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Abstrakt 

 Restaurační pokusy Karla Habsburského v Maďarsku představovaly jeden 

z posledních pokusů o obnovení „starých pořádků“ ve střední Evropě po první světové 

válce. V době relativního uklidnění poměrů způsobily krizi mezi Maďarskem, 

nástupnickými státy a státy Dohody a přivedly střední Evropu, hlavně v případě 

druhého pokusu, na pokraj válečného konfliktu. Práce Návrat krále? je případovou 

studií s prvky komparace, jejímž cílem je analyzovat zahraničněpolitickou situaci ve 

vztahu k otázce restaurace Habsburků v Maďarsku a popsat reakci Malé dohody a 

evropských mocností: Velké Británie, Francie a Itálie. Změny státní formy Maďarska, 

nejasné definování osoby panovníka a silné legitimistické hnutí vyvolaly v bývalém 

králi naději na úspěch jeho restauračních pokusů. Zároveň Karel spoléhal také na 

podporu představitelů Dohody. Proti oběma jeho akcím se ale ostře postavily státy Malé 

dohody, které vnímaly návrat Habsburků na maďarský trůn jako ohrožení své vlastní 

suverenity a v případě úspěšné restaurace hrozily vojenským zásahem. Nebezpečí, které 

restaurace Habsburků v Maďarsku představovala, působilo jako katalyzátor spolupráce 

Malé dohody a napomohlo jejímu smluvnímu dotvoření. Evropské mocnosti musely 

v zájmu zachování míru ve střední Evropě zasáhnout a postavily se proti restauraci. 

Cílem této bakalářské práce je dokázat, že v daných zahraničněpolitických podmínkách 

nebyl návrat exkrále Karla na maďarský trůn možný. 

 



   

Abstract 

The restoration attempts of Charles Habsburg in Hungary presented one of the last 

efforts to restore the “former order” in Central Europe after the First World War. In the 

time of relative pacification the restoration attempts caused crisis among Hungary, 

successor states and the Entente and brought the middle Europe on the brink of an 

armed conflict. The bachelor work The Return of the King? is a case study with 

elements of comparison, the goal of which is to analyse the attitude of foreign policy 

towards the question of the Habsburg restoration in Hungary and to describe reaction of 

the Little Entente and the Allies: the United Kingdom, France and Italy. The changes of 

the system of government in Hungary made the ex-king hope that his attempts could 

succeed. Charles simultaneously hoped in a support of the Entente. However the 

restoration attempts were sharply opposed by the states of the Little Entente, which 

believed the return of the Habsburg dynasty on the throne of Hungary would be a threat 

to their own sovereignty. In case of a successful restoration the Little Entente threatened 

with a military intervention. The danger of the restoration attempts catalysed 

cooperation of the Little Entente and helped the completion of the alliance. The Allies 

had to intervene in order to maintain peace in central Europe and adopted a negative 

opinion. The goal of this bachelor work is to prove that the restoration of Habsburg 

dynasty was not achievable in given circumstances of foreign policy. 
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Úvod 

První světová válka změnila Evropu. A o té střední to platí dvojnásob. 

Konec války znamenal pro Maďarsko porážku, Trianonská mírová smlouva ponížení, 

série revolucí zanechala zemi polovičaté státní uspořádání. Království bez krále. 

V době relativního uklidnění situace znamenal příjezd korunovaného krále do země 

vyhrocení sporu o budoucí podobu maďarského státního uspořádání. Způsobil střet na 

domácí politické scéně a vyvolal řetězovou reakci ve státech jak střední, tak západní 

Evropy. Samotné restaurační pokusy pravděpodobně neznamenaly pro země sousedící s 

Maďarskem reálnou hrozbu, tyto státy se je ovšem rozhodly využít pro posílení svých 

vlastních pozic. Neochota Maďarska připustit jakékoli zásahy do svých „vnitřních 

záležitostí“ dovedla v kombinaci s nátlakem sousedních států střední Evropu až na 

pokraj ozbrojeného konfliktu. Dohodové státy se ve věci angažovaly ve smyslu 

uklidnění celé situace, jejich postup byl ale ovlivněn partikulárními zájmy každého z 

nich. Společný jim byl v případě obou restauračních pokusů odmítavý postoj vůči 

Karlově akci, odlišná byla ale jejich motivace a forma protestu. 

Poprvé se král Karel vrátil ze svého švýcarského exilu do Maďarska na konci března 

1921. Přijel do rozdělené země. Legitimisticky smýšlející část politické reprezentace jej 

vítala, realisticky uvažující politici ale viděli od začátku v jeho pokusu pouze možný 

zdroj problémů. Přijel ale hlavně do země, která se snažila najít své místo v poválečném 

uspořádání Evropy a jako taková si nemohla dovolit, ač by sebevíce chtěla, postupovat 

proti rozhodnutím dohodových mocností, konference velvyslanců, nebo i jen států s 

Maďarskem sousedících. Po neúspěšném jednání s říšským správcem Horthym a vlně 

zahraničních protestů se Karel vrátil zpět do Švýcarska. 

Druhý restaurační pokus na přelomu října a listopadu 1921 měl o poznání 

dramatičtější průběh. Karel, poučen předchozím nezdarem, po svém příletu do 

Maďarska ustavil novou vládu a s vojenskými jednotkami, jejichž velitelé mu opět 
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přísahali věrnost, táhl na Budapešť. Po krátkém boji byly ovšem jeho oddíly poraženy, 

Karel zajat, internován a poslán do exilu na portugalský ostrov Madeira. Tam také o 

necelý půlrok později zemřel. 

Restaurace Habsburků byla spíše zbožným přáním skupiny lidí, než projektem, který 

by měl ve své době a v daném politickém ovzduší reálnou šanci na úspěch. Byla 

konfrontací starého a nového, předválečného panovníka s poválečnou Evropou, která už 

stála na jiných principech a hodnotách. Právě nedostatečné pochopení nové Evropy 

odsoudilo Karlovy restaurační pokusy k zániku. Přísahy, na jejichž dodržení spoléhal, 

pozbyly smyslu, spojenectví, ve která doufal, nebyla naplněna. Spolu s několika jemu 

věrnými podlehl přesile reálně uvažujících maďarských politiků a nátlaku ostatních 

evropských států. 

První světová válka změnila Evropu. A o té střední to platí dvojnásob. Ve změněné 

Evropě už pro bývalého císaře a krále nebylo místo. 

Maďarsko zůstalo královstvím bez krále. 

 

Bakalářská práce Návrat krále?
1
 si klade za cíl analyzovat mezinárodněpolitickou 

situaci ve vztahu k otázce restaurace Habsburků v Maďarsku. Její ambicí je postihnout 

aspekty, které vedly Karla Habsburského k pokusům o návrat do Maďarska, a dále 

podat souhrnný přehled reakce v zahraničí, vystihnout skutečnou motivaci 

diplomatických kroků jednotlivých států a účel, který tyto kroky měly sledovat.  

Jakkoli se otázka obsazení maďarského trůnu jeví jako vnitropolitická záležitost, 

byla předmětem mezinárodního zájmu už v době před samotnými restauračními pokusy. 

Představa člena habsburské dynastie, k tomu bývalého císaře, na maďarském trůně 

působila na nedávno zrozené státy střední Evropy, snažící si udržet nabytou 

                                                 
1
 Oproti původnímu projektu došlo v názvu práce k drobné změně. Konečná verze nese název „Návrat 

krále? Restaurační pokusy Karla Habsburského v Maďarsku v roce 1921 ve světle mezinárodních vztahů 
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samostatnost, jako pověstný červený hadr na býka. Karlův příjezd do země tak vyvolal 

v sousedních státech obavy, zároveň pro ně byl ale vítanou záminkou k podniknutí 

protimaďarské akce. Státy Dohody musely jako hegemon poválečné Evropy i vzhledem 

ke svým plánům se středoevropským prostorem zasáhnout. V případě obou 

restauračních pokusů zaujaly odmítavý postoj, octly se ale v pozici, kdy musely na 

jedné straně tlačit Maďarsko k rychlému vyřešení celé otázky, na straně druhé mírnit 

nátlak sousedních států. Analýzou všech reakcí a jejich příčin se práce bude snažit 

dokázat, že návrat Karla Habsburského na maďarský trůn nebyl v dané době a za 

daných vnitro- i zahraničněpolitických podmínek možný. 

Cílem práce je také odhalit návaznost diplomatických akcí jednotlivých států a 

odhalit důsledky, které zanechaly v evropských mezinárodních vztazích. Restaurační 

pokusy excísaře Karla vyvolaly v době relativního uklidnění krizi mezi Maďarskem, 

jeho sousedy a státy Dohody. Následná, místy nepřiměřená reakce Malé dohody (a to 

zejména Československa a Jugoslávie) pak znamenala ochlazení jejích vztahů s 

dohodovými mocnostmi. Důsledky krize kolem restauračních pokusů lze v 

mezinárodních vztazích v Evropě zaznamenat po celé meziválečné období. 

 

Jak z úvodu vyplývá, práce se zaměří primárně na tři oblasti. První z nich bude 

Maďarsko samotné, rozpolcené mezi legitimisty a zastánce jiného řešení královské 

otázky, navíc obtížně se vyrovnávající s následky poválečného uspořádání. Druhou 

skupinou jsou státy s Maďarskem sousedící, budoucí Malá dohoda, snažící se udusit 

jakýkoli náznak maďarských revizních snah. Třetí oblastí jsou státy Dohody, hegemoni 

poválečné Evropy, mající své vlastní představy o uspořádání a funkci středoevropského 

prostoru a zároveň se snažící uchránit tento prostor od vzniku dalšího válečného 

                                                                                                                                               
v Evropě“, což přesněji vystihuje její obsah. 
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konfliktu. 

Práce Návrat krále? je případovou studií z oboru historie s přesahem do oboru 

mezinárodních vztahů. Zároveň jsou v ní využity prvky komparace ve smyslu porovnání 

reakce na první a druhý restaurační pokus. Časově se práce primárně zaměří na dobu 

trvání dvou restauračních pokusů (první z nich proběhl na přelomu března a dubna 

1921, druhý na přelomu října a listopadu stejného roku), neobejde se ale bez nastínění 

situace před samotnými restauračními pokusy v období od konce první světové války a 

v přiblížení změn, které se udály mezi samotnými dvěma pokusy. 

 

Hlavního aktéra obou restauračních pokusů v práci uvádím nejčastěji jako Karla 

Habsburského, méně už jako Karla IV. Řadová číslovka IV za Karlovým jménem je 

běžná v literatuře maďarské, v české a slovenské literatuře se běžně setkáme pouze se 

jménem Karel, bez pořadové číslovky. 

Pojem Jugoslávie používám pro označení státu, který nesl v roce 1921 název 

Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Království SHS), což je praxe běžná i v odborné 

literatuře. Jugoslávie je oficiální název státu až od roku 1929. V některých částech práce 

je země uvedena i pod zkratkou SHS. 

Při označení Československa, Jugoslávie a Rumunska používám na některých 

místech pro snazší orientaci označení Malá dohoda/malodohodové státy i ve spojení s 

prvním restauračním pokusem. Tyto státy se totiž snažily koordinovat svoji politiku už v 

době prvního restauračního pokusu, i když bilaterální smlouvy, na jejichž základě Malá 

dohoda vznikla, byly podepsány až jako jeho následek, v dubnu a červnu 1921. 

V případě „hromadného“ označení Velké Británie, Francie a Itálie používám pojem 

dohodové státy (státy Dohody), přetrvávající z první světové války. Zároveň v 

některých pasážích využívám termínu „mocnosti“ nebo „velmoci“ (tento termín je 
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používán jak v české literatuře, tak například v německé – Großmächte
2
), neboť mi toto 

označení připadá příhodné vzhledem k roli všech tří států v letech bezprostředně po 

skončení války. 

 

Ve své práci budu vycházet hlavně z literatury, pramenů je využito v editované 

podobě (edice Dokumenty československé zahraniční politiky, korespondence admirála 

Horthyho), popř. knižních pamětí. Jako samostatné téma figurují restaurační pokusy 

Karla IV. ovšem zřídka, častěji se objevují jako kapitola knihy, zabývající se 

maďarskými meziválečnými dějinami nebo historií Malé dohody, případně jim autoři 

věnují místo ve svých (auto)biografiích. Zvolené tituly by se daly rozdělit do tří skupin, 

odpovídajících třem pohledům, kterými je nutné se na restaurační pokusy Karla 

Habsburského dívat. Tím prvním je pohled samotného excísaře Karla, tím druhým 

pohled maďarské politické reprezentace a třetí skupinou je pohled na celou akci ze 

zahraničí. 

Jako základ pro orientaci v průběhu příprav i samotné realizace restauračních pokusů 

z pohledu Karla Habsburského byla využita monografie předního českého historika Jana 

Galandauera Karel I., Poslední Český Král, která podrobně zpracovává celý život 

posledního rakouského císaře. Orientaci v jinak úžasně čtivě napsané knize ovšem 

znesnadňuje absence jakéhokoli poznámkového aparátu, a to i u přímých citací. Je také 

nutné dodat, že se autor vcelku neskrývaně staví na stranu excísaře a k odpůrcům 

restaurace je tak poměrně kritický. Pohled na posledního císaře doplňuje kniha Jiřího 

Pernese Poslední Habsburkové: Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu. 

Maďarský pohled na restaurační pokusy zachycuje kromě pasáže knihy Gyuly 

Juhásze Hungarian Foreign Policy 1919-1945 řada biografií a autobiografií tehdejších 

                                                 
2
 Viz. Jan Galandauer, Karel I., Poslední český král nebo Magda Ádám: Richtung Selbstvernichtung: 

Kleine Entente und Europa 1920-1938. 
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politických činitelů Maďarska – Pála Telekiho, Istvána Bethlena, nebo Gustáva Gratze. 

Jednou ze stěžejních publikací, ze kterých čerpám ve své práci, je kniha maďarské 

historičky Magdy Ádám The Little Entente and Europe (1920-1929), doplněná o útlejší 

a stručnější Richtung Selbstvernichtung: Die Kleine Entente 1920-1938 stejné autorky. I 

když je z obou děl patrná snaha obhájit kroky maďarské vlády během krize a vinu za 

její eskalaci přičíst hlavně Československu, staly se základem pro analýzu reakce států 

Malé dohody i evropských mocností. 

