obchodní značka firmy R. Bächer 
 
 
 

                                                 
428  Novotný, J., Šouša, J. El exportador checo…, s. 263. 
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Příloha č. 10 – Prodejna českých zemědělských strojů La Argentino-
Europea v Buenos Aires  
 
 
 
 
 
 

 
           Prodejna českých zemědělských strojů La Argentino-Europea v Buenos Aires429 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
429  Ibid., s. 274. 
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Příloha č. 11 – V. Kybal  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Vlastimil Kybal 
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Příloha č. 12 – T. G. Masaryk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              T. G. Masaryk 
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Příloha č. 13 – E. Beneš  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                          E. Beneš 
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Příloha č. 14 – M. R. Štefánik  
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Příloha č. 15 – Přehled diplomatických styků ČSR se zeměmi Latinské 

Ameriky v meziválečném období 
 

Přehled diplomatických styků ČSR se zeměmi Latinské Ameriky v meziválečném 

období430 

 

Brazílie 
  
diplomatické styky byly navázány v rozmezí května až června 1920 
  
vyslanectví  Rio de Janeiro 1920 - 1939 
    Jan Klecanda - Havlasa, vyslanec 1920 - 1925 
    dr. Vlastimil Kybal, vyslanec 1925 - 1929 
    Vojtěch Vaníček, vyslanec 1929 - 1933 
    dr. Josef Švagrovský, vyslanec 1933 - 1939 
  
konzulát 
    - Sao Paulo 1927 - 1939 
  

Kuba 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 23.11.1920* 
  
    Zdeněk Fierlinger, vyslanec rezidující ve Washingtonu 1925 - 1929 
    dr. Ferdinand Veverka, vyslanec rezidující ve Washingtonu 1929 - 1937 
    Vladimír Hurban, vyslanec rezidující ve Washingtonu 1937 - 1942 
  

Uruguay 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 16.8.1921* 
  
    Eduard Machatý, vyslanec rezidující v Buenos Aires 1931 - 1935 
    dr. František Kadeřábek, vyslanec rezidující v Buenos Aires 1935 - 1939 
  

 
 

                                                 
430  Zpracováno na základě Klimek, A., Kubů, E. Československá zahraniční politika 1918 – 1938. 
Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995, s. 95 
– 108. 
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Peru 

  
diplomatické styky byly navázány dnem 11.7.1922 
  
vyslanectví - Lima 1937 - 1939 
    Jaroslav Netoušek, chargé d`affaires e. p. rezidující v Santiago de Chile 1936 - 1937 
    dr. František Kadeřábek, vyslanec rezidující v Buenos Aires 1937 
    dr. Augustin Lafar, chargé d`affaires e. p. 1937 - 1939  
  

Mexiko 
  
diplomatické styky byly navázány v rozmezí května až července 1922 
  
generální konzulát s diplomatickou mocí - Mexiko 1922 - 1927 
  
vyslanectví - Mexiko 1927 - 1939 
    Jan Brož, chargé d`affaires e. p. 1927 - 1932  
    Jan Potůček, ministr-rezident 1932 - 1933 
    František Květoň, ministr-rezident 1933 - 1935 
    dr. Vlastimil Kybal, vyslanec 1935 - 1939 
  

Argentina 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 7.1.1924 
  
vyslanectví - Buenos Aires 1929 - 1939 
    dr. Vlastimil Kybal, vyslanec rezidující v Rio de Janeiro 1926 - 1929 
    Eduard Machatý, vyslanec 1929 - 1935 
    dr. František Kadeřábek, vyslanec 1935 - 1939 
  
generální konzulát 
    - Buenos Aires 1926 - 1929 
  
konzulát 
    - Buenos Aires 1920 - 1926 
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Chile 

  
diplomatické styky byly navázány v červenci 1924 
  
vyslanectví - Santiago de Chile 1931 - 1939 
    dr. Jiljí Pořízek, chargé d`affaires e. p.1931 - 1934  
    Jaroslav Netoušek, chargé d`affaires e. p.1934 - 1938 
    dr. Vladimír Smetana, vyslanec 1938 - 1939 
  
konzulát 
    - Santiago de Chile 1925 - 1931 
  

Guatemala 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 27.2.1927* 
  
    Vladimír Smetana, chargé d`affaires e. p.1927 - 1930 
    Jan Brož, chargé d`affaires e. p. rezidující v Mexiku 1930 - 1936 
    dr. Vlastimil Kybal, vyslanec rezidující v Mexiku 1936 - 1939 
  

Panama 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 25.3.1929* 
  
    Josef Košek, chargé d`affaires a. i. rezidující v Caracasu 1935 - 1938 
    dr. Jaroslav Novák, vyslanec rezidující v Caracasu 1938 - 1939 
  

Venezuela 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 15.2.1930 
  
vyslanectví - Caracas 1935 - 1939 
    Josef Košek, chargé d`affaires a. i. 1935 - 1937 
    dr. Jaroslav Novák, vyslanec 1937 - 1939 
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Salvador 

  
diplomatické styky byly navázány dnem 4.3.1930* 
  
    Jan Brož, chargé d`affaires e. p. rezidující v Mexiku 1930 - 1936 
    dr. Vlastimil Kybal, vyslanec rezidující v Mexiku 1936 - 1939 
  

Honduras 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 12.3.1930* 
  
    Jan Brož, chargé d`affaires e. p. rezidující v Mexiku 1930 - 1936 
    dr. Vlastimil Kybal, vyslanec rezidující v Mexiku 1936 - 1939 
  

Nicaragua 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 20.3.1930* 
  
    Jan Brož, chargé d`affaires e. p. rezidující v Mexiku 1930 - 1936 
    dr. Vlastimil Kybal, vyslanec rezidující v Mexiku 1936 - 1939 
  