Vzhledem k tomu, nakolik se téma restauračních pokusů Karla IV. dotýká a tím 

pádem i Československa, je poměrně hojně zpracováno i v českém prostředí. Jak jsem 

již naznačil v úvodu, základem pro analýzu československé diplomatické aktivity v 

průběhu obou pokusů je edice Dokumenty československé zahraniční politiky, konkrétně 

svazky nazvané Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody. Tato edice 

podává s využitím Archivu ministerstva zahraničních věcí (AMZV) detailní přehled 

komunikace mezi československým zamini a zastupitelskými úřady ČSR v době krizí, 

vyvolaných pobytem Karla IV. v Maďarsku. Dokumentů AMZV využívají též dva 

články Andreje Tótha uveřejněné ve Slovanském přehledu v roce 2002, 

„Československá diplomacie a první restaurační pokus Karla Habsburského v 

Maďarsku“ a „Výsledek prvního restauračního pokusu Karla Habsburského v 

Maďarsku na jaře 1921 – uzavření československo-rumunské malodohodové spojenecké 

smlouvy“. Reakci ČSR na oba restaurační pokusy popisuje článek Věry Olivové 

„Československá zahraniční politika a pokus o restauraci Habsburků“ 

(Československý časopis historický 7, 1959), jeho celkové vyznění i závěry jsou ovšem 

velmi poplatné době, ve které vznikal. Obsáhle československou reakci na restaurační 

pokusy komentoval ve svém díle Budování státu i Ferdinand Peroutka. 

Odezvě, kterou restaurační pokusy a následná aktivita vyvolaly mimo hranice 
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Maďarska i Malé dohody se věnují pasáže v pracích Magdy Ádám i Andreje Tótha, pro 

detaily přístupu Francie bylo využito článku Christopha Hohwalda „La diplomatie 

française face à la crise royale en Hongrie (1921)“, který vyšel v Revue historique des 

armées v roce 2008. Pro doplnění obrazu střední Evropy po první světové válce byly 

použity knihy z edice Dějiny států nakladatelství Lidové noviny (kniha Dějiny 

Maďarska se ale samotným restauračním pokusům téměř nevěnuje), Dvě Století Střední 

Evropy Jana Křena nebo Maďarsko a Versailleský Mírový Systém Evy Irmanové. 
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1. Předpoklady restaurace 

1.1. Nevystoupit z dějin 

Císař Karel I. byl na konci první světové války panovníkem říše, která už prakticky 

neexistovala. Rakousko-Uhersko se rozpadalo, vyhlášeno bylo samostatné 

Československo a Jihoslované z monarchie jednali o vytvoření společného státu se 

Srby. Budapešťská vláda 16. října vypověděla dualismus a 28. října vyhlásila odluku od 

monarchie. Ve Vídni byl 21. října vyhlášen stát Německé Rakousko, Deutsch-

Österreich.
3
 

Karel nebyl v Rakousku nenáviděn, jeho snahy o zastavení války byly v zemi 

všeobecně známé,
4
 Vídeň byla ale revolučním městem plným chaosu a císařova rodina 

jen pod slabou vojenskou ochranou v Schönbrunnu se mohla snadno stát terčem nějaké 

ozbrojené skupiny. V Rakousku navíc existovalo faktické dvojvládí, když zde vedle c. a 

k. vlády, kterou vedl ministerský předseda Heinrich Lammasch, existovala zároveň 

vláda nově proklamovaného Německého Rakouska v čele s Karlem Rennerem. S touto 

situací chtěla, ve prospěch vyhlášení republiky, skoncovat většina politické 

reprezentace.
5
 Vyústění se tedy zdálo jasné, otázkou zůstávalo, jakým způsobem se 

vlády vzdá samotný císař. 

Abdikace byla ale pro panujícího císaře rakouského a krále uherského nemyslitelnou 

věcí. Karel se cítil vázán k trůnu jakousi svatou odpovědností a vzdát se vladařských 

práv by považoval za zradu svých předků a zároveň za obrovskou hanbu. Císař 

nedokázal žít s vědomím, že právě on by měl být konečným článkem staletého panování 

Habsburků na Dunaji a tento pocit „osobní nespravedlnosti“ byl bezesporu i jedním z 

                                                 
3
 JAN KŘEN, Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 2006), s. 350. 

4
 Protesty vůči císaři vyvolala během války jen tzv. Sixtova aféra v roce 1917, kdy byli Karel a jeho 

manželka císařovna Zita obviňování z toho, že jednali s nepřáteli a neumožnili tak c. a k. armádě zvítězit 

ve válce. V listopadu 1918 bylo ale všem jasné, že válka je ztracená. JAN GALANDAUER, Karel I., 

Poslední český král (Praha a Litomyšl: Paseka, 1998), s. 279. 
5
 GALANDAUER, Karel I., s. 280-281. 
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důvodů pozdějších restauračních pokusů. Udržet monarchii bylo ale už jen 

nesplnitelným snem. Lammaschova vláda začala spolu se zástupci vlády Německého 

Rakouska připravovat text manifestu, kterým by se císař Karel vzdal vlády. Německé 

Rakousko sice již existovalo, ale pouze jako část federalizované habsburské monarchie 

a předpokladem vzniku republiky bylo právě takové prohlášení.
6
 

Výsledný text měl být kompromisem mezi požadavky Národního shromáždění a 

podmínkami císaře Karla. Pod hrozbou vypuknutí revoluce Karel nakonec manifest 11. 

listopadu 1918 i přes počáteční protesty podepsal, když byl ministerským předsedou 

Lammaschem ujištěn, že se nejedná o abdikaci, ale pouze o dočasnou rezignaci na 

výkon státní moci. V prohlášení stálo: „Nechci, aby moje osoba představovala překážku 

pro jejich [rozuměj mých národů – poznámka V. R.] svobodný rozvoj. Předem uznávám 

rozhodnutí, které učiní Německé Rakousko o své budoucí státní formě. Lid převzal 

prostřednictvím svých zástupců vládu do svých rukou. Zříkám se jakékoli účasti na 

státních záležitostech.“
7
 Karel musel být ve chvíli, kdy prohlášení podepsal, opravdu 

pod enormním psychickým tlakem, neboť i z jeho pozdějších prohlášení je jasné, že 

rozhodnutí o státní formě Rakouska rozhodně nepovažoval za záležitost 

německorakouské vlády ani za objekt volby německorakouského lidu. Když 

křesťansko-sociální strana vystoupila v Rakousku s požadavkem referenda, Karel 

prohlásil, že mu sice nemůže zabránit, ale že jeho výsledek je pro něj naprosto 

bezvýznamný. Později ve svých vzpomínkách napsal: „Neuznal bych plebiscit, ať by 

dopadl tak, nebo onak, neboť jsem králem od Boha a ne z milosti nějakého plebiscitu.“
8
 

I když Karel sám nepovažoval svůj manifest z 11. listopadu za abdikaci, Národní 

shromáždění Německého Rakouska se cítilo oprávněno vyhlásit hned nazítří po jeho 

                                                 
6
 Tamtéž, s. 281. 

7
 GALANDAUER, Karel I., s. 281. 

8
 JIŘÍ PERNES, Poslední Habsburkové: Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu (Brno: 

Barrister and Principal, 1999), s. 193. 
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podpisu republiku.
9
 Karel i s celou rodinou odcestoval z Schönbrunnu na zámek 

Eckartsau asi 60 km východně od Vídně. Švýcarský a holandský velvyslanec nabízeli 

císaři ještě před jeho odjezdem azyl, Karel ale razantně odmítl.
10

 Stále se cítil 

legitimním panovníkem a nechtěl, jak trefně nazval ve své monografii Jan Galandauer, 

vystoupit z dějin. 

Podobné prohlášení jaké požadovalo Německé Rakousko, tedy císařovu abdikaci, 

přijela do Eckartsau vymoci i uherská (v té době již spíše maďarská) delegace. Dění v 

Maďarsku a jeho přístup k rozchodu se starým mocnářstvím byl už v této době poněkud 

rozporuplný a do jisté míry indikoval budoucí komplikace a rozdělení země. Loučení s 

monarchií se zdálo být v Budapešti ještě radikálnější než ve Vídni. Od 23. října 

suplovala roli odstoupivší vlády maďarská národní rada v čele s Mihálym Károlyim, 

která otevřeně požadovala nezávislost Uher. Panovník se bránil myšlence jmenovat 

Károlyiho ministerským předsedou a nakonec tak učinil až 31. října, kdy v Maďarsku 

naplno vypukla tzv. Astrová revoluce.
11

 Vývoj spěl k vytvoření republiky a čekal na 

královu abdikaci, zároveň ale v Maďarsku zůstávalo velké množství Karlových 

příznivců. Delegaci, která dorazila 13. listopadu do Eckartsau, vedl uherský primas 

kardinál János Csernoch, oddaný legitimista, který Karla dva roky předtím osobně 

korunoval uherským králem.
12

 Karlovu světu bylo jistě bližší jednání s katolickým 

duchovním, než s rakouskými socialisty, abdikaci přesto odmítl. Maďarské delegaci 

sdělil: „Jako uherský král jsem přísahal všemohoucímu Bohu, pouze On mě může mé 

přísahy zprostit.“
13

 Nakonec podepsal prohlášení v podobném znění jako pro Rakousko. 

Vzdal se pouze výkonu vlády, nikoli trůnu jako takového. „Přeji si nestát v cestě vývoji 

                                                 
9
 VÁCLAV VEBER a kol., Dějiny Rakouska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002), s. 474. 

10
 Právě do Holandska uprchl po vyhlášení republiky 9. listopadu 1918 německý císař Vilém II. 

HELMUT MÜLLER, Dějiny Německa (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004), s. 202. 
11

 LÁSZLÓ KONTLER, Dějiny Maďarska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008), s. 303. 
12

 Jiří Pernes uvádí jako vůdčí osobnost delegace barona Vlassicse. 
13

 GALANDAUER, Karel I., s. 284. 
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maďarského národa, který mám stále jako dříve v neproměnné lásce. Proto se vzdávám 

svého podílu na státních záležitostech a uznávám rozhodnutí o nové formě vlády v 

Uhrách.“
14

 Proklamace tohoto typu ovšem vyžadovala, aby ji kontrasignoval uherský 

ministerský předseda a schválily obě komory parlamentu, k čemuž nikdy nedošlo.
15

 

Uherský parlament v té době už ani neexistoval. Byl rozpuštěn a na jeho místě zasedalo 

prozatímní shromáždění, zřízené ze zástupců Károlyiho národních rad.
16 

To také 

vyhlásilo 16. listopadu Maďarsko republikou.
17 

Jiný směr nabralo odloučení od monarchie v podání Českých zemí. Čeští, respektive 

českoslovenští politici se ve svých krocích obešli, na rozdíl od Vídně a Budapešti, zcela 

bez kontaktu s císařem Karlem. Svou roli tu možná sehrál i fakt, že byl Karel králem 

českým pouze ze svého titulu, korunovat se i přes své sliby nikdy nenechal. 

Československé prozatímní národní shromáždění tak bez jakékoli abdikace panovníka 

vyhlásilo 14. listopadu republiku. Předseda národního shromáždění dr. Karel Kramář, 

ten, který Karlově amnestii vděčil za svůj život, prohlásil habsbursko-lotrinskou 

dynastii za zbavenu všech práv na český trůn.
18 

Československo se mělo stát 

nejzarytějším odpůrcem restaurace habsburské moci ve středu Evropy. 

1.2. Odchod do exilu 

Karel se tedy sice vzdal výkonu vlády v Rakousku a Uhrách, tento krok byl ale z 

jeho strany pouze dočasným ústupkem. Sám sebe viděl jako legitimního panovníka, 

nadále zůstával na rakouském území a vyvíjel politickou činnost. Jeho hlavním cílem 

bylo, stejně jako později v exilu, zamezit anšlusu. Spojení „jeho“ Rakouska s 

Německem vnímal Karel jako konec nadějí na oživení monarchie a jako takové pro něj 

                                                 
14

 Tamtéž, s. 284. 
15

 MAGDA ÁDÁM, The Little Entente and Europe (1920-1929) (Budapest: Akademiai Kiadó, 1993), S. 

111. 
16

 GALANDAUER, Karel I., s. 284. 
17

 PERNES, Poslední Habsburkové, s. 195. 
18

 Tamtéž, s. 195. 
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bylo zcela nepřijatelné.
19 

Císař byl v opravdu zvláštním postavení, když sám abdikovat 

odmítal, zároveň se ale nenašel nikdo, kdo by měl odvahu ho z trůnu sesadit násilím. 

Moci zbavený, ale politicky aktivní císař byl trnem v oku nové rakouské vládě, která 

vzešla z voleb v únoru 1919
20 

a která se jej snažila dostat pryč ze země. Poukazovala na 

nebezpečí, které Karlovi a jeho rodině hrozilo ze strany ozbrojených rudých gard, 

zároveň si uvědomovala i riziko v opačném směru, tedy takové, které Habsburk 

znamenal pro mezinárodní pozici Rakouska, jeho vztahy se sousedními zeměmi i pro 

existenci státu samotného. Karel udržoval kontakt s představiteli Dohody a s 

evropskými panovnickými dvory, prostřednictvím svého švagra Sixta Bourbonského 

byl v kontaktu i s britskou královskou rodinou. Anglický král Jiří V. poslal po Sixtově 

intervenci do Eckartsau císaři na pomoc plukovníka Edwarda Lislea Strutta, rázného a 

oddaného royalistu, který později sehrál důležitou roli i v Karlových restauračních 

pokusech. Právě plukovníkovým prostřednictvím žádal Karel anglického krále o vyslání 

deseti tisíc britských vojáků, s jejichž pomocí by v Rakousku „znovu nastolil staré 

poměry“. O vyslání dohodových jednotek žádal také prostřednictvím španělského krále 

Alfonse XIII.
21 

I když možnost, že by jakákoli dohodová mocnost vyslala do Rakouska 

vojenský kontingent na pomoc císaři, nebyla reálná, Karel z pohledu Německého 

Rakouska vyvíjel de facto protistátní činnost a jako takový nemohl být na jeho území 

tolerován. Z pohledu rakouské vlády existovaly tři alternativy řešení císařské otázky. Za 

prvé: Karel abdikuje, vzdá se všech práv a bude moci nadále zůstat v Rakousku jako 

obyčejný občan a uchová si svůj soukromý majetek. Za druhé: Karel odmítne abdikovat, 

                                                 
19

 GALANDAUER, Karel I., s. 300. 
20

 Nejsilnější stranou byli sociální demokraté se 72 křesly, druzí skončili křesťanští sociálové s 69 

mandáty. 
21

 PERNES, Poslední Habsburkové, s. 199. 
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poté bude muset odejít do exilu. Třetí možností bylo, že císař odmítne oba předchozí 

návrhy. Pak bude muset být internován.
22 

Zmiňované nebezpečí, které Karlovi hrozilo a na které poukazovala Rennerova 

vláda, nebylo zcela nereálné. Zemí se opravdu potulovaly bandy ozbrojenců a existence 

rudých gard vyvolávala reminiscence na osud posledních Romanovců.
23 

V Maďarsku 

došlo v březnu ke změně režimu, když prezident Károlyi předal moc do rukou sociální 

demokracie a začalo období maďarské republiky rad, fakticky vedené komunistou 

Bélou Kunem.
24

 Podobný vývoj hrozil i v Rakousku
 
a britská vláda oznámila, že už dále 

není schopna zajistit bezpečnost císaře a jeho rodiny. Jako vhodné místo pro exil bylo 

vybráno Švýcarsko, 18. března oznámila vláda v Bernu, že je ochotna císaře na svém 

území přijmout.
25 

Největším oříškem bylo ale přemluvit k odchodu císaře samotného. Souhlasil 

nakonec až poté, co byl ujištěn, že se nebude muset vzdát trůnu, a hlavně poté, co se pro 

exil vyslovila i císařovna Zita. 24. března 1919 opustil dvorní vlak s císařem a jeho 

doprovodem území Rakouska. V poslední stanici na rakouském území, Feldkirchu, 

podepsal Karel předem připravené prohlášení, kterým vyjádřil svůj nesouhlas s 

dosavadním vývojem v Rakousku a kterým vlastně odvolal svůj podpis pod manifestem 

z 11. listopadu 1918. „Vznáším jménem Mým a Mého domu slavnostní protest proti 

všem opatřením, kterými provizorní a ustavující Národní shromáždění Německého 

Rakouska od 11. listopadu 1918 porušilo Má staletá vladařská práva. (...) To, co 

německorakouská vláda, provizorní a ustavující Národní shromáždění se od 11. 

listopadu 1918 v těchto věcech usnesly a nařídily a i to, co v budoucnu podniknou, je 

pro Mne a Můj dům neplatné.“ Prohlášení, které vstoupilo ve známost jako 

                                                 
22

 GALANDAUER, Karel I., s. 289-290. 
23

 PERNES, Poslední Habsburkové, s. 197. 
24

 KONTLER, Dějiny Maďarska, s. 307-308. 
25

 PERNES, Poslední Habsburkové, s. 200; GALANDAUER, Karel I., s. 290. 
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Feldkirchenský manifest, bylo posláno papeži a španělskému králi, zveřejněno ale 

nebylo. Karel se bál, že by mohlo posílit radikální levicové síly v Rakousku.
26 

Devět dní po odchodu do exilu zastihla císaře zpráva o schválení 

„protihabsburského“ zákona v Rakousku. Podle něj byli všichni členové habsburského 

rodu, kteří se výslovně nevzdají panovnických nároků a neprohlásí věrnost republice, 

vykázáni ze země a veškerý majetek Habsburků byl zkonfiskován.
27 

Císař Karel 

přirozeně nehodlal takový zákon akceptovat. Pobyt ve Švýcarsku vnímal jako 

krátkodobé „nutné zlo“, spolu se Zitou od prvního dne v exilu počítali s návratem. 

 

1.3. Království bez krále 

Rozhodnutí císaře Karla pokusit se vrátit na uherský trůn nebylo motivováno jen jeho 

osobními názory a ambicemi, ale i situací v samotných Uhrách, resp. v samotném 

Maďarsku. Právě vývoj, který Maďarsko prodělalo v letech 1918-1921 a který zanechal 

zemi s nespokojeným obyvatelstvem, rozdělenou politickou scénou a nejasným státním 

zřízením vyvolal v Karlovi naději, že znovu usednout na trůn v Budapešti bude snazší, 

než se o stejnou akci pokoušet ve Vídni. 

V Maďarsku se ve velmi krátké době po válce vystřídaly tři státní formy, jedno 

však měly všechny vlády společné – zoufalou snahu udržet co nejvíce 

z předválečných Uher a vyhnout se okleštění země, které by znamenalo nejen 

ekonomické a sociální problémy, ale hlavně obrovskou ránu maďarskému 

sebevědomí a cti. Dvě neúspěšné revoluce, Károlyiho demokratická a Kunova 

bolševická, zanechaly Maďarsko v troskách. Část země ovládala po pádu republiky 

rad v srpnu 1919 rumunská armáda, část tzv. národní armáda pod velením Miklose 

                                                 
26

 Tamtéž, s. 292. 
27

 Oficiálně se jednalo o zvláštní státní zákon č. 209, týkající se vypovězení ze země a převzetí majetku 

domu Habsbursko-Lotrinského, schválený 3. dubna 1919. VEBER, Dějiny Rakouska, s. 477. 
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Horthyho.
28

 Nová budapešťská vláda Istvána Fridricha sice s okamžitou platností 

odvolala nejen veškeré reformy z období republiky rad a z velké části také 

výdobytky demokratické Károlyiho revoluce z roku 1918, konsolidovat zemi se jí ale 

nemohlo podařit, neboť ji odmítly uznat dohodové mocnosti. Fridrichovu vládu totiž 

z pozice říšského správce jmenoval arcivévoda Josef Habsburský, který převzal 7. 

srpna roli hlavy státu. Arcivévodu Josefa určil jako svého zástupce v Uhrách v říjnu 

1918 král Karel a jeho setrvání v pozici hlavy státu vyvolávalo navenek obavy 

z možné restaurace Habsburků. Josef tak byl nakonec tlakem ze zahraničí nucen 23. 

srpna 1919 ze své funkce odstoupit.
29

 Jednalo se o první signál Maďarsku, že 

jakoukoli spojitost nového státu s Habsburky bude možné do budoucna prosadit jen 

velmi obtížně. 

Republika byla v Maďarsku zdiskreditována a jako prostředek pro uklidnění 

situace se zdál vhodný návrat k monarchii, který s sebou ovšem nesl i otázku, kdo má 

vlastně na maďarský trůn nárok. Nově zvolené Národní shromáždění, vzešlé z voleb 

v lednu 1920, nakonec na základě zákonného článku 1920:I republiku 27. ledna 

zrušilo a prohlásilo Maďarsko královstvím, ovšem bez výkonu královské moci.
30

 

Jménem krále měl moc prozatím vykonávat říšský správce, kterým byl 1. března 

zvolen jeden z vůdců kontrarevolučních sil v Maďarsku, admirál Miklós Horthy von 

Nagybánya.
31

 

Instituce říšského správce byla vnímána jen jako dočasné řešení, v otázce 

obsazení trůnu ale Maďarsko nebylo jednotné. Část politické reprezentace setrvávala 

na legitimistické pozici a prosazovala návrat krále Karla. Manifest z 13. listopadu 

1918, kterým se Karel v Eckartsau zříkal výkonu vlády v Uhrách, byl podle 

                                                 
28

 KONTLER, Dějiny Maďarska, s. 313-314. 
29

 PERNES, Poslední Habsburkové, s. 210-211. 
30

 ANDREJ TÓTH, „Československá diplomacie a první restaurační pokus Karla Habsburského 

v Maďarsku“, Slovanský přehled 88, č. 3 (2002), str. 344. 



   

17 

 

legitimistů podepsán pod tlakem nepříznivé situace a nikoli z vůle národa, a jako 

takový nebyl legitimní.
32

 Z Karlova pohledu navíc Horthy, admirál rakousko-

uherského loďstva, který svému panovníkovi přísahal věrnost, nemohl v úřadu 

říšského správce zastupovat nikoho jiného než posledního korunovaného krále. 

Vždyť byl de facto nástupcem arcivévody Josefa, kterého Karel sám jako svého 

zástupce do úřadu jmenoval. 

Vývoj v Maďarsku bylo ovšem možné interpretovat i jiným způsobem, a to tím, 

který si na pomoc vzali přívrženci tzv. svobodné volby krále. Základním 

argumentem příznivců svobodné volby bylo, že manifestem z Eckartsau se Karel 

nejen vzdal vlády v Uhrách, ale pozbyla jím platnost i Pragmatická sankce Karla VI. 

z roku 1713, zaručující nedělitelnost habsburských držav. Maďarsko by tímto získalo 

právo zvolit si svého panovníka. Alternativ k poslednímu pomazanému králi byl 

dostatek, každá však opírala své šance o jinou část příznivců a spoléhala na podporu 

jiné části zahraniční politické reprezentace. Z Habsburků připadal v úvahu 

arcivévoda Albrecht, prosazovaný svým otcem, arcivévodou Friedrichem.
33

 Dalším 

z možných kandidátů byl syn arcivévody Josefa, označovaného za „nejmaďarštějšího 

z Habsburků“, Josef František, kterému měl „dodat lesku“ sňatek s nejstarší dcerou 

italského krále Viktora Emanuela III. Maďarsko by si tak zajistilo spojence z řad 

Dohody, Itálie pak větší vliv ve střední Evropě.
34

 V podporu Itálie doufal i další 

z habsburských arcivévodů, Albert, Italové sami pak nějaký čas plánovali obsadit 

maďarský trůn některým z vlastních princů.
35

 

                                                                                                                                               
31

 GALANDAUER, Karel I., s. 303. 
32

 ÁDÁM, The Little Entente, s. 112. 
33

 Arcivévoda Friedrich byl během první světové války vrchním velitelem rakousko-uherské armády, po 

nástupu Karla I. na trůn byl ale odvolán, což císaři nikdy nezapomněl. PERNES, Poslední Habsburkové, 

s. 210. 
34

 GALANDAUER, Karel I, s. 304. 
35

 V této věci činili v Budapešti přípravy italský vysoký komisař Carraciolo di Castagneta a vedoucí 

italské vojenské mise Ernesto Mombelli. Viz ÁDÁM, The Little Entente, s. 119. 
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Určitým skupinám nebyla proti vůli ani kandidatura samotného Miklose Horthyho 

a nutno dodat, že podobná myšlenka jistě imponovala i samotnému říšskému správci. 

Ten se zprvu tvářil jako oddaný legitimista a ihned po uvedení do úřadu zahájil 

s Karlem ve Švýcarsku čilou korespondenci, časem si ale na moc zvykl a v průběhu 

restauračních pokusů stál už ze směsi vnějších i čistě osobních důvodů v opozici 

proti králi.
36

 Další z variant vývoje bylo vytvoření personální unie Maďarska 

s Rumunskem. To nabylo na významu hlavně po prvním restauračním pokusu Karla 

IV. a s nástupem ministerského předsedy Bethlena a ministra zahraničí Bánffyho, 

nezískalo ale podporu ani dohodových mocností, ani opozičních kruhů v Rumunsku 

a na podzim 1921 byla tato myšlenka definitivně opuštěna.
37

 

Žádná z těchto možností ale nenabízela Maďarům splnění jejich poválečné touhy 

– obnovení původního rozsahu uherského království. Oproti tomu restaurace 

posledního korunovaného krále s sebou tuto možnost nesla. Korunovační přísaha 

obsahovala pasáž, ve které panovník sliboval, že bude všemi prostředky usilovat o 

integritu zemí svatoštěpánské koruny i o ty země, „jež s pomocí boží budou nazpět 

dobyty“.
38

 Karel, který se trůnu nikdy nevzdal, by tak se svým návratem přinesl do 

Maďarska i právní nároky na ztracená území. Jak napsal Ferdinand Peroutka ve svém 

Budování státu, Habsburkové byli poslední pouto, jež Maďary pojilo se slavnou 

minulostí.
39

 A toto pouto mohlo Karlovi výrazně pomoci i v jeho snaze o návrat na 

maďarský trůn, zvláště poté, co maďarská delegace podepsala 4. června 1920 

„potupnou“ Trianonskou mírovou smlouvu.
40

 

 

                                                 
36

 PERNES, Poslední Habsburkové, s. 211. 
37

 ÁDÁM, The Little Entente, s. 120. 
38

 VĚRA OLIVOVÁ, „Československá Zahraniční Politika a Pokus o Restauraci Habsburků“, 

Československý Časopis Historický 7, (1959), s. 677. 
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 FERDINAND PEROUTKA, Budování státu, sv. IV (Praha: Lidové noviny, 1991), s. 1396. 
40

 KONTLER, Dějiny Maďarska, s. 316. 
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1.4. Z vnějšího pohledu 

1.4.1. Nástupnické státy 

Zatímco se mohlo zdát, že v Maďarsku má Karel Habsburský půdu pro návrat 

připravenou, stanovisko států s Maďarskem sousedících bylo ve věci restaurace od 

počátku odmítavé. Nástupnické státy, budoucí Malá dohoda v čele s Československem, 

vnímaly potenciální návrat krále na maďarský trůn jako předstupeň obnovy monarchie 

v jejím původním rozsahu a svou ještě čerstvou samostatnost byly připraveny hájit 

všemi prostředky. Karel se nikdy nevzdal nároku na trůn (císařský i královský) a 

nepodepsal mírové smlouvy, takže jeho nároky na území náležející před rokem 1918 k 

„velkým“ Uhrám zůstávaly z jeho pohledu i nadále v platnosti. Nástupnické státy si 

rovněž vyhlásily svou samostatnost bez panovníkova posvěcení.
41

 Nové státy, které si 

„vzaly“ část původních Uher, si nadto nemohly být jisté ani loajalitou uvnitř svých 

hranic, bělehradská vláda postojem Chorvatů, kteří hrozili brzkou secesí, 

Československo pak situací na Slovensku. Jak v Chorvatsku, tak na Slovensku žilo 

obyvatelstvo římskokatolického vyznání, což z nich činilo oblasti s daleko větší 

podporou habsburskému rodu. Z Karlova pohledu se separatistické tendence daly 

vykládat dvěma způsoby, oba byly ale pro králův návrat pozitivní. Buď byly 

zapříčiněny touhou po návratu „starých časů“, v tom případě by se tyto národy postavily 

na Karlovu stranu, nebo je způsobovaly spory s ostatními národy v nových státech. Při 

takové konstelaci by alespoň sáhly k pasivní rezistenci v případě, kdy by se „jejich“ 

státy odhodlaly po králově návratu k vojenskému zásahu proti Maďarsku.
42

 

Československý ministerský předseda Vlastimil Tusar (v úřadu byl od července 1919 do 

září 1920) k tomu v jednom z rozhovorů poznamenal: „Československo a Jugoslávie se 

obávají Habsburků a konkrétně Karla, protože má mnoho přívrženců na Slovensku a 

                                                 
41
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42
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v Chorvatsku. Kdyby ale Maďarsko chtělo zvolit jiného krále, bylo by Československo 

připraveno činit určité ústupky.“
43

 