Kolumbie 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 17.4.1934 
  
vyslanectví - Bogota 1937 - 1939 
    Josef Košek, chargé d`affaires a. i. rezidující v Caracasu a od roku 1937  
    V Bogotě 1935 - 1939 
  

Bolívie 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 12.2.1935* 
  
    dr. František Kadeřábek, vyslanec 1936 - 1939 
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Kostarika 

  
diplomatické styky byly navázány dnem 21.3.1935* 
  
    Josef Košek, chargé d`affaires a. i. rezidující v Caracasu 1935 - 1938 
    dr. Jaroslav Novák, vyslanec rezidující v Caracasu 1938 - 1939 
  

Ekvádor 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 22.3.1935* 
  
    Josef Košek, chargé d`affaires a. i. rezidující v Caracasu 1935 - 1937 
    dr. Augustin Lafar, chargé d`affaires e. p.1937 - 1939 
  

Paraguay 
  
diplomatické styky byly navázány dnem 14.2.1936* 
  
    dr. František Kadeřábek, vyslanec rezidující v Buenos Aires 1937 - 1939 

 
* Efektivní zastupitelský úřad nebyl zřízen 
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Příloha č. 16 – Výměnný obchod mezi Československem a Chile a Peru 

a Československem v letech 1920-1938 

Výměnný obchod mezi Československem a Chile v letech 1920-1938431 

Výměnný obchod mezi Československem a Peru v letech 1920-1938432 

 

                                                 
431  Novotný, J., Šouša, J. El intercambio comercial entre Checoslovaquia y Chile, el Uruguay, Perú, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y el Paraguay en el eriodo de entreguerras. In: IA XXXII, 1998, 
s. 221. 
432  Novotný, J., Šouša, J. El intercambio comercial entre Checoslovaquia y Chile, el Uruguay, erú, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y el araguay en el eriodo de entreguerras. In: IA XXXII, 1998, s. 
233. 
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Příloha č. 17 –  Výměnný obchod mezi Československem a Uruguayí  

v letech 1920-1938 

 

 

 

 

 

 

 

Výměnný obchod mezi Československem a Uruguay v letech 1920-1938433 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
433  Novotný, J., Šouša, J. El intercambio comercial entre Checoslovaquia y Chile, el Uruguay, erú, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y el araguay en el eriodo de entreguerras. In: IA XXXII, 1998, s. 
227. 
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Příloha č. 18 – Diplomaté  

 

Diplomaté434  

 

Zde jsou abecedně podle zemí uvedeni českoslovenští diplomaté, kteří působili 

v Latinské Americe a diplomaté zemí Latinské Ameriky, kteří působily v českých zemí 

v období 1918-1985. 

 

Argentina 

 

 

 

  Vlajka Argentinské republiky 

 

Buenos Aires 

Dr. Vlatimil Kybal, vyslanec (Rio de Janeiro) 7.7.1926. 
Eduard Machatý, vyslanec 22.11.1929. 
Dr. František Kadeřábek, vyslanec 24.7.1935. 
Dr. František Kadeřábek, vyslanec 18.4.1945. 
Dr. Alexandr Kunoši, vyslanec 8.5.1947. 
Dr. Richard Ježek, vyslanec 20.5.1952. 
Dr. Vladimír Pavlíček, vyslanec 7.12.1955. 
Oldřich Kaisr, vyslanec 6.11.1957. 
Ing. Jaroslav Pščolka, vyslanec 26.10.1960. 
Ing. Miloš Veselý, velvyslanec 15.7.1964. 
Dr. František Telička, chargé d´affaires a.i. 4.10.1968. 
Dr. Luděk Kapitola, velvyslanec 15.10.1969. 
Dr. Vladimír Pavlíček, velvyslanec 2.2.1976. 
Dr. Ján Jurišta, velvyslanec 21.10.1982. 
 
Praha 
 
Gabriel Martinez-Cámpos, vyslanec 17.7.1924. 
Hilarion D. Moreno, vyslanec 3.6.1925. 
Roberto Levillier, vyslanec 8.8.1928. 
Dr. Eduard L. Colombres vyslanec 20.12.1935. 
Dr. Alberto J. Vignes, chargé dáffaires a.i. 27.7.1936. 
Dr. Rodolfo Freyre vyslanec 2.9.1937. 
Manuel F. Rubio – Eguisquiza, chargé d´affaires a.i. 1.12.1946. 
Raul de Labougle, vyslanec 16.5.1947. 

                                                 
434  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 



Přílohy 

 164 

José Manuel Moneta, vyslanec 17.6.1949. 
Raul Fernando de Olano, vyslanec 6.6.1952. 
Emilio de Matteis, vyslanec 29.12.1953. 
Francisco de Veyga, vyslanec, 5.6.1956. 
Raul Attilio Remonda, vyslanec 27.8.1959. 
José María García Alvarez de Toledo, vyslanec 21.1.1960. 
José Medoro Delfino, vysalnec 6.5.1962. 
Jorge Escalante Posse, vyslanec 7.10.1964. 
Federico Quintana Achaval, velvyslanec 1.11.1965. 
Dr. Gabriel Marcos M. Galvez, velvyslanec 20.10.1970. 
Hugo Juan Gobbi, vevyslanec 22.8.1972. 
Alberto Felipe Dumont, velvyslanec 7.9.1976. 
Angel Maria Oliveri Lopez, 15.4.1981. 
 
 
Barbados 
 

 

Vlajka Barbadosu 

 

Bridgetown 

Ing. Antonín Fornůsek, CSc., velvyslanec (Caracas) 20.4.1982. 