I z tohoto výroku je patrné, že Československo a státy Malé dohody neměly námitky 

vůči monarchii jako státní formě Maďarska (koneckonců Jugoslávie a Rumunsko byly 

rovněž monarchiemi), ale vůči osobě z habsburského rodu, tím spíše bývalému císaři, 

na jejím trůně. Hlavně Jugoslávie a Rumunsko vycházely z předpokladu, že rozpad 

monarchie automaticky znamená nulifikaci Pragmatické sankce, návrat člena 

habsburské dynastie na trůn některého z nástupnických států byl ale vnímán (z důvodů 

výše zmíněných) jako možný základ pro budoucí teritoriální požadavky. Rumunsko si 

tak pro uznání budoucího maďarského panovníka kladlo podmínku, že jím bude nejprve 

uznáno ve svých rozšířených poválečných hranicích. Při jejím splnění byl rumunský 

král Ferdinand ochoten uznat dokonce i nároky Karla Habsburského, v tomto případě se 

ale spíše jednalo o sympatie mezi členy panovnických rodů, než o reálný politický 

program.
44

  

Československo se příkře postavilo už proti osobě arcivévody Josefa v úřadu 

říšského správce a obecně lze ČSR považovat za největšího odpůrce návratu 

(jakéhokoli) Habsburka k moci ve střední Evropě. Otázka obsazení maďarského trůnu 

se přitom po podpisu Trianonské mírové smlouvy stala problémem číslo jedna v řešení 

vzájemného vztahu obou států.
45

 Ve chvíli, kdy v Maďarsku vypukla kvůli sporům o 

Karla Habsburského vládní krize (o které se zmíním v následující kapitole), pronesl 

československý ministr zahraničí Edvard Beneš 27. ledna 1921 v senátu projev, ve 

kterém varoval jižního souseda ČSR před následky potenciální restaurace habsburské 

dynastie. Poprvé v této souvislosti použil termín casus belli, tedy že návrat člena 
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habsburského rodu na maďarský trůn by byl pro Československo důvodem 

k vojenskému zásahu.
46

 Habsburské otázce se věnovala i část jednání československé a 

maďarské delegace v Brucku an der Leitha v březnu 1921. Ministerský předseda Teleki 

a ministr zahraničí Gratz slíbili Benešovi, že se nebudou zasazovat o restauraci a že 

podniknou blíže nespecifikovaná opatření, která měla případnému Karlovu návratu 

zabránit.
47

 

Podobně odmítavé stanovisko jako Československo zaujímala i Jugoslávie. Ta s ČSR 

uzavřela 14. srpna 1920 spojeneckou smlouvu, základ budoucí Malé dohody, podle 

které byly signatářské státy povinny v případě nevyprovokovaného útoku z maďarské 

strany poskytnout si navzájem pomoc. Zavazovaly se zasáhnout proti jakékoli snaze 

Maďarska nastolit status quo ante co se teritoriálního rozsahu týče, tudíž proti hrozbě, 

které se v souvislosti s restaurací Habsburků obávaly nejvíce.
48

 12. listopadu 1920 byla 

podepsána smlouva mezi Jugoslávií a Itálií, která jednak řešila územní spory těchto 

dvou států, jednak se obě země zavázaly dohlížet na dodržování podmínek mírových 

smluv s Rakouskem a Maďarskem a stavěly se proti restauraci Habsburků.
49

 

 

1.4.2. Stanovisko Dohody 

Pro potenciální návrat Karla Habsburského do Maďarska bylo rovněž klíčové 

naladění států „velké“ Dohody. Na dobrozdání Francie, Velké Británie a Itálie záviselo 

v poválečné Evropě téměř cokoli a dvojnásob to platí o Evropě střední a 

středovýchodní. Zákon z března 1920, který Maďarsko ustavil monarchií, nechával 

rozhodnutí o obsazení trůnu na pozdější dobu s ohledem nejen na konsolidaci 
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samotného Maďarska, ale i zahraničněpolitické situace vzhledem ke královské otázce. 

Mohlo se tak zdát, že si Maďaři posunutím rozhodnutí o osobě panovníka nechávají 

otevřená „zadní vrátka“ pro případ, že by evropské mocnosti zaujaly k Habsburkům 

shovívavější stanovisko. Saintgermainská a Trianonská mírová smlouva osobu 

panovníka neřešily a nenutily dotyčné státy k přijetí detronizačních opatření.
50

 Jediným 

oficiálně vyjádřeným stanoviskem evropských mocností k otázce restaurace Habsburků 

tak byla nóta Konference velvyslanců z února 1920. Ta sice připouštěla, že „není (…) 

pokládáno za povinnost spojených hlavních mocností mísiti se do vnitřních věcí 

maďarských anebo předepisovat maďarskému národu vládní nebo ústavní formu, kterou 

má přijmouti pro sebe,“ zároveň ale dala jasně najevo, že toto se netýká otázky 

restaurace. Tu označila za „odporující samým základům úpravy mírové“ a mocnosti by 

ji nemohly „ani uznati, ani strpěti“.
51

 

Otázka budoucnosti maďarského trůnu se stala součástí rozsáhlejšího soupeření 

velmocí o vliv ve střední Evropě. Toto byl případ především Francie, která na jedné 

straně měla hned několik důvodů pro podporu Karlova pokusu o návrat, na straně druhé 

se snažila hrát roli patrona nástupnických států, což byly dva spolu neslučitelné 

přístupy. Francouzské sympatie k osobě Karla Habsburského měly kořeny už 

v posledních letech války, kdy právě poslední císař zosobňoval protiněmecký postoj a 

snahy o navázání mírových jednání s Dohodou.
52

 Náklonnost k možné restauraci 

Habsburků byla navíc motivována snahou omezit vliv Itálie na středoevropské 

nástupnické státy, který se v této oblasti střetával s francouzskými zájmy. Zároveň bylo 

Maďarsko pod habsburskou vládou považováno některými francouzskými politiky za 
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příhodné jádro budoucí podunajské federace, ke kterému by se přidaly ostatní národy.
53

 

Takto silný svazek by posléze byl schopen zabránit na západě anšlusu Rakouska (a tím 

pádem oslabit Německo), na východě pak zastavit šíření bolševických myšlenek 

z Ruska.
54

 

Postoj italské vlády byl podobně jako v případě Francie motivován její snahou o vliv 

na vývoj v nástupnických státech a díky tomu mohl jak vůči Maďarsku, tak vůči 

malodohodovým státům vypadat poměrně ambivalentně. Dalo by se říci, že vůči 

Maďarsku samotnému byla Itálie pozitivně naladěna, první článek rapallské smlouvy, 

uzavřené s Jugoslávií v listopadu 1920, ale stanovoval, že obě strany použijí „veškeré 

politické instrumenty vhodné pro zamezení restaurace habsburské dynastie na trůn 

rakousko-uherský“, po výměně dopisů mezi italským ministrem zahraničí Carlem 

Sforzou a jeho československým protějškem Benešem přistoupila k tomuto paktu i 

ČSR.
55

 Z toho pramenil negativní postoj Itálie k otázce restaurace Habsburků hlavně 

během prvního restauračního pokusu, kdy se stala nejaktivnějším zastáncem 

energického postupu Československa a Jugoslávie. 

Velká Británie nebyla jako jediný z dohodových států ovlivněna v posuzování otázky 

restaurace vlastními ambicemi v Podunají. Ač sama monarchie, zastávala ve věci 

potenciální restaurace pragmatické stanovisko – návrat Habsburků představuje hrozbu 

pro mír ve střední Evropě a jako takový je z britské strany odmítán. Stranou v tomto 

případě musely jít i sympatie Jiřího V. ke Karlově osobě. Ministerský předseda Lloyd 
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George a ministr zahraničí Curzon se kvůli tomu dostali do sporu například s Aristidem 

Briandem, jehož latentní podpora restaurace byla všeobecně známá.
56

  

Celkově tak nálada v Evropě myšlence návratu Karla Habsburského na maďarský 

trůn nepřála, bývalý císař a král se o něj ale přesto pokusil. Jak v této souvislosti napsal 

Ferdinand Peroutka: „Pokus nic nestojí člověka, který už nemá mnoho co ztratit.“
57

 

 

2. Pokus číslo jedna 

2.1. Rozhodnutí k akci 

Od doby, kdy na podzim 1918 opustil Vídeň, podepsal manifesty, jimiž se vzdal 

vlády v Rakousku a Uhrách a následně odjel do exilu do Švýcarska, byl Karel 

Habsburský rozhodnut se na trůn vrátit. To, že se nakonec rozhodl zkusit své štěstí 

v Maďarsku a ne v Rakousku, kde by se to snad vzhledem k délce a tradici 

habsburského panování v této zemi nabízelo nejvíce, mělo hned několik důvodů. 

Rakousko se od osoby bývalého císaře a od celé habsburské dynastie razantně 

distancovalo, což vyjádřilo vyhlášením republiky i „protihabsburským“ zákonem z 3. 

dubna 1919. Proti královu návratu by se zcela jistě postavili sociální demokraté, ale ani 

příznivci konzervativnějších křesťanských sociálů a ostatní vrstvy obyvatelstva nebyly 

Habsburkům příliš nakloněny. Až do podpisu Saintgermainské mírové smlouvy v září 

1919 byl snem Rakouska anšlus – spojení s Německem – proti kterému se Karel v exilu 

snažil všemi prostředky bojovat. Oproti tomu v Maďarsku mohl mít Karel pocit, že se 

vrací „mezi své“. Země se po republikánském experimentu vrátila k monarchii, u moci 

zůstaly stejné vrstvy, které vládly za Rakouska-Uherska, sociální demokracie byla 

slabá. Nejvyšší autoritou v zemi byl rakousko-uherský admirál, kterého k bývalému 

císaři vázala přísaha věrnosti, a bylo všeobecně známo, že značná část politické 
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reprezentace zastává legitimistické názory, včetně například ministerského předsedy 

Pála Telekiho (v úřadu od 19. červa 1920). 

Na první pohled by se tak dalo říci, že nic nebránilo cestě bývalého krále zpět na 

maďarský trůn. Dalo by se ovšem říci i to, že Karel a ti, kteří jej v jeho plánech 

podporovali, viděli jen to, co vidět chtěli. Je sice pravda, že legitimistická základna byla 

v Maďarsku silná, téměř všichni legitimisté ale zároveň uvažovali realisticky a 

okamžitý králův návrat nepovažovali za možný. Například uherský primas János 

Csernoch, člen delegace, která na Karlovi vymohla v listopadu 1918 manifest, jímž se 

vzdal vlády nad Uhrami, se v říjnu 1920 otevřeně vyjádřil pro exkrálův návrat na trůn. 

Zároveň ale ihned dodával, že „okamžitý návrat je nemožný“.
58

 S Karlovým plánem 

provést restauraci co nejdříve by v řadách legitimistů souhlasil asi jen málokdo. 

V Maďarsku navíc nabývaly na síle nacionalistické organizace, které se stavěly proti 

Habsburkům na stranu svobodné volby budoucího panovníka.
59

 Těmto silám a postoji 

legitimistů ale Karel nepřikládal větší váhu, což se v budoucnu mělo ukázat jako jedna 

z klíčových chyb. 

Zbývá otázka, proč si Karel vybral ke své akci právě jaro roku 1921? Na prvním 

místě stála pravděpodobně exkrálova netrpělivost ve spojení s nervozitou z dlouhého 

pobytu v exilu. Jeho nevládnutí trvalo jednoduše už příliš dlouho a s každým dalším 

dnem byla naděje na úspěšnou restauraci menší. Se znepokojením Karel vnímal rodící 

se spojenecké svazky ve střední Evropě, které vznikaly na jasně deklarované 

protihabsburské platformě. Exkrál také postupně ztrácel iluze, které měl o oddanosti 

říšského správce. Horthy s ním sice byl v kontaktu a ujišťoval ho, že je pouze 

panovníkovým zástupcem, zároveň jej ale od návratu do Maďarska při každé příležitosti 

odrazoval. Za hlavní argument si vzal probíhající jednání o Trianonské mírové smlouvě 
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a varoval Karla, že neuvážená akce by měla negativní vliv na její výslednou podobu.
60

 

Tato překážka po podpisu Trianonu
61

 odpadla a Karel stupňoval tlak na Horthyho ve 

smyslu předání moci. Přeci jen si ale asi uvědomoval realitu poválečné Evropy a 

vyjádřil ochotu k určitým ústupkům, i když zůstává s otazníkem, nakolik je myslel 

vážně a nakolik se pouze snažil urychlit a usnadnit svůj návrat. V dopise Horthymu z 9. 

listopadu 1920 Karel uvádí, že akceptuje stanovisko „označující ustanovení 

Pragmatické sankce, týkající se jednoty a nedělitelnosti uherských a dalších dědičných 

území, a zákon XII: 1867 [zákon o rakousko-uherském vyrovnání – pozn. V.R.] za 

neplatné“ a zároveň že „nepřevezme moc v žádné z dalších zemí s výjimkou, že by došlo 

k dohodě mezi touto zemí a Maďarskem“.
62

 Karel vyzýval Horthyho ke zveřejnění 

dopisu, ten tak ale zřejmě ze strachu z reakce okolních států a příznivců svobodné volby 

krále neučinil. Povědomí o jeho existenci měl tak kromě Horthyho pouze tehdejší 

předseda Národního shromáždění István Rakovszki, jedna z vůdčích osobností 

maďarských legitimistů, kterého o něm informoval sám bývalý král.
63

 

Karla mohlo k akci nabádat jak přetrvávající napětí na maďarské politické scéně, tak 

představa určitého „ochabování“ pevnosti poválečného pořádku v Evropě. Jedním 

z vrcholů sporů mezi legitimisty a přívrženci svobodné volby krále byly dvě vládní 

krize na přelomu let 1920 a 1921, z obou z nich vyšel de facto jako vítěz ministerský 

předseda Pál Teleki. Ten, ač legitimista, prosadil na počátku února 1921 návrh o 

neaktuálnosti projednání královské otázky,
64

 čímž dal jasně najevo, že definitivní 

rozhodnutí ve věci návratu krále by v dané chvíli Maďarsku nijak neprospělo. Pocit 

určité benevolence ze strany evropských mocností pak mohl Karel získat z událostí 
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v Řecku, kde došlo v prosinci 1920 k restauraci monarchie a návratu krále Konstantina, 

a to bez jakýchkoli negativních reakcí.
65

 

Posílen návratem monarchie v Řecku a naopak znepokojen přístupem regenta 

Horthyho, odkládáním řešení královské otázky na půdě maďarského parlamentu a 

vznikajícími „protihabsburskými“ spojenectvími ve střední Evropě, se Karel 

Habsburský rozhodl vsadit vše na restaurační kartu. Přesvědčen o nevyhnutelnosti 

svého úspěchu se 24. března 1921 vydal na cestu do Budapešti s cílem znovu usednout 

na prázdný maďarský trůn. 