Zdeněk Pulec, velvyslanec (Caracas).  

 

Praha 

 

Nebyl v té době akreditován. 
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Bolívie   

 

Vlajka Bolívie 

 

La Paz 

Dr. František Kadeřábek, vyslanec (Buenos Aires) 17.11.1936. 

Dr. Alexandr Kunoši, vyslanec (Buenos Aires) 13.10.1947. 

Dr. Richard Ježek, vyslanec (Buenos Aires) 20.5.1953. 

Dr. Vladimír Pavlíček, vyslanec (Buenos Aires) 22.3.1956. 

Oldřich Kaisr, vyslanec (Buenos Aires) 21.4.1958. 

Miloš Veselý, chargé d´affaires a.i. 15.5.1960. 

Josef Rutta, chargé d´affaires a.i. 1.11. 

Bedřich Pištora, vyslanec 10.7.1963. 

Dr. Antoním Vavruš, velvyslanec (Montevideo) 28.1.1971. 

Dr. Václav Malošík, velvyslanec (Montevideo) 8.6.1972. 

Dr. Vácalv Malošík, velvyslanec (Lima) 1.1.1976. 

Ing. Stanislav Novotný, velvyslanec (Lima) 8.2.1978. 

Ing. Vasil Mochnáč, velvysalnec (Lima) 23.4.1985. 

 

Praha 

Dr. Ernesto Fricke-Lemoine, vyslanec 13.5.1935. 

Juan Peňaranda, chargé d´affaires 1.7.1942. 

Adrian Barrenechea Torrez, vyslanec (Paříž) 13.6.1956. 

Jorge Calvimontes, chargé d´affaires a.i. 17.9.1960. 

Angel Jemio Ergueta, chargé d´affaires a.i. 18.2.1963. 

Dr. Julio Garret Ayllón, velvyslanec (Moskva) 17.3.1971. 

Dr. José Saavedra Suaréz, velvyslanec (Budapešť) 2.7.1974. 

Arturo Siles, chargé d´affaires a.i. 26.8.1980. 

Victor Marquez Ostria, chargé d´affaires 1.3.1981. 

Edgar Pinto Tapia, chargé dáffaires 23.9.1983. 

Carlos Salinas, chargé d´affaires 18.7.1984. 
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Brazílie 

 

 

Vlajka Brazílie 

 

Rio de Janeiro 

Brasília 

 

Jan Klecanda-Havlasa, vyslanec 29.6.1920. 

Dr. Vlastimil Kybal, vyslanec 28.2.1925. 

Vojtěch Vaníček, vyslanec 12.11.1929. 

Dr. Josef Švagrovský, vyslanec 14.11.1933. 

Vladimír Nosek, chargé d´affaires 9.12.1942. 

Dr. Jan Reisser, vyslanec 4.6.1946. 

Dr. Jan Čech, vyslanec 23.1.1951. 

Dr. Jaroslav Kuchválek, vyslanec 11.2.1955. 

Dr. Jaroslav Kuchválek, velvyslanec 21.3.1961. 

Ing. Miloslav Hrůza, velvyslanec 14.9.1961. 

Ladislav Kocman, velvyslanec 19.6.1964. 

Karel Dufek, velvyslanec 13.11.1969. 

Pavel Bojar, velvyslanec 7.10.1971. 

Dr. Jiří Sobotka,  velvyslanec, agrément 2.2.1978. 

Dr. Václav Malošík, velvyslanec 2.12.1980. 

 

Praha 

 

Carlos Lemgruber-Kropf, vyslanec 8.11.1921. 

Mario de Belfort Ramos, vyslanec 28.6.1926. 

Sebastiano Sampaio, vyslanec 15.2.1937. 

Joaquim de Sousa-Leao, chargé d´affaires 7.10.1942. 

Decio Martins Coimbra, vyslanec 6.6.1946. 



Přílohy 

 167 

Edgar L. Fraga de Castro, vyslanec 12.11.1948. 

Argeu de Segada Machado Guimaraes, vyslanec 7.12.1951. 

Fernando Nilo de Alvarenga, vyslanec 27.10.1954. 

Mauricio Wellisch, vyslanec 21.1.1960. 

Jayme de Barros Gomes, velvyslanec 22.9.1961. 

Roberto Luis Assumpcao de Araújo, velvyslanec 1.11.1966. 

Enrique de Souza Gomes, velvyslanec 23.10.1968. 

José Sette Camara, velvyslanec 4.10.1972. 

Manuel Antonie de Pimentel Brandao 30.11.1979. 

 

Dominikánské republiky 

 

 

Vlajka Dominikánské republiky 

 

Santo Domingo 

 

Vladimír Svetozar Hurban, vyslanec (Washington) 7.10.194. 

Dr. Juraj Slávik, vyslanec (Washington) 25.6.1946. 

 

Praha 

 

Dr. Ricardo Peres – Alfonseca, chargé d´affaires a.i. 8.7.1942. 

Dr. Ricardo Peres – Alfonseca, vyslanec 17.6.1943. 
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Ekvádor 

 

Vlajka Ekvádoru 

 

Quito 

Josef Košek, chargé d´affaires (Bogotá) 12.9.1935. 

Dr. Augustin Lafar, chargé d´affaires (Lima) 1.6.1937. 

Dr. Vratislav Trčka, vyslanec (Bogotá) 24.9.1943. 

Dr. Viktor Jansa, vyslanec (Bogotá) 25.11.1947. 

Josef Bretiš, chargé d´d´affaires a.i. 11.4.1949. 

Tibor Varhola, chargé d´affaires a.i. 25.7.1950. 

Ludvík Horák, chargé d´affaires a.i. 23.10.1954. 

Dr. Jaroslav Kuchválek, vyslanec (Rio de Janeiro) 26.8.1960. 

Ing. Miloslav Hrůza, vyslanec (Rio de Janeiro). (agrément). 

Miroslav Štross, chargé d´affaires a.i. 6.5.1969. 

Alois Licek, chargé d´affaires a.i. 26.12.1970. 

Alois Licek, velvyslanec 9.11.1971. 

Bedřích Pištora, velvyslanec 8.8.1973. 

Dr. Lubomír Hrdlička, (agrément). 

Ing. Julius Fábry 20.1.1981. 

Július Štang do té doby nepředal úřad. 

 

Praha 

Alberto Puig-Arosemena, chargé d´affaires a.i. 24.12.1943. 

Dr. Rodrigo Jacome Moscoso, vyslanec 12.9.1947. 

Dr. Alberto Barriga-Ledesma, velvyslanec 29.10.1969. 

Dr. Enrique Sánchez Barona, velvyslanec 15.3.1972. 

Alfredo Donoso Sonoso, velvyslanec 7.9.1976. 

César Román González, velvyslanec agrément 25.4.1980. 

Horacio Sevilla Borja, velvyslanec 18.10.1982. 

Arturo Lecaro Bustamante, velvyslanec 9.1.1986. 
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Guatemala 

 

 

Vlajka Guatemaly 

 

Guatemala  

 

Vladimír Smetana, 27.2.1927. 

Jan Brož, chargé d´affaires e.p. (Mexiko) 19.2.1930. 

Dr. Vlastimil Kybal, vyslanec (Mexiko) 21.4.1936. 

Dr. Vladimír Pavlíček, vyslanec (Mexiko) 2.2.1954. 

 

Praha 

 

Dr. Ismael Gonzales Arévalo, chargé d´affaires 4.12.1943. 

 

Guayana 

 

 

 

 

Vlajka Guayany 

 

Guayana 

Michal Chudík, velvyslanec (Havana) 19.6.1978. 

Miloš Vojta, velvyslanec (Havana) 3.12.1979. 

 

Praha 

Philip Nathaniel Chan, velvyslanec (Moskva) agrément k 16.6.1982. 
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Haiti   

 

 

Vlajka Haiti 

 

Port-au-Prince 

Vladimír Hurban, vyslanec (Washington) 13.10.1943. 

 

 

Honduras 

 

 

Vlajka Hondurasu 

 

Tegucigalpa 

 

Jan Brož, chargé d´affaires e.p. (Mexiko) 12.3.1930. 

Dr. Vlastimil Kybal, vyslanec (Mexiko) 6.5.1936. 

Václav Hyka, vyslanec (Mexiko) (agrément 1945). 

Dr. Václav Láska, vyslanec (Mexiko) (agrément 1946). 

Josef Rutta, vyslanec (Mexiko) agrément. 

Zdeněk Hradec, vyslanec (Mexiko) agrément, 28.3.1979. 

Ing. Gustáv Stopka (Managua) do té doby nepředal úřad. 

 

Praha 

Nebyl do té doby akreditován  
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Chile 

 

 

Vlajka Chile 

 

Santiago de Chile 

 

Dr. Jiljí Pořízek, chargé d´affaires 10.11.1931. 

Jaroslav Netoušek, chargé d´affaires 1.3.1934. 

Dr. Vladimír Smetana, vyslanec 23.6.1938. 

Dr. František Kadeřábek, vyslanec 17.4.1942. 

Jan Klecanda-Havlasa, vyslanec 2.9.1943. 

Miroslav Štross, chargé d´affaires a.i. březen 1965. 

Stanislav Svoboda, velvyslanec 10.8.1965. 

Ing. Miloš Veselý, velvyslanec 27.8.1969. 

 

Praha 

 

César Léon, vyslanec (Vídeň) 28.8.1925. 

Arturo Cabrera-Grez, chargé d´affaires 16.8.1927. 

Martin Figueroa, ministr-resident 19.4.1934. 

Martin Figueroa, vyslanec 10.5.1935. 

Gonzalo Montt, chargé d´affaires e. p. 27.8.1937. 

Don Antonio Subercaseaux, chargé d´affaires 31.3.1943. 

Martin Figueroa, vyslanec 27.3.1946. 

Luis Felin Hurtado, vyslanec (agrément 1947). 

Alfonso Santa Crus Barcelo, velvyslanec 28.8.1965. 

Dr. Gonzalo Latorre Salamanca, velvyslanec 10.1.1968. 

Juan Esteban Garcia Romero, velvyslanec 17.3.1971. 

Salvador Ocampo Pastene, velvyslanec (agrément). 
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Jamajka 

 

 

Vlajka Jamajky 

 

Jamajka 

Antonín Fornůsek, velvyslanec (Caracas) 8.2.1979. 

Zdeněk Pulec, velvyslanec (Farada) 12.12.1984. 

 

Praha 

Benjamin A.L. Clare, velvyslanec (Moskva), (agrément).     

 

 

Kolumbie 

 

 

Vlajka Kolumbie 

 

Bogota 

 

Josef Košek, chargé d´affaires (Caracas) 13.6.1935, (od 15.6.1937 v Bogotě). 

Dr. Vratislav Trčka, vyslanec 6.5.1943. 

Dr. Viktor Jansa, vyslanec 11.7.1947. 

Josef Hroch, chargé d´affaires a.i. 19.12.1968. 

Doc. Dr. Ladislav Dvořák, velvyslanec 14.1.1970. 

Josef Kolek, velvyslanec 10.9.1975. 