 

2.2. Příliš brzy, příliš brzy 

Cesta exkrále Karla vstříc prvnímu pokusu o znovuzískání maďarského trůnu měla 

v mnohém nádech dobrodružného románu. Bývalý císař nebyl v zemi svého dočasného 

pobytu nikterak přísně střežen, přesto měl ale povinnost v případě delší cesty 

informovat švýcarské úřady. O žádné dovolení odjet do Maďarska přirozeně nežádal. 

Oznámil, že je nemocný a že musí odpočívat, čímž pozornost Švýcarů ještě více opadla, 

a 24. března 1921 se vydal na cestu. O té předem věděla jen jeho manželka Zita a úzká 

skupina nejbližších důvěrníků. Karel pěšky překročil švýcarsko-francouzskou hranici, 

vyhnul se pasové kontrole, automobilem odjel do Štrasburku a odtud se rychlíkem 

dostal až do Vídně. Cestoval na španělský diplomatický pas na jméno Sánchez
66

 a ze 

strachu, že by mohl být poznán, celou cestu nevycházel ze svého kupé. Původní plány 

byly přitom ještě dramatičtější, bývalý císař se měl do Rakouska dostat pěšky přes 

některý z nehlídaných alpských průsmyků. Tuto cestu pro něj prozkoumal britský 

plukovník Strutt, ten, který mu tolik pomohl během jeho pobytu v Eckartsau a který mu 
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byl ochoten pomoci i tentokrát. Strutt ale nakonec nebezpečný přechod alpských 

vrcholků zavrhl jako fyzicky příliš náročný.
67

 

Ve Vídni se Karel setkal se svým přítelem, hrabětem Tamásem Erdödym, který mu 

dokázal sehnat maďarské vízum a doprovodil ho dále na území Maďarska. Rakousko-

maďarskou hranici projel Karel v autě s pasem na jméno William Codo, podle kterého 

byl pracovníkem britského červeného kříže. Není zcela jasné, jakým způsobem se 

k němu excísař dostal, je ale pravděpodobné, že v jeho opatření mu (aniž by o tom 

věděla britská vláda) výrazně pomohl plukovník Strutt.
68

 Ve večerních hodinách 26. 

března 1921 dorazili Karel a hrabě Erdödy do západomaďarského města Szombathely,
69

 

kde se ubytovali v paláci oddaného legitimisty biskupa Mikese. 

Je sice pravda, že Karel byl v kontaktu s některými z maďarských legitimistů a 

v korespondenci s nimi „sondoval“ možné dopady svého návratu do země. To, že se na 

konci března objeví v Szombathely, ale nikdo z nich zcela jistě nečekal.
70

 Jako host 

biskupa Mikese byl na místě ministr školství Vass, který i přes obrovské překvapení dal 

královi okamžitě k dispozici svůj úřad. Na nedalekém zámku v Ivánczi pobýval 

dokonce maďarský ministerský předseda Teleki, který se ihned po obdržení zprávy o 

exkrálově příjezdu taktéž dostavil do Szombathely, na rozdíl od Vasse ale s tím, že se 

Karla pokusí přemluvit k odjezdu zpět do Švýcarska. Těsně před setkáním s králem 

podle očitých svědků prohlásil „příliš brzy, příliš brzy“.
71

 Vyjádřil tím náhled snad 

všech legitimistů na věc: restaurace ano, ale ne teď, čas ještě nedozrál. Přítomnost členů 

vlády u restauračního pokusu od samého počátku vyvolávala jak v řadách maďarské 

opozice, tak v očích ostatních evropských států podezření, že o celém podniku věděli a 
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že se dokonce podíleli na jeho organizaci. Obojí je ale jen velmi málo pravděpodobné, 

neboť z očitých svědectví a pozdějších vzpomínek vyplývá jejich překvapení až 

zděšení, když se o přítomnosti krále poprvé dozvěděli, a pro jejich zapojení do přípravy 

nehovoří ani rozpaky, které projevili při plánování dalšího postupu. Teleki navíc 

v Ivánczi pobýval s celou svou rodinou a přítomen byl také americký vysoký komisař 

v Maďarsku Grant-Smith, tedy zástupce země, která se jasně stavěla proti možné 

restauraci. Pokud by ministerský předseda cestoval na západ Maďarska s vědomím 

připravujícího se puče, tento doprovod by si k sobě určitě nevybral.
72

 

Karlova přítomnost v Maďarsku postavila legitimisty před úkol, kterému se úspěšně 

vyhýbali čtrnáct měsíců od znovunastolení monarchie a který byl pro mnohé z nich 

velmi nepříjemný. Úkol rozhodnout se, zda se postaví za svého bývalého krále, nebo 

proti němu. Že na takové rozhodování nebyli připraveni, svědčí i dohady přítomných 

v Szombathely ohledně dalšího postupu. Nebylo jasné, zda by měl panovník zůstat na 

místě a vyzvat odtud říšského správce k předání moci, nebo zda by se měl vypravit za 

Horthym, který o jeho pobytu na maďarském území stále nevěděl, do Budapešti. Karel 

po svém příjezdu sice připustil, že očekává silné protesty ze strany nástupnických států, 

ze strany Dohody pak ale pouze formální vyjádření nesouhlasu (toto ujištění mělo být 

obsahem zprávy, kterou Karlovi doručil od Aristida Brianda jeho švagr Sixtus 

Bourbonský a o které se ve své práci zmíním později). Pochyby přítomných ohledně 

reakce sousedních států král také vyvracel. Situaci si asi maloval až příliš jednoduše, 

když možnost rumunského odporu vyvracel tvrzením, že je mu rumunský král zavázán 

za jeho postoj během první světové války, jugoslávskou reakci snižoval poukazem na 
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problémy s Chorvaty a československou akceschopnost podle něj omezovaly spory 

s Francií ohledně postoje k polsko-sovětské válce.
73

 

Krátce po svém příjezdu se Karel setkal s plukovníkem Antonem Lehárem, 

vojenským velitelem západního Maďarska, který královu vedení okamžitě podřídil své 

jednotky. Zároveň ale Lehár Karla varoval před možnými komplikacemi, pokud by se 

pokusil trůn získat vojenskou cestou. Došlo by k rozštěpení armády a hrozila by 

občanská válka, čehož by k vojenské intervenci mohly využít okolní státy. Jejich 

armádám by pak Maďarsko nemohlo vzdorovat a vina za okupaci by v očích obyvatel 

padla na Habsburky. Karel nakonec vyslyšel hlasy těch, kteří mu radili odjet do 

Budapešti a vyzvat přímo na místě říšského správce, aby mu předal moc dobrovolně. 

Odmítl i ozbrojený doprovod Lehárových vojáků.
74

 

Ministerský předseda Teleki a ministr Vass měli jet ráno 27. března do Budapešti 

jako první, aby Horthymu oznámili králův příjezd, Karel je měl následovat ještě týž den 

dopoledne. Automobil s oběma členy vlády ale do Budapešti nedorazil. Teleki se sice 

později vymlouval na to, že cestou zabloudil a později že došlo k poruše automobilu, 

daleko pravděpodobnější ale je, že se oba muži zdrželi záměrně, aby nemuseli být 

přítomni konfrontaci Horthyho s Karlem. Přímé setkání by od nich totiž vyžadovalo 

zaujetí jasného stanoviska – pro krále nebo proti králi – přičemž postavit se proti 

Karlovi nechtěli a přidat se na jeho stranu by za daných okolností byla politická 

sebevražda.
75

 Neočekávali, že předání moci proběhne tak hladce, jak si bývalý král stále 

ještě představoval. 

Jednání v Budapešti 27. března bylo střetem dvou navzájem neslučitelných přístupů. 

Pro Karla jako legitimního korunovaného uherského krále, který se vrátil do své země, 

bylo předání moci jasnou a neoddiskutovatelnou věcí, správcovou povinností. Král 
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původně nepřijel vůbec vyjednávat. Z jeho pohledu návratem do země zanikalo 

„provizorium“ institutu říšského správce a byla obnovena kontinuita habsburské 

dynastie. Regent Horthy však trval na tom, že si Karel pro svůj návrat nevybral vhodnou 

dobu. Pokud si znovu vezmeme na pomoc komentář Ferdinanda Peroutky: „Vaše 

veličenstvo, chvíle ještě nepřišla. Nepostrkujme prstem rafiji na hodinkách.“
76

 Proti 

exkrálovým argumentům stavěl hrozbu intervence následnických států a ve svém 

odmítavém postoji setrval i poté, co Karel vytáhl „eso z rukávu“ a zaštítil se podporou 

francouzského ministerského předsedy Brianda. Horthy se ze všech sil snažil dostat 

Karla pryč z Budapešti. Dokonce mu údajně nabídl maďarské jednotky, aby s nimi táhl 

na Vídeň a pokusil se o restauraci nejprve tam, což byla myšlenka ještě fantasknější, než 

že by král v čele legitimistů zaútočil na Budapešť.
77

 Nakonec ale Horthy zvítězil a Karel 

se po zhruba čtyřhodinovém jednání vydal zpět do Szombathely. Říšskému správci ale 

předal „ultimátum“, že pokud mu do tří týdnů nepřenechá moc v zemi, přijde ji do 

Budapešti převzít sám.
78

 

„Ústupem“ v přímé konfrontaci s Horthym ale Karel svůj boj de facto ztratil. Celá 

jeho akce byla založena na tom, že k předání moci dojde dobrovolně. Jelikož se tak 

nestalo a Karel neměl reálné prostředky pro to, aby uchopil moc, byl jeho další pobyt v 

Szombathely jen „zbytečnou hrou“, jak se ve svých vzpomínkách vyjádřil tehdejší 

maďarský ministr zahraničí Gustáv Gratz.
79

 Maďarsko Karel neopustil a ještě více jak 

týden zůstal na jeho území, mohl už ale jenom pozorovat rostoucí tlak ze zahraničí a 

kroky, které maďarští politikové podnikali proti restauraci. Horthy téměř okamžitě po 

Karlově odjezdu z Budapešti poslal telegram plukovníku Lehárovi, ve kterém ho 
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vyzýval, aby navrátivšího krále bez prodlení dopravil za hranice, Lehár tak ovšem 

odmítl učinit.
80

 Národní shromáždění deklarovalo svou podporu Horthymu a maďarská 

vláda se snažila ze všech sil přesvědčit dohodové státy o tom, že o Karlově akci předem 

nevěděla a nemá s ní nic společného. Ministr zahraničí Gratz se spojil se švýcarskou 

vládou ohledně Karlova znovupřijetí, vyjednával také s vládou rakouskou případný 

tranzit excísaře přes území jejího státu. Vyskytly se dokonce plány, jak Karla odstranit 

z maďarského území pomocí lsti. Ty ale Gratz, který byl během vyjednávání přítomen u 

Karla v Szombathely, považoval za zbytečné, neboť Karel se jasně vyjádřil v tom 

smyslu, že odcestuje dobrovolně, měl-li by jeho pobyt v Maďarsku znamenat nebezpečí 

pro zemi.
81

 Je ovšem otázkou, nakolik toto prohlášení myslel vážně a nakolik si vůbec 

připouštěl možnost svého odjezdu „s nepořízenou“. 

Karel sice prohlásil, že odmítá opustit Maďarsko kvůli vnitropolitickým 

problémům,
82

 na jeho odjezd ale stále více naléhaly sousední země, což svým způsobem 

přicházelo vhod i Horthymu. Karlova prohlášení během jeho pobytu v Szombathely 

dokazovala, že na možnost odmítnutí svého restauračního pokusu vůbec nebyl 

připraven. Na jednu stranu stále doufal v Horthyho „zmoudření“ a předání moci, na 

druhou stranu ale admirálovi vyčítal jeho postup během jednání a v loajalitu říšského 

správce přestával věřit. Vkládal falešné naděje v přípravy údajného vojenského převratu 

v Budapešti, a i když měl informace o výhružném postupu států Malé dohody, ještě ve 

svém stanovisku z 2. dubna prohlašoval, že v Uhrách zůstane až do doby, než sezná, že 

jeho přítomnost znamená válku.
83
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Svou „zbytečnou hru“ Karel vzdal až 2. dubna pozdě večer, kdy oznámil ministru 

Gratzovi svůj úmysl odjet ze země.
84

 Zprostředkovatelská mise Gustáva Gratze tak 

skončila. 3. dubna se vrátil do Budapešti a o den později podal demisi. V jejím 

zdůvodnění prohlásil, že sice považuje králův návrat do Maďarska za chybu, zároveň si 

ale myslí, že by zájmy krále a země nikdy neměly stanout proti sobě.
85

 Král Karel 

opustil Maďarsko definitivně 5. dubna. Na rozdíl od předchozích krizí, tuto už 

ministerský předseda Teleki neustál. Rozpor mezi legitimistickým přesvědčením řady 

členů vlády a kroky, které byla během Karlova prvního pokusu o puč nucena 

podniknout, vedl k jejímu pádu. Rezignaci vlády nabídl Teleki 13. dubna, následující 

den byl jmenován kabinet Istvána Bethlena.
86

  

 

2.3. Využít avantury Karlovy 

Malá dohoda, svazek Československa, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a 

Rumunska, nebyla před prvním Karlovým návratem do Maďarska smluvně dotvořena. 

Spojenecký trojúhelník, ve kterém hlavní bezpečnostní hrozba každého státu ležela 

jinde, byl spíše sňatkem z rozumu, než spontánní reakcí na bezprostřední ohrožení. 

Konkurs na společného nepřítele – obhajobu existence paktu – měl jediného kandidáta, 

a to Maďarsko. A první restaurační pokus Karla Habsburského jako událost ohrožující 

všechny tři státy se tak mohl stát vítanou příležitostí k přesvědčení váhajících členů 

budoucího společenství k podpisu dohod. Hlavně Československo a jeho ministr 

zahraničí Edvard Beneš mělo v roce 1921 na dotvoření aliance eminentní zájem, 

z čehož plyne jeho reakce na králův návrat a vůdčí role, kterou v postupu proti Karlovi 

Habsburskému zaujalo. Reakce dalších dvou členů (budoucího) svazku na samotný 
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restaurační pokus i na počínání ČSR byla poté ovlivněna jak jejich vlastními problémy, 

tak ohledem na stanovisko „velké“ Dohody. 