Marian Masarik, 1.12.1980. 
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Praha 

 

Dr. Pedro Juan Navarro, vyslanec 1.4.1947. 

Dr. Abel Casabianca, vyslanec (Stockholm) 16.1.1948. 

Dr. José Luis Chavarriaga-Meyer, chargé d´affaires a.i. 31.12.1968. 

Dr. Alvaro Leal Morales, velvyslanec 21.5.1969. 

Dr. Pedronel Giraldo Londoňo, velvyslanec 23.2.1972. 

Juan Antonio Barrero Cuervo, chargé d´affaires a.i. 1.1.1978. 

Guillermo Eastman Mejía, velvyslanec, 9.10.1978. 

Abel Mercado Jaraca, chargé d´affaires a.i. 1.10.1981. 

David Aljure Ramirez, velvyslanec (agrément) 3.2.1982. 

Jorge Arango Mejía, velvyslanec 23.3.1983. 

Humberto Avila Mora, velvyslanec 15.11.1984. 

Marino Jaramillo Echeverri, velvyslanec 18.12.1985.  

 

Kostarika 

 

 

Vlajka Kostariky 

 

San José  

Joef Košek, chargé d´affaires (Caracas) 29.10.1935. 

Dr. Jaroslav Novák, vyslanec (Caracas) 22.2.1938. 

Dr. Josef Rutta, velvyslanec (Mexiko) 21.8.1972. 

Bohumil Šperka, chargé d´affaires a.i. 1.1.1975. 

Miroslav Parvonič, chargé d´affaires a.i. 10.5.1977. 

Zdeněk Hradec, velvyslanec (Mexiko) 6.12.1978. 

Josef Dvořák, chargé d´affaires a.i. 1.7.1980. 

Ing. František Koutecký, velvyslanec (Managua) 16.6.1981. 

Miroslav Grepl, chargé d´affaires a.i. 6.9.1982. 

Ing. Gustáv Stopka, velvyslanec (Managua). 
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Praha 

 

Dr. Arnaldo Ortiz López, velvyslanec (Vídeň) 5.9.1972. 

Teodor Quiroz Castro, velvyslanec (Vídeň) 13.10.1976. 

(Bukurešť)1.1.1978. 

Edgar Monge Víquez, chargé d´affaires a.i. 1.1.1978. 

Arnoldo Amrzhlim Pinto, velvyslanec, agrément (Bonn) 28.2.1980. 

Carlos Eduardo Campos Monge, chargé d´affaires a.i. 1.11.1980. 

Carlos Enrique Fernándes García, chargé d´affaires a.i. 1.3.1983. 

Alexander Guerra Alvarado, velvyslanec (Bukurešť) 11.4.1984. 

Miguel Muňoz Nanne, chargé d´affaires a.i. 1.8.1985. 

 

Kuba 

 

 

Vlajka Kuby 

 

Havana 

 

Zdeněk Fierlinger, vyslanec (Washington) 31.1.1927. 

Dr. Ferdinand Veverka, vyslanec (Washington) 5.3.1929. 

Vladimír Hurban, vyslanec (Washington) 21.3.1937. 

Eduard Kühnl, chargé dáffarires a.i. 28.9.1942. 

Dr. Juraj Slávik, vyslanec (Washington) 22.4.1947. 

Dr. Vladimír Outrata vyslanec (Washington), agrément 1949. 

Dr. Vladimír Pavlíček, velvyslanec, 20.6.1960. 

Ing. Jaroslav Pščolka, velvyslanec 21.4.1964. 

Ladislav Holdoš, velvyslanec 7.11.1969. 

Stanislav Svoboda, velvyslanec 14.7.1971. 

Michal Chudík, velvyslanec 1.12.1976. 

Miloš Vojta, velvyslanec 19.4.1979. 
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Praha 

 

Manuel de León y Valdés, vyslanec 2.6.1927. 

Dr. Eduard Usabiaga, vyslanec 27.10.1928 *. 

Guillermo de Blanck, vyslanec (Řím) 17.9.1942. 

Angel Ramón Ruíz Cortés, velvyslanec 31.8.1960. 

Raúl Roa Kourí, velvyslanec 1.8.1961. 

Dr. Armando Florez Ibarra, velvyslanec 4.5.1963. 

Ernesto Meléndez Bachs, velvyslanec 26.10.1966. 

José Luis Pérez Hernándes, velvyslanec 20.3.1973. 

Jorge Bolaňoz Suarez, velvyslanec 24.9.1974. 

Pedro Luis Torres, velvyslanec 9.2.1977. 

Sidros Ramos Palacios, 21.1.1981. 

 

* odjel z Prahy v r. 1930 po sdělení, že kubánská vláda z úsporných důvodů své 

vyslanectví v Praze zrušila.  

 

Mexiko 

 

 

Vlajka Mexika 

 

Mexiko 

 

Jan Brož, chargé d´afaires e.p 30.12.1927. 

Jan Potůček, ministr-resident 22.4.1932. 

František Květoň, ministr-resident 20.3.1933. 

Dr. Vlastimil Kybal, vyslanec 20.8.1935. 

Dr. Antoním Poláček, chargé d´affaires 28.2.1939. 

Dr. Karel Vendl, chargé d´affaires a.i. 26.3.1942. 

Václav Hyka, vyslanec 28.12.1944. 
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Dr. Václav Láska, vyslanec 25.4.1946. 

Bruno Piťha, chargé d´affairs a.i. 10.4.1948. 

Oldřich Kaisr, vyslanec 14.7.1948. 

Michail Graclík, chargé d´affaires a.i. 3.5.1952. 

Dr. Vladimír Pavlíček, vyslanec 17.12.1953. 

Karel Starecký, chargé d´affaires a.i. 1.8.1955. 