Neočekávaný příjezd exkrále do Maďarska znepokojil reprezentanty všech tří států a 

vyvolal okamžitou akci s cílem dostat Karla pryč z území bývalé monarchie. Jeho 

případný úspěch v Maďarsku byl vnímán jako potenciální základ pro nároky 

v sousedních zemích, ať už územní, nebo dokonce mocenské. Je nutné dopředu říci, že 

si pravděpodobně představitelé všech států uvědomovali, že riziko úspěchu Karlovy 

akce v reáliích poválečné Evropy je velmi malé. Jako prostředek nátlaku na Maďarsko 

se jim ale exkrálův pobyt v zemi hodil a podle toho vypadaly i některé reakce, které se 

na první pohled mohly zdát zbytečné nebo přehnané.  

Na druhou stranu, na klidu svým sousedům zpočátku nepřidávala ani maďarská 

vláda. Přítomnost jejích členů u Karla v Szombathely vzbuzovala podezření, že se na 

celém pokusu aktivně podílí, maďarští politikové se navíc snažili exkrálův pobyt v zemi 

do poslední chvíle utajit. Ministerstvo zahraničí informovalo maďarské zastupitelské 

úřady až 29. března, tedy dva dny po Karlově jednání s Horthym v Budapešti.
87

 

Vládnoucí elity se v Maďarsku od dob monarchie nezměnily a přizpůsobovat se „nové“ 

poválečné Evropě pro ně bylo možná stejně těžké jako pro císaře Karla. Jednání se 

zástupci států, jimž patřily části „jejich“ Uher, a jejich informování o věci, kterou 

Maďaři považovali za vnitropolitickou záležitost, jim tak muselo být krajně nepříjemné. 

Vzhledem ke snaze maďarské vlády utajit Karlův návrat se první neoficiální 

informace objevily v okolních státech až 29. března. Maďaři po krachu jednání 

v Budapešti spoléhali na to, že by celá akce v případě králova okamžitého odjezdu ze 

země nemusela nutně způsobit v sousedních státech rozruch a proto tak dlouho váhali i 

s informováním vlastních zastupitelských úřadů. První, byť stále ještě neoficiální 
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zprávou o Karlově pobytu v Maďarsku byl pro Československo telegram 

diplomatického zástupce v Budapešti Vladislava Lejhance z večerních hodin 29. dubna. 

Ten se opíral o zprávy italské delegatury, neboť dohodoví vyslanci v té době již 

absolvovali schůzku s Horthym.
88

 O několik hodin později byla tato informace doplněna 

zprávou o návštěvě, kterou u říšského správce vykonali zástupci Jugoslávie (M. 

Milojević) a Rumunska (T. Stircea).
89

 Jihoslované a Rumuni tak v tuto chvíli 

Československo v bezprostřední reakci na informaci o Karlově pobytu v Maďarsku 

předstihli. Zástupce ČSR vyjádřil svůj protest až kolem poledne 30. března a to nikoli 

Horthymu, ale „pouze“ tajemníkovi maďarského ministerstva zahraničí Kálmánu 

Kányovi. S regentem jako s „dočasným“ správcem odmítalo Československo vstoupit 

v kontakt a ministr zahraničí Gratz byl v té době přítomen v Szombathely.
90

 Z 30. 

března také pochází první souhrnná zpráva pro československé ministerstvo zahraničí, 

ve které se vyskytuje ještě řada neověřených (a dosti zkreslených) informací.
 91

 Hovoří 

se v ní také o postoji Rumunska, jehož vyslanec Stircea údajně u britského vysokého 

komisaře Hohlera požadoval rázné zakročení proti pokusu o převrat a odstranění 

Telekiho vlády. Podle ní také „rumunské kruhy prý prohlásily, že by v tomto směru bylo 

žádoucí, aby zejména československá vláda (…) zakročení stejně energicky 

podporovala“. Šlo ale o nezaručené zprávy a Rumunsko se později ve věci razantního 

zásahu ukázalo nejváhavějším ze všech tří států Malé dohody. 

Roli hlavního iniciátora malodohodových akcí ale převzal téměř okamžitě 

československý ministr zahraničí Edvard Beneš a zahájil tak svůj boj na dvou frontách – 

na jedné straně tlak na Maďarsko ve věci odstranění exkrále Karla ze země, na straně 
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druhé snahu získat Rumunsko a Jugoslávii pro společné vystoupení. Beneš svými 

akcemi jednak sledoval oslabení Maďarska ve vzájemných bilaterálních jednáních 

s ČSR (která započala v Brucku an der Leitha nedlouho před vypuknutím restauračního 

pokusu),
92

 jednak vytvoření vhodných podmínek pro dotvoření Malé dohody. Akutní 

nebezpečí v pokusu bývalého císaře zřejmě neviděl, v cirkulárním telegramu 

ministerstva zahraničí vybraným vyslanectvím ČSR z 1. dubna se píše: „Vážné 

nebezpečí není, věc bude rychle likvidována.“
93

 Týž den sděloval Beneš v telegramu 

československému zástupci v Jugoslávii spolu s návrhy konkrétního postupu (definitivní 

řešení otázky dynastie, řešení otázky západního Maďarska – Burgenlandu a společný 

postup v okamžiku porušení podmínek ze strany Maďarska) také: „Navrhuji využíti 

společně proti Maďarům co nejvíce avantury Karlovy.“
94

 Pokud se někdo něčeho 

opravdu obává, nehovoří o tom zpravidla jako o „avantuře“. 

Hlavním motivem provázejícím reakci malodohodových států na první restaurační 

pokus se stala snaha o společné podání ultimáta, iniciovaná hlavně Edvardem Benešem. 

Formulováním zcela konkrétních společných požadavků vůči maďarské vládě by se 

Malá dohoda dostala do role hybatele událostí a v případě splnění těchto požadavků ze 

strany Maďarska by z celého sporu vyšla jako jasný vítěz. Snahou o podání ultimáta 

také Beneš reagoval na poněkud vágní vyjádření Konference velvyslanců, která žádné 

konkrétní požadavky nevznášela a 1. dubna ve svém usnesení pouze zopakovala, že trvá 

na neměnnosti nóty ze 4. února 1920.
95

 V první verzi, kterou Československo 

navrhovalo, byl uveden požadavek Karlova odjezdu z Maďarska do 18 hodin  

7. dubna, v případě jeho nedodržení měly státy Malé dohody přikročit k odvolání svých 
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misí, přerušení diplomatických styků a přípravě mobilizace.
96

 S tímto zněním ovšem 

nesouhlasila ani Jugoslávie, ani Rumunsko. Prvně jmenovaný stát se ohradil proti 

uvedení konkrétního data a navrhl podat ultimátum s uvedením Karlova odjezdu pouze 

„do tří dnů“.
97

 Rumunsko pak odmítlo přistoupit kvůli nesouhlasu s některými body 

ultimáta a také proto, že většina jeho jednotek byla vázána na východní hranici kvůli 

sporu o Besarábii. Ministr zahraničí Take Ionescu, jinak zastánce spolupráce s ČSR, 

nazval ultimátum dokonce „hrubým a nebezpečným krokem“.
98

 Vyjádřil ale svou 

ochotu proti Maďarsku diplomaticky zasáhnout, i když ta prý nebyla sdílena ostatními 

rumunskými politiky, a po dohodě s ministerským předsedou Alexandru Avarescem 

hodlal svolat schůzku tří ministrů zahraničí, pravděpodobně do Bělehradu.
99

 

Jugoslávie se zpočátku během prvního restauračního pokusu stala nejbližším 

spojencem Československa. Stejně jako v ČSR tam byla přijata vojenská opatření a 

připravena případná mobilizace a přesun jednotek směrem k maďarské hranici.
100

  

Jugoslávská vláda podnikala i další akce ve shodě s Československem, jakou bylo 

například odmítání Karlova návratu do Švýcarska. Ministerský předseda Nikola Pašić 

zvažoval dokonce žádost o vydání excísaře, který by byl následně dopraven do Itálie a 

odtud do Španělska
101

 Příznivý vývoj situace a stanovisko Dohody byly ale důvodem, 

proč Království SHS ze svého kategorického tónu slevilo a následně odmítlo přistoupit 

k československému ultimátu. 

Mezi pojetím Československa a zbylých dvou států Malé dohody byl totiž jeden 

zásadní rozdíl. Zatímco Čechoslováci byli rozhodnuti učinit určité kroky, které nebudou 
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zcela v souladu s názorem velmocí, Jihoslované a Rumuni tak daleko zajít ochotni 

nebyli. Beneš si nebyl jistý stanoviskem Dohody a nechtěl jejím zástupcům příliš 

odhalovat své plány, neboť byl toho názoru, že „ti [rozuměj spojenci – pozn. V.R.] by 

nám spíše překáželi a mohly by se vyskytnout kruhy, které by Maďary proti energičtější 

naší akci chránily“.
102

 Rumunsko a Jugoslávie naopak vázaly své přistoupení k ultimátu 

zejména na souhlas Itálie. Beneš sice v dalším návrhu znění nóty vypustil konkrétní 

datum požadovaného odjezdu, jugoslávská vláda ale i nadále podpis oddalovala, zřejmě 

v naději, že Karel mezitím Maďarsko opustí a ultimátum se tak stane 

bezpředmětným.
103

 Definitivní odklonění od společného podání nóty pak znamenalo 

vyjádření italského ministra zahraničí Carla Sforzy, jenž prohlásil, že „učiněno bylo již 

dosti“, a italskou účast na ultimátu odepřel.
104

 Rumunsko, i když Benešovo ultimátum 

odmítalo, rozhodlo se nakonec přesunout část jednotek k maďarské hranici a ve chvíli, 

kdy se ještě zdála zajištěná italská podpora pro případnou vojenskou akci Malé dohody, 

zvažovalo dokonce po vzoru ČSR a SHS částečnou mobilizaci. Po zaznamenání této 

aktivity ale požadovaly Francie a Velká Británie na Rumunsku zachování neutrality a to 

se tak rozhodlo mezi Benešem a velmocemi zvolit spíše „vyčkávací taktiku“
105

 

Beneš se nakonec rozhodl předat ultimátum maďarské vládě pouze jménem 

Československa. Obával se, že by dalším čekáním mohl prováhat vhodný okamžik a 

s nadsázkou řečeno, mohlo mu být líto nevyužít nabízející se šance. 6. dubna, tedy 

v den, kdy dostal československý zástupce v Budapešti pokyn předat ultimátum 

ministru Gratzovi (který dva dny předtím oznámil svou demisi), se už ale král Karel 

nenacházel na území Maďarska. Ve své instrukci Beneš stále ještě doufal ve společnou 

                                                                                                                                               
Československo, které až do 3. dubna odmítalo excísařův návrat do Švýcarska. 
102

 OLIVOVÁ, „Československá Zahraniční Politika a Pokus o Restauraci Habsburků“, s. 683.  
103

 ÁDÁM, The Little Entente, s. 123. 
104

 Dokument č. 406. In: DEJMEK, KOLÁŘ, Dokumenty československé zahraniční politiky A/3/1, s. 

591. 
105

 ÁDÁM, The Little Entente, s. 127. 



   

39 

 

akci s Rumunskem a SHS, když uvedl „je-li možno, ať SHS a rumunský velvyslanec se 

připojí (…) ne-li, učiňte to sám.“
106

 Rumunský ani jugoslávský zástupce ultimátum ale 

ani v této chvíli nepodpořili. Podle svých vyjádření k tomu neměli pokyny od svých 

vlád, které kroky, podniknuté maďarskou stranou, považovaly za dostatečné.
107

 

Rumunský delegát obdržel od své vlády instrukci, opravňující ho k podání společného 

ultimáta až den poté, 7. dubna, tedy když už bylo naprosto jasné, že Karel odjel zpět do 

Švýcarska. Hlavní požadavek ultimativní nóty byl splněn a rumunský krok lze chápat 

jako ryze účelový, mající v době plánovaných jednání o uzavření československo-

rumunské smlouvy zapůsobit jako projev loajality ke spojenci.
108

 

Váhání s podáním společného ultimáta tedy nakonec nezabránilo smluvnímu 

přistoupení Rumunska k dosavadnímu československo-jugoslávskému paktu. 4. dubna 

psal Beneš v telegrafické zprávě vyslanci ČSR v Rumunsku Františku Veverkovi: 

„Také já pokládám psychologický moment za vhodný pro dojednání vojenské konvence. 

(…) Jest to v zájmu nás všech.“
109

 Rumuni nakonec překonali své obavy ze slovanské 

převahy uvnitř Malé dohody i další výhrady, které vůči vznikajícímu spojenectví měli, a 

23. dubna mohl československý vyslanec v Bukurešti podepsat spojeneckou smlouvu 

mezi Československem a Královstvím rumunským.
110

 7. června téhož roku byl 

malodohodový trojúhelník dotvořen poslední bilaterální smlouvou mezi Rumunskem a 

Jugoslávií.
111

 Maďarsko nepřestalo figurovat jako hlavní společný nepřítel aliance. Do 

ledna následujícího roku byly podepsány i dodatečné tajné vojenské konvence, které 
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zajišťovaly vzájemnou pomoc i v případě, kdy by jedna ze zúčastněných stran na 

Maďarsko sama zaútočila.
112

 

 

2.4. Podpora bez důkazů 

Karel Habsburský přijíždí v utajení do Maďarska. Legitimisté se bezvýhradně staví 

na jeho stranu, silnou podporu má i mezi příznivci svobodné volby krále. Loajální 

říšský správce Horthy mu okamžitě odevzdává moc a Karel usedá na maďarský trůn. 