Bedřich Pištora, vyslanec 29.6.1956. 

Ing. Josef Hokeš, velvyslanec 17.8.1959. 

Dr. Jaroslav Kuchválek, velvyslanec 18.4.1963. 

Karel Hanuš, velvyslanec 16.12.1963. 

Dr. Richard Ježek, velvyslanec 7.2.1969. 

Dr. Josef Rutta, velvyslanec 10.12.1971. 

Zdeněk Hradec velvyslanec 12.5.1978. 

Dr. Jindřich Tuček, velvyslanec 27.4.1984. 

 

Praha  

 

Enrico Santibáňez, chargé d´affaires 12.12.1922. 

Leopoldo Blasques, chargé d´affaires 7.11.1927. 

Leopoldo Blasques, vyslanec 5.4.1934. 

Pedro Cerisola, vyslanec 4.3.1935. 

Dr. Augustin Leňero, vyslanec 14.5.1937. 

Dr. Gustavo Luders de Negri, chargé d´affaires a.i. 26.3.1942. 

Manuel Maples Arce, chargé d´affaires a.i. 8.9.1943. 

Dr. Gustavo Luders de Negri, chargé d´affaires a.i. 4.11.1944. 

Manuel Y. De Negri, vyslanec 16.5.1946. 

Dr. Federico A. Mariscal, vyslanec  5.1.1949. 

Jesús Vidales Marroquín, vyslanec 22.7.1952. 

Anselmo Mena, vyslanec 5.6.1953. 

Héctor C. Manjarrez, chargé d´affaires a.i. 8.11.1957. 

Dr. Francisco del Río y Caňedo, velvyslanec 11.12.1959. 

Alfonso Castro Valle, velvyslanec 19.7.1963. 

Dr. Bernardo Reyes, velvyslanec 28.4.1971. 



Přílohy 

 177 

Arturo Lopez de Ortigosa, velvyslanec 3.9.1974. 

Joaquín Bernal y García Pimentel, velvyslanec 22.5.1978. 

Dr. Roberto Casellas Leal, velvyslanec 19.9.1979. 

Dr. Augustin Saloat Rodriguez, velvyslanec 30.10.1981. 

Sergio Pitol, velvyslanec 2.6.1983. 

 

 

Nikaragua 

 

 

Vlajka Nikaraguy 

 

Managua 

 

Jan Brož, chargé d´affaires e.p. (Mexiko) 20.3.1930. 

Dr. Vlastimil Kybal, vyslanec (Mexiko) 13.5.1936. 

Václav Hyka, vyslanec (Mexiko), agrément 1945. 

Ing. František Koutecký, velvyslanec 13.10.1980. 

Ing. Gustáv Stopka, velvyslanec 16.1.1985 

 

Praha 

 

Alejandro A. Rochi, chargé d´affaires 21.12.1931. 

Alvaro Ramirez Gonzales, velvyslanec (Berlín), agrément. 

Dr. Aquiles Centeno Perez, velvyslanec 6.5.1981. 
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Panama  

                                                     

 

Vlajka Panamy 

 

Panama 

Josef Košek, chargé d´affaires (Caracas) 10.10.1935. 

Dr. Jaroslav Novák, vyslanec (Caracas) 8.2.1938. 

Josef Rutta, velvyslanec (Mexiko), agrément 29.4.1976. 

Zdeněk Hradec, -“-            -“-        -“-           23.3.1979. 

Ing. František Koutecký v Managui –“-, agrément 24.2.1981. 

Ing. Gustáv Stopka v Managui –“-, agrément 30.5.1985. 

 

Praha 

Dr. Demetrio A. Porras, chargé d´affaires a.i. 31.7.1944. 

 

Paraguay 

 

 

Vlajka Paraguaye 

 

Asunción 

Dr. František Kadeřábek, vyslanec (Buenos Aires) 6.4.1937 str. 142 

 

Praha 

Nebyl do té doby akreditován. 

 

 

 



Přílohy 

 179 

 

Peru 

 

 

Vlajka Peru 

 

Lima 

 

Jaroslav Netoušek, chargé d´affaires e.p. (Santiago de Chile) 8.6.1936. 

Dr. František Kadeřábek, vyslanec (Buenos Aires) 6.4.1937. 

Dr. Augustin Lafar, chargé d´affaires 2.7.1937. 

Ing. Vladimír Polodna, chargé d´affaires 9.10.1942. 

Dr. Vladimír Smetana, vyslanec 3.11.1943. 

Dr. Václav Kresta, vyslanec 23.5.1946. 

Edvard Kühnl, chargé d´affaires a.i. 21.10.1947. 

Josef Rutta, chargé d´affaires a.i. 27.1.1956. 

Věroslav Vágner, chargé d´affaires a.i. 5.3.1969. 

Josef Mejstřík, velvyslanec 1.12.1971. 

Václav Malošík, velvyslanec 1. 3. 1975. 

Ing. Stanislav Novotný, agrément 8.2.1978. 

Ing. Vasil Mochnáč, 20.11.1984. 

 

Praha 

 

Nebyl do té doby akreditován. 
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Salvador 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Vlajka Salvadoru 

 

San Salvador 

Jan Brož, chargé d´affaires e.p. (Mexiko) 4.3.1930. 

Dr. Vlastimil Kybal, vyslanec (Mexiko) 29.4.1936. 

Václav Hyka, vyslanec (Mexiko) (agrément 1945). 

 

Surinam 

 

       

Vlajka Surinamu 

 

Sutinám 

Ing. Antonín Fornůstek, CSc., velvyslanec v Caracasu 26.4.1982. 

Zdeněk Pulec -“-. 

 

Trinidad a Tobago 

                                                  

  

Vlajka Trinidadu a Tobaga 

 

Trinidad a Tobago 

Zdeněk Pulec, velvyslanec (Caracas) 12.3.1985. 

Praha 

Praha ho v té době neakreditovala.  
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Uruguay 

 

  

Vlajka Uruguaye 

 

Montevideo 

 

Eduard Machatý, vyslanec (Buenos Aires) 19.1.1931. 

Dr. Franitšk Kadeřábek, vyslanec (Buenos Aires) 24.9.1935. 

Dr. František Kadeřábek, vyslanec 20.4.1942. 

Dr. Miroslav Rašín, vyslanec 10.1.1947. 

Dr. Karel Hoyer, chargé d´affaires 25.6.1948. 

Dr. Alexandr Kunoši, vyslanec 13.5.1949. 

Dr. Richard Ježek, chargé d´affaires a.i. 15.2.1951. 

Ing. Miroslav Hrůza, chargé d´affaires a.i. 21.4.1952. 

Václav Mikeš, chargé d´affaires a.i. 28.9.1953. 

Stanislav Svoboda, chargé d´affaires a.i. 24.10.1955. 

Josef Kalvoda, chargé d´affaires a.i. 12.8.1957. 

Josef Kalvoda, vyslanec 19.5.1958. 

Josef Gabriel, vyslanec 17.11.1960. 

Karel Vojáček, velvyslanec 29.12.1964. 

Dr. Antonín Vavruš, velvyslanec 15.12.1970. 

Dr. Václav Malošík, velvyslanec 18.2.1972. 

Josef Hroch, chargé d´affaires a.i. 14.9.1982. 

Josef Hroch, velvyslanec 19.12.1985. 

 

Praha 

 

Dr. Teofilo Pineyro Cahin, vyslanecký tajemník 27.6.1921. 

Dr. Luis Carabelli, vyslanec 18.8.1921. 

Eliseo Ricardo Gomez, vyslanec 18.3.1932. 
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Arturo Prats, chargé d´affaires a.i. 6.8.1942. 

Antonio Di Pasca, chargé d´affaires a.i. 10.4.1948. 

Carlos Hounie Fleurquin, chargé d´affaires a.i. 8.7.1952. 

Mario Galbiati, chargé d´affaires a.i. 17.9.1957. 

Marcos Brondi, chargé d´affaires a.i. 10.1.1962. 

Marcos Brondi, velvyslanec 3.2.1965. 

L. H. Close-Pozzo, velvyslanec 8.1.1969. 

Dr. Oscar M. Infantozzi Soba, velvyslanec 28.6.1972. 

Dr. Juan Alberto Buccino Clerico, velvyslanec 19.2.1980. 

Adolfo Linardi Montero, chargé d´affaires a.i. 11.7.1983. 

 

Venezuela 

 

  

Vlajka Venezuely 

 

Caracas 

 

Josef Košek, chargé d´affaires 16.3.1935. 

Dr. Jaroslav Novák, vyslanec 19.6.1937. 

Dr. Vratislav Trčka, vyslanec (Bogota) 29.6.1943. 

Vladimír Khek, vyslanec 6.6.1947. 

Stanislav Tuček, chargé d´affaires a.i. březen 1969. 

Ing. Jindřich Kabát, chargé d´affaires a.i. 3.7.1971. 

Josef Hroch, chargé d´affaires a.i. 7.1.1974. 

Ing. Antonín Fornůsek, velvyslanec 13.11.1978. 

Zdeněk Pulec, velvyslanec 7.6.1984. 

 

Praha  

 

José Abel Montilla, vyslanec 22.5.1930. 

Dr. Carlos Aristimuno Colla, vyslanec (Brusel) 19.12.1934. 
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Dr. Mariano Picon-Salas, chargé d´affaires 13.7.1936. 

Dr. Silvestre Tovar-Lange, vyslanec (Berlín) 1.9.1936. 

V. Alamo Ibarra, chargé d´affaires 3.4.1937. 

Dr. Gustavo Herrera, vyslanec (agrément 1937-38). 

José Rafael Pocaterra, vyslanec 12.12.1944. 

Manuel Dagnino, vyslanec 22.10.1947. 

Luis Emilio Monsanto, vyslanec 17.7.1948. 

Eduardo Marturet, vyslanec 29.8.1950. 

Julio Torre Vivas, velvyslanec 29.11.1977. 

Oreste di Giacomo, velvyslanec 25.6.1980. 

José de Jesús Osío, velvyslanec 18.12.1985. 
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Příloha č. 19 – A. V. Frič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   A. V. Frič 
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Příloha č. 20 – J. Havlasa 

 

 

 

 

 

                              J. Havlasa 
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Příloha č. 21 - Francouzský discours d´audience  

 

 

Francouzský discours d´audience435 

 

 J´ai l´honneur de présenter à Votre Excellence les assurances de très profonds 

sentiments d´amitié du peuple tchécoslovaque pour la grande nation brésilien et le 

message d´estime que le Président Libérateur de la République Tchécoslovaque 

profèsse à un si haut degré pour la personne du chef suprême des Etats Unis du Brésil. 

 

C´est par des souffrances extrêmes, le sang versé et par un zèle incomparable, que, 

durant des siècles, la naissante individualité brésilienne a accompli sa glorieuse 

destinés: voilà les accents d´héroisme qui trouvent des échos retentissants sur les cordes 

de notre coeur. 

 

Pendant les quarante dernieères années, quelques explorateurs tchèques ont pénétré dans 

la splendide nature brésilienne: voilà les reflets de beauté qui ont enflammé notre 

imagination.  