Národ jej bouřlivě vítá. Fait accompli – věc dokonaná. Evropské mocnosti, vida 

nezvratitelný stav věci, uznávají legitimitu Karlova návratu a tlumí případné reakce 

Malé dohody… 

Excísař Karel byl před svým prvním návratem do Maďarska opravdu přesvědčen, že 

je politická reprezentace dohodových států jeho myšlence nakloněna. V případě 

naplnění svého scénáře a hladkého usednutí na trůn spoléhal na její podporu nebo 

přinejmenším doufal v zaujetí neutrálního stanoviska. Domníval se, že představitelé 

Dohody, řešící v té chvíli množství závažnějších problémů, raději Karlův návrat uznají, 

než aby vytvářeli další ohnisko napětí ve střední Evropě.
113

 Tento předpoklad Karlovi 

ale nevyšel. Nepodařilo se mu hladce převzít vladařská práva a velmoci si jednoduše 

nemohly dovolit tolerovat narušení poválečného evropského pořádku. Pokud by 

Karlovo fait accompli přijaly, mohl by vzniknout nebezpečný precedens pro další 

podobné akce. V analýze postoje dohodových států vůči prvnímu restauračnímu pokusu 

je také třeba rozlišovat mezi ústně danými sliby jednotlivých politiků a stanovisky, které 

státy oficiálně zaujaly a které poté prezentovala Konference velvyslanců. 

Exkrál se vydal do Maďarska s představou zahraničněpolitického krytí své akce, 

ovšem aniž by měl jediný hmatatelný důkaz jeho existence. Během jednání v Budapešti 
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se Karel zaštítil podporou francouzského ministerského předsedy Aristida Brianda, se 

kterým byl v kontaktu už od léta 1920.
114

 Spojení mezi excísařem a Briandem 

zprostředkovával Karlův švagr Sixtus Bourbonský a později v únoru 1921 i plukovník 

Strutt. Francouzský ministerský předseda sliboval v případě zdařilého restauračního 

pokusu, že zajistí okamžité uznání ze strany Francie, naváže s Maďarskem hospodářské 

styky a zabrání sousedním státům ve vojenském zákroku,
115

 odmítl ale poskytnout 

jakékoli garance písemně. Maďarské ministerstvo zahraničí zaznamenalo už před 

samotnou Karlovou akcí dvojznačné počínání některých dalších francouzských politiků 

a mělo povědomí i o údajné Briandově podpoře, podobné informace obdrželo i o postoji 

„jistých britských kruhů“.
116

 Karel předpokládal, že Británie, která měla primárně 

zájem na udržení míru v podunajském prostoru, by v případě jasně deklarované podpory 

z Paříže zachovala v celé věci neutralitu.
117

 I proto zaměřoval svou pozornost primárně 

na Francii.  

Ta měla hned několik důvodů, proč podpořit restauraci Habsburků na maďarský trůn. 

Jak jsem již zmínil v předchozích kapitolách, myšlenka integrace středoevropského 

prostoru a vytvoření nárazníkového pásma mezi Německem a Ruskem byla sdílena 

většinou francouzských politiků, část z nich, včetně Brianda, pak jako hlavní 

konsolidační prvek viděla právě habsburskou dynastii. Druhou stranou mince byla ale 

snaha Francie stát se patronem nástupnických států a posílit tak svůj vliv ve střední 

Evropě, namířená hlavně na Československo a Jugoslávii.
118

 V této oblasti se Francie 

střetávala se zájmy Itálie, svého formálního spojence (ta chtěla svůj vliv uplatňovat 

hlavně v Jugoslávii a Rumunsku), a musela tak sledovat i její postup ve věci 

restauračních pokusů. 
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Díky tomuto dvojakému přístupu francouzské politiky tak Karlův příjezd do 

Maďarska oficiální kruhy v Paříži poměrně dlouho nijak nereflektovaly, což ztěžovalo 

pozici francouzského vysokého komisaře v Budapešti Maurice Foucheta. Ten byl bez 

jasných informací ohledně postoje své země k restauraci odkázán pouze na vlastní 

improvizaci. První protest proti Karlovu pobytu v Maďarsku podali zástupci 

dohodových států u Horthyho 28. dubna dopoledne (v pořadí italský, francouzský a 

britský komisař).
119

 Britský vysoký komisař Thomas Hohler Horthymu „přátelsky 

připomněl rozhodnutí spojenců [nóta z února 1920] ohledně restaurace Habsburků“,
120

 

v podobném duchu se nesla i návštěva dalších dvou diplomatů. Kolektivně zopakovali 

všichni tři dohodoví zástupci svou návštěvu ještě o den později.
121

 Horthy konfrontoval 

francouzského komisaře s Karlovým tvrzením, že za restauračním pokusem stojí 

podpora Aristida Brianda. Regent tím sice porušil slib, daný královi během jednání, a 

to, že uchová jméno francouzského ministerského předsedy v tajnosti,
122

 přímým 

dotazem a rychlým požadavkem jasného stanoviska ale zřejmě definitivně zabránil 

Briandovi, aby svou podporu otevřeně deklaroval. Bez jasných instrukcí z Quai d’Orsay 

se Fouchet zachoval stejně jako jeho italský a britský kolega a Horthymu oznámil, že 

francouzská vláda setrvává na pozicích spojeneckých deklarací. Přislíbil také poslat 

dopis maďarskému ministru zahraničí, který by toto francouzské stanovisko obsahoval 

písemně.
123

 Fouchet byl tvrzením o Briandově podpoře restauraci překvapen a 

nedokázal odhadnout, zda je pravdivé, nebo ne. Na své telegramy do Paříže dostal 

odpověď až 30. března.
124

 Briand týž den, proti svému přesvědčení, oficiálně popřel 

svou podporu restauraci. Učinil tak po nátlaku Poincarého, který ještě jako prezident 
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republiky slíbil Itálii, že se Francie jakýmkoli způsobem nebude podílet na případné 

restauraci.
125

 Oficiální dementi Briandovy podpory ovšem francouzský zástupce 

v Budapešti obdržel až 1. dubna, kdy už bylo pod mezinárodním tlakem jasné, že 

Karlova akce nemá naději na úspěch.
126

 

Ve stejný den byla, částečně v reakci na hrozby států Malé dohody vůči Maďarsku, 

svolána Konference velvyslanců. Její stanovisko k situaci, opakující znění nóty z února 

1920, bylo maďarské vládě doručeno 3. dubna.
127

 Velvyslanecká konference tímto 

krokem chtěla hlavně uklidnit vášně v zemích Malé dohody, aniž by ale proti Maďarsku 

musela jakkoli ostře vystoupit. Představitelé Dohody vyjadřovali opakovaně uspokojení 

nad dosavadním postupem maďarské vlády a ultimativní zakročení nepovažovali za 

nutné. Hlavní roli ve formulaci nóty hrála stejně jako v únoru předchozího roku britská 

Foreign Office. V otázce restaurace Habsburků byla Británie sice částečně rozdělena, 

aristokracie a Sněmovna lordů podporovala restauraci a vládu a nástupnické státy 

kritizovala za vměšování se do vnitřních záležitostí Maďarska, vládní kruhy byly ale od 

počátku jasně proti. Restaurace habsburské dynastie by podle ministra zahraničních věcí 

lorda Curzona narušila možnost kooperace středoevropských států.
128

 Britský vysoký 

komisař v Budapešti Hohler energicky vyžadoval od Horthyho, Telekiho i Gratze přijetí 

opatření, vedoucích ke Karlovu odstranění ze země, a zároveň urgoval Curzona ve věci 

zajištění Karlova znovupřijetí ve Švýcarsku a jeho transportu přes Rakousko. Na druhou 

stranu to byl právě britský zástupce, který se velkou měrou podílel na umírnění akcí 
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Malé dohody a bylo i jeho zásluhou, že Edvard Beneš nakonec nenašel pro své 

ultimátum podporu v Rumunsku a Jugoslávii.
129

 

Odlišný přístup zvolila vůči akcím Malé dohody během prvního restauračního 

pokusu Itálie. Zatímco se Británie snažila malodohodovou politiku moderovat, Itálie ji 

po celou dobu zaštiťovala a podporovala její diplomatické akce. Z dohodových 

spojenců měli Italové asi největší zájem na zabránění restaurace Habsburků, neboť jejím 

úspěšným dovršením by se výrazně snížily italské šance na zisk silného postavení 

v podunajských zemích (a to obzvláště pokud by Karlův návrat byl zaštítěn Francií, jak 

se tomu v prvních okamžicích zdálo).
130

 Italský diplomatický zástupce Cerrutti 28. 

března během protestu u Horthyho označil zabránění restauraci za „základní otázku 

italské zahraniční politiky“.
131

 S Cerruttim úzce spolupracovali vyslanci ČSR a SHS a 

dokonce i vyslanec rumunský, který k tomu neměl od své vlády výslovné pokyny. Tito 

čtyři diplomaté se pokoušeli koordinovat svá vystoupení a dohodli se, že v případě 

potřeby opustí Budapešť ve stejný čas. Italská vláda navíc slíbila nástupnickým státům 

veškerou asistenci, včetně vojenské.
132

 Je ale velmi nepravděpodobné, že by se Itálie 

v případě skutečného vojenského konfliktu rozhodla zapojit. S postupným 

uklidňováním situace oslabovala i italská aktivita a právě odmítavé vyjádření ministra 

zahraničí Sforzy na adresu Benešova ultimáta mělo za následek jeho odmítnutí i ze 

strany Rumunska a Jugoslávie. 

První restaurační pokus Karla Habsburského ukázal, že jakkoli se zdálo naladění na 

domácí scéně příznivé, maďarští politici se neodvážili v danou chvíli svého krále 

podpořit a podřídili se stanovisku Konference velvyslanců. Souboj o vliv v zemích 

střední Evropy sice vnášel mezi dohodové spojence drobné neshody, ve snaze o udržení 
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míru v Podunají ale velmoci postupovaly ve shodě a vyžadovaly co nejrychlejší Karlovo 

odstranění ze země. Diplomatické akce ministra Beneše vyvolaly znepokojení jak 

v Maďarsku, tak v zemích Dohody, dalo by se ale říci, že splnily svůj účel – Karel 

odcestoval ze střední Evropy a Rumunsko, vidouc riziko hrozící z Maďarska, se 

připojilo k Malé dohodě. Ani na československo-maďarské vztahy neměl první Karlův 

pokus dlouhodobý vliv. K jednacímu stolu zasedly delegace obou zemí v Mariánských 

lázních znovu už v polovině června 1921.
133

 

 

3. Intermezzo 

Poměrně krátké časové období, jen něco málo přes půl roku, dělilo první a druhý 

restaurační pokus Karla Habsburského. Přesto se v této době muselo stát něco, co 

v očích bývalého císaře změnilo situaci natolik, že cítil naději na úspěch a rozhodl se 

svou akci zopakovat. Jak vtipně vystihl Ferdinand Peroutka, „nelze se domnívat, že 

bývalý císař obral si za svůj životní úkol a za kratochvíli svého exilu činit se v určitých 

periodách směšným.“
134

 

Tím, co císaři umožnilo doufat ve změnu mezinárodněpolitického rozpoložení, byla 

otázka Burgenlandu a její řešení.
135

 Samotný průběh konfliktu o Burgenland není 

tématem této práce, a proto se jím nebudu podrobněji zabývat, důležité je jeho 

rozuzlení. Burgenlandský problém vyvolal diplomatický tlak na Konferenci 

velvyslanců, a to jak ze strany Rakouska, tak států Malé dohody v čele 
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s Československem.
136

 Dohodové mocnosti s rozhodnutím váhaly, neboť na jedné 

straně nechtěly připustit porušení Trianonské mírové smlouvy, na straně druhé 

nehodlaly v západním Maďarsku vojensky zakročit ve prospěch Rakouska. O 

zprostředkování v celé záležitosti byl maďarskou vládou požádán nejprve 

československý ministr zahraničí Beneš, nakonec ale v „boji“ o zprostředkovatelskou 

roli zvítězila Itálie. O vliv na Maďarsko a Rakousko v té době opravdu zuřila 

diplomatická „válka“, ve které proti sobě stály Československo a Itálie. Maďaři nakonec 

dali přednost druhému jmenovanému státu jako velmoci, jejíž přízeň nabízela více 

výhod a s níž navíc neměli územní spory. Oba zprostředkovatelé by přitom zřejmě 

nabídli obdobné řešení, tedy, že Burgenland připadne Rakousku a Šoproň s okolím 

zůstane Maďarsku.
137

 

Itálie navrhla vyřešit konflikt na společné konferenci, konané v Benátkách. Tuto 

možnost akceptovaly všechny státy Dohody a 15. října byl podepsán tzv. benátský 

protokol, který zavazoval Maďarsko k rozpuštění ozbrojených skupin v Burgenlandu a 

osm dní po vyklizení území nařizoval referendum v Šoproni a přilehlých obcích.
138

 Jeho 

výsledek dopadl podle předpokladu – přes 65 % obyvatel se vyslovilo pro setrvání 

v Maďarsku.
139

 Pro excísaře Karla byl burgenlandský konflikt důležitý z toho pohledu, 

že jeho řešení nebylo zcela ve shodě s tím, co nařizovala Trianonská mírová smlouva. 

Velmoci zde ukázaly jistou „slabost“, když připustily jednání místo tvrdého zásahu proti 

narušení poválečného uspořádání, a to v Karlovi vzbudilo naději, že by se stejnou 

benevolencí mohly tentokrát přistupovat i k otázce restaurace. Řešení problému navíc 

vneslo nedůvěru mezi Malou dohodu a velmoci. Malodohodovým státům se nelíbilo 
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spojování otázky Burgenlandu se situací v Baranyi a odstavení Československa z role 

zprostředkovatele, hlavně se ale obávaly, že se benátský protokol stane precedentem pro 

možnou další revizi Trianonské smlouvy.
140

 

Nedůvěru mezi státy Malé dohody navzájem (resp. mezi Československem a 

zbylými dvěma členy) pak vzbudila ochota ministra Beneše ujmout se role 

zprostředkovatele mezi Maďarskem a Rakouskem. Beneš ve snaze vybudovat 

přátelštější vztahy s Maďarskem ustoupil od kategorického tónu, který provázel jeho 

reakci na první restaurační pokus, a byl pravděpodobně ochoten navrhnout ponechání 

Šoproně Maďarsku. V očích svých spojenců se tak stal tím, kdo opouští doposud hlavní 

cíl Malé dohody, tedy zabránit revizi mírových smluv ze strany Maďarska.
141

 Spory 

mezi malodohodovými státy ale musely jít brzy stranou. 21. října se v Maďarsku 

podruhé objevil bývalý král, tentokrát s mnohem konkrétnějším plánem svého 

znovuusednutí na uvolněný trůn. 