Pendant la plus grande catastrophe mondiale notre Etat fut associé avec la confédération 

brésilienne dans le même effort noble et résolu: voilà le geste chevaleresque de Votre 

vaillant peuple qui a soutenu notre foi. 

 

Enfin nous nous sommes trouvés de nouveau avec les Etats Unis du Brésil parmi les 

membres fondateurs de la Société des Nations, signataires du traité de paix: voilà  

purquoi la contemplation du pavillon d´ordre et de progrès réjouit l´ àme du peuple 

tchécoslovaque dont le roi Georges de Poděbrad, déjà au XVééme  siècle, proposa à 

Louis XI la création d´une Ligue des Nations. 

 

Votre Ecellence a admirablement soutenu les droits des petites nations dans la 

Conférence de la Paix: voilà la garantie, où nous puisons la conviction d´ être liés au 

peuple du Brésil par une amitié cordiale qui ne peut que s´approfondir et cela au point 

de vue de la vie politique, intellectuelle, industrielle et commerciale des deux Nations. 

                                                 
435  AMZV, PZ, Brazílie, Rio de Janeiro, roč. 1920, č. 2, 4. července 1920. 
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Cette conviction augmente mon émotion au moment solennel, où j´ai l´honneur de 

remettre à Votre Excellence les lettres par lesquelles Monsieur le Président de la 

République Tchécoslovaque m´accrédite en qualité d´Envoyé Extraordinaire et Ministre 

Pléni potentiaire auprès du Président des Etats Unis du Brésil. 

 

Porté vers Votre grand et beau pays par toutes mes sympathies, je ferai tout ce qui 

dépendra de moi pour resserrer de plus en plus les liens qui unissent nos peuples, et 

souhaitant au Brésil toute la prospérité que je pourrais souhaiter à ma propre patrie, et à 

Votre Excellence le bonheur suprême dû à un si grand patriote, j´espère pouvoir 

compter dans mes efforts sur le puissant concours des guides éclairés et prudents da la 

nation brésilienne. 
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Příloha č. 22 – Jmenování V. Kybala vyslancem v Brazílii  

 

 

 

Jmenování V. Kybala vyslancem v Brazílii436

                                                 
436  Hrdlička, J. Vlastimil Kybal..., s. 4-3. 
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Příloha č. 23 – Jmenování V. Kybala vyslancem v Mexiku, Guatemale, 

Salvadoru, Hondurasu a Nikaragui 

 

Jmenování V. Kybala vyslancem v Mexiku, Guatemale, Salvadoru, Hondurasu a 

Nikaragui437

                                                 
437  Ibid., s. 4-5. 
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Příloha č. 23 – Diplomatické zastoupení ČSSR v Latinské Americe v 

období 1918 – 1985  

 

Diplomatické zastoupení ČSSR v Latinské Americe v období 1918-1985438  

 

(Řazeno abecedně - země, datum navázání diplomatických styků, sídlo tituláře): 

 

Argentina 7.1.1924 Buenos Aires. 
 
Barbados 29.9.1977 Caracas (Venezuela). 
 
Bolívie 12.2.1935, přerušeny 30.10.1964, znovu navázány 24.3.1970 Lima (Peru). 
 
Brazílie 29.6.1920 Brasília. 
 
Dominikánská republika 1.8.1942 po II. světové válce nebylo v diplomatických stycích 
pokračováno, ale kontinuita trvá. Washington USA. 
 
Ekvádor 22.3.1935, přerušeny 3.4.1962, znovu navázány 6.5.1969 Quito. 
 
Grenada 28.11.1979 Caracas (Venezuela). 
 
Guatemala 27.2.1927 Mexiko (Mexiko). 
 
Guayana 17.5.1976 Havana (Kuba). 
 
Haiti 13.10.1943 (po r. 1949 nebylo v diplomatických stycích pokračováno). 
Washington (USA). 
 
Honduras 12.3.1930 (v diplomatických stycích během II. svět. války a po ní nebylo 
pokračováno. Obnoveny až 21.5.1976). Managua (Nikaragua). 
 
Chile po 19.7.1924 přerušeny 21.10.1947, znovu navázány 15.1.1968, přerušeny 
25.9.1973 Santiago de Chile. 
 
Jamajka 3.6.1975 Caracas (Venezuela). 
 
Kolumbie 17.4.1934 (přerušeny 13.7.1949, znovu navázány 14.12.1968) Bogota. 
  
Kostarika 21.3.1935 (přerušeny 15.3.1939, znovu navázány 4.2.1972). Managua 
(Nikaragua). 
 
Kuba 23.11.1920 Havana. 
 

                                                 
438  Archívně dokumentační odbor. Příručka o navázání diplomatických styků… 
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Mexiko 24.5.-20.7.1922 Mexiko. 
 
Nikaragua 20.3.1930 (po II. svět. válce nebyly diplomatické styky naplňovány, 
pokračováno 13.12.1979). Managua. 
 
Panama 25.3.1929 Managua (Nikaragua). 
 
Paraguay 14.2.1936 (po II. svět. válce nebyly diplomatické styky naplňovány). 
Asunción. 
 
Peru 11.7.1922, znovu navázány 27.12.1968 Lima. 
 
Salvador 4.3.1930 (po II. svět. válce nebylo v diplomatických stycích pokračováno). 
Mexiko (Mexiko). 
 
Surinam 30.6.1976 Caracas (Venezuela). 
 
Trinidad a Tobago 16.11.1979 Caracas (Venezuela). 
 
Uruguay 16.8.1921 Montevideo. 
 
Venezuela 15.2.1929 (přerušeny 21.6.1952, znovu navázány 10.7.1968) Caracas. 
 
 
 
 
 