 

4. Podruhé a naposledy 

4.1. Druhý restaurační pokus 

Nezdar prvního restauračního pokusu Karel Habsburský rozhodně nepovažoval za 

definitivní konec svých nadějí na návrat na trůn. Byl rozhodnut svou akci při první 

příležitosti zopakovat – lépe připravenou, s jasným plánem, mnohem razantněji. Téměř 

okamžitě po svém návratu do Švýcarska pověřil v té době již odstoupivšího ministra 

Gratze, aby shromáždil královy příznivce a připravil jeho co nejrychlejší návrat do 

Maďarska.
142

 Karel se sice poučil ze svého prvního neúspěchu, co se očekávání od 

domácích politiků týče, ve svých předpokladech o zahraničněpolitickém rozpoložení se 
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ale dopustil stejných chyb, jako o sedm měsíců dříve. Spoléhal na záštitu některých 

představitelů dohodových států, především pak francouzských politiků, a přikládal až 

příliš velkou váhu problémům, které řešily státy Malé dohody uvnitř svých hranic. 

Přecenil také sílu a odhodlanost maďarských legitimistů.
143

 Až na několik detailů byla 

totiž jak zahraničněpolitická, tak domácí situace ve vztahu k restauraci Habsburků 

stejná, nebo dokonce nepříznivější než v březnu 1921. 

V co naopak Karel už nedoufal, byla loajalita říšského správce Horthyho. V plánech 

svého druhého pokusu už nespoléhal na jednání a hladké předání moci, ale na vojenskou 

akci, kdy v čele jednotek věrných králi potáhne do Budapešti a předání moci si vynutí. 

Tyto plány ho také donutily podniknout celou akci právě v říjnu 1921. Nejsilnější 

karlistické jednotky pod velením majora Osztenburga, které byly v západním Maďarsku 

rozmístěny kvůli sporu o Burgenland, měly být po podpisu benátského protokolu 23. 

října přeloženy do Budapešti.
144

 Bez těchto jednotek by exkrálovy plány byly jen těžko 

proveditelné, Karel se tedy do západního Maďarska rozhodl přesunout ještě před tímto 

datem. Legitimisté se navíc po ratifikaci Trianonské mírové smlouvy obávali 

drastického snížení počtů armády a tím pádem i pluků, které by Karla mohly 

podpořit.
145

 

Bývalý král a jeho manželka Zita stanuli na maďarské půdě 20. října 1921. Ze 

Švýcarska se přesunuli letecky a byli vůbec prvními korunovanými hlavami, které kdy 

v letadle seděly.
146

 Hned od počátku dostávaly ale plány legitimistů povážlivé trhliny. 

Telegram, který měl oznámit Karlův příjezd, nedorazil a vojenské jednotky, 

shromažďované plukovníkem Lehárem, tak ještě nebyly připraveny. Karel se den po 
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svém příjezdu přesunul do Šoproně, kde přijal přísahu místní jednotky a jmenoval 

připravenou královskou vládu.
147

 Tímto zdržením ale přišel o moment překvapení a 

odpůrcům restaurace v čele s Horthym dal možnost přípravy. Přesto když 22. října 

konečně vyrazil se shromážděným vojskem několika vlaky směrem na Budapešť a po 

cestě se k němu přidávaly další posádky, zdálo se, že od obsazení nemůže hlavní město 

nic uchránit. Opět zde proti sobě stáli Karel a Horthy, tentokrát už ne za jednacím 

stolem, ale na skutečné válečné frontě. Opět to ale nebyli oni, kdo by o výsledku boje 

mohl rozhodnout. Stejně jako během prvního restauračního pokusu daleko více záleželo 

na tom, jak na celou věc zareaguje Malá dohoda a jak se k jejímu průběhu postaví 

evropské velmoci. 

4.2. Allors vous voulez la guerre! 

Státy Malé dohody se stejně jako během prvního pokusu postavily proti restauraci 

Habsburků na maďarský trůn. Zejména akce Československa a Jugoslávie byla ale 

oproti té před sedmi měsíci o mnoho razantnější a dostala oba státy do konfliktu 

s evropskými mocnostmi. Rumunsko, stejně jako v případě prvního pokusu, zastávalo 

rezervovanější pozici a nebylo ochotno podpořit zbylé dvě země aliance v ničem, co by 

odporovalo politice Dohody. Nesmlouvavost a neochota ČSR a SHS ustoupit dovedla 

střední Evropu během druhého restauračního pokusu až na pokraj válečného střetu. 

Malá dohoda nakonec sice dosáhla splnění svého hlavního požadavku, ovšem za cenu 

ochlazení vztahů s dohodovými mocnostmi. 

Podobně, jako se hlavním cílem diplomatické akce během prvního restauračního 

pokusu stalo kromě odstranění Karla Habsburského ze země také dotvoření 

malodohodové aliance, směřovaly i reakce na Karlův druhý pobyt v Maďarsku ke 

konkrétnímu cíli. Tím se stalo definitivní vyloučení možnosti restaurace všech členů 
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habsburské dynastie na maďarský trůn. Bez toho, aby maďarský parlament schválil 

detronizaci Habsburků, nebyla Malá dohoda ochotna ustoupit od opatření, kterými 

Maďarsku hrozila, a pro tuto věc se také snažila najít podporu u dohodových států. 

První protest podali zástupci malodohodových států maďarské vládě a Horthymu ihned 

poté, co Karlova přítomnost v Maďarsku vešla ve známost, tedy 22. října. Ačkoli je 

ministr zahraničí Bánffy informoval o rozhodnutí vlády proti Karlovi bojovat, ústy 

jugoslávského zástupce Milojeviće označili všichni tři diplomaté událost z pohledu 

Malé dohody za casus belli.
148

 V cirkulárním telegramu Edvarda Beneše
149

 z téhož dne 

byly shrnuty principy, kterými se Československo (a spolu s ním i Jugoslávie) řídilo 

během celé své diplomatické akce: Postupovat společně v Malé dohodě, okamžitě činit 

vojenské přípravy, Karlův pobyt v Maďarsku jako casus belli, vést nátlak na definitivní 

vyřešení habsburské otázky [tzn. detronizace – pozn. V.R.], podniknout akce případně i 

proti vůli Dohody.
150

 

Československo a Jugoslávie začaly mobilizovat prakticky okamžitě. 23. října poslal 

Beneš do Bělehradu telegram, ve kterém sděloval, že ČSR povolává čtyři ročníky a 

specialisty, a nastínil dva možné scénáře. Pokud zvítězí Karlovo vojsko, dojde okamžitě 

k vojenské intervenci, pokud by se Horthymu podařilo postup karlistů zastavit, 

navrhoval podat maďarské vládě ultimátum. Do 24 až 48 hodin by v takovém případě 

měli Maďaři přijmout následující opatření: 1) Definitivní odstranění práv všech 

Habsburků na trůn, 2) účast Malé dohody na odzbrojení Maďarska,  

3) dodržení podmínek, stanovených mírovými smlouvami, bez ohledu na benátský 
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protokol, 4) zaplacení mobilizačních nákladů.
151

 Na těchto požadavcích založila Malá 

dohoda svůj nátlak na Maďarsko a neslevila z nich po celou dobu krize, i když vyplněn 

byl nakonec pouze první z nich. 

Jugoslávie s navrhovanými body souhlasila (kromě požadavku anulování benátského 

protokolu) a sama přesouvala k severní hranici dvě armády,
152

 Rumunsko ale váhalo. 

Ministr zahraničí Ionescu svým kolegům radil nejít proti vůli velmocí a obával se také 

požadavku revize výsledků benátské konference jako příčiny možného sporu s Itálií.
153

 

Přesto i v Rumunsku proběhly vojenské přípravy. Maďarsko se v tu chvíli octlo 

v naprostém obležení, neboť k hranicím přesunul jednotky i jeho poslední soused, 

Rakousko. To sice vyhlásilo v celé věci neutralitu, bylo ale připraveno poskytnout Malé 

dohodě diplomatickou podporu.
154

 

24. října zaslali zástupci všech tří zemí Malé dohody dopis francouzskému 

ministerskému předsedovi Briandovi a předsedovi Konference velvyslanců Julesi 

Cambonovi, ve kterém žádali Konferenci, aby podnikla rychlé kroky k zajištění míru ve 

střední Evropě.
155

 Karlovo tažení bylo v té době už ale zastaveno. Zřejmě vinou zrady 

vrchního velitele generála Hegedüse bylo karlistické vojsko v noci z 23. na 24. října 

před Budapeští obklíčeno a poraženo.
156

 Horthy ukázal jasné odhodlání Karlovu pokusu 

čelit, což kvitovala i Konference velvyslanců, král byl internován a mohlo se zdát, že je 

tím celý problém vyřešen. Nikoli ale v očích Malé dohody. Tento krok podle Beneše 
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nedával žádné garance do budoucnosti,
157

 ČSR a SHS proto pokračovaly i nadále 

v mobilizaci a trvaly na splnění svých požadavků. 

Československo a Jugoslávie byly (bez ohledu na stanovisko Bukurešti) rozhodnuty 

podat 1. listopadu maďarské vládě ultimátum, požadující splnění jejich požadavků. 

Odpověď měla být jasná – ano nebo ne – pokud by Budapešť odmítla, mělo dojít 

k vojenské akci. V telegramu zástupcům ČSR ve státech Dohody Beneš navrhoval 

„postup u Velké dohody opatrný, nedráždit“, zároveň ale také navrhoval nepožadovat 

po dohodových státech výslovný souhlas.
158

 Beneš si uvědomoval, že ČSR a Jugoslávie 

mohou jen stěží zahájit proti Maďarsku skutečnou válku a v tomto duchu také 

komunikoval s Bělehradem, dopisem z 27. října se proto obrátil jménem Malé dohody 

na Francii, aby získal její podporu pro své požadavky.
159

 O den později zaslala Malá 

dohoda „velké“ Dohodě další nótu, kde opět vyžadovala detronizaci.
160

 Když obdobně 

znějící požadavek zaslala ve stejný den i Maďarsku, situace se obrátila. Zástupci 

velmocí v Maďarsku už své vlády nežádaly, aby zajistily mír ve střední Evropě tím, že 

vyvinou tlak na Maďarsko. Zajištění míru ve střední Evropě se stalo v jejich zprávách 

otázkou uklidnění Malé dohody. 

Ve snaze pohnout věci kupředu dal Edvard Beneš pokyn prezentovat maďarské vládě 

ultimátum 29. října. Pokud by požadavky Malé dohody neměly být splněny do 1. 

listopadu, následující den by vojska ČSR a Jugoslávie překročila hranice Maďarska.
161

 

Týž den obdržel Beneš od vyslance v Paříži Štefana Osuského informaci, že „v principu 

francouzská vláda nás bude podporovat“
162

 a Konference velvyslanců jej informovala, 
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že ačkoli odmítla všechny další požadavky, rozhodla se vyžadovat po maďarské vládě 

detronizaci všech Habsburků.
163

 Ani tím však akce Malé dohody neskončila. 

Rozhodnutí Konference bylo Maďarsku sděleno 31. října, návrh detronizačního 

zákona, který maďarské Národní shromáždění projednávalo 3. listopadu, ale přesto 

zbavoval trůnu pouze Karla a rušil platnost Pragmatické sankce. V takovém případě by 

jakýkoli další člen habsburské dynastie měl v momentu svobodné volby možnost být 

zvolen.
164

 Malá dohoda včetně Rumunska takové znění zákona odmítla a v tomto kroku 

se jí dostalo podpory velmocí. Na jejich zakročení Maďarsko 5. listopadu doplnilo 

zákon o zvláštní deklaraci, kterou se zavazovalo, že v případě svobodné volby krále 

nebude postupovat bez vědomí členů velvyslanecké konference.
165

 

Ani v tu chvíli však malodohodová mobilizace neskončila. Iniciativy se tentokráte 

chopila Jugoslávie a vznesla další požadavky, mimo jiné stanovení nejzazšího data, do 

kterého má být Maďarsko odzbrojeno.
166

 Tento krok přijal už i československý premiér 

Beneš s rezervou, přesto ale hodlal Jihoslovany podpořit (ještě 8. listopadu sděloval, že 

demobilizovány budou pouze dva ročníky).
167

  Když ale zástupci ČSR a SHS 7. 

listopadu prezentovali své požadavky britskému komisaři v Maďarsku Hohlerovi, ten se 

podle zprávy československého vyslance rozčílil a několikrát prohlásil: „Alors vous 

voulez la guerre!“
168

 Dohoda hrozila přerušením diplomatických styků s ČSR a SHS a 

vyžadovala bezpodmínečnou demobilizaci. K té nakonec Československo přistoupilo 

10. října, Království SHS o tři dny později.
169
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Politici Malé dohody si během celé krize provázející druhý restaurační pokus 

bezpochyby uvědomovali, že válka Československa a Jugoslávie proti Maďarsku by 

byla zcela proti mínění Dohody a že si tímto tlakem nezískají oblibu velmocí, na druhou 

stranu to byl právě tlak Malé dohody (na Maďarsko samotné i na velmoci), který 

zapříčinil rychlé vyřešení detronizačního problému. Všichni autoři, ať již postup 

ministra Beneše a Malé dohody vyzdvihují nebo kritizují, přiznávají, že nebýt nátlaku 

ze strany ČSR a SHS, velmoci by zrušení práva všech Habsburků na návrat na 

maďarský trůn nepožadovaly. Je ale možné, že si Beneš svým postupem vytvořil mezi 

evropskými mocnostmi pověst téměř válečného štváče, což se mohlo odrazit v přístupu 

hlavně Velké Británie a Francie k československé mobilizaci v září 1938. 

4.3. Vše pro mír ve střední Evropě 

Oproti prvnímu Karlovu pokusu došlo na mapě vztahů „velké“ Dohody vůči 

Maďarsku a malodohodovým státům k jistým posunům, ne však tak zásadním, aby měly 

vliv na výsledné stanovisko velmocí k restaurační otázce. Dohoda se i během říjnového 

restauračního pokusu zachovala tak, aby uchránila mír ve střední Evropě, a to akcemi 

směřovanými jak vůči Maďarsku, tak později vůči Malé dohodě. Přesto se sama dostala 

pod tlak ze strany hlavně ČSR a Jugoslávie, které vyžadovaly vyloučení věch členů 

habsburské monarchie z nároku na maďarský trůn. Jak už jsem uvedl v předchozí 

kapitole, je možné, že by se velmoci bez nátlaku Malé dohody spokojily s mírnějším 

řešením celé krize. 

Těžko říci, proč se Karel opět, stejně jako během prvního pokusu, spoléhal na 

podporu ze strany velmocí. Neměl pro ni, snad kromě benevolence v řešení 

Burgenlandské otázky, žádné hmatatelné důkazy. Velmoci se naopak, vida Horthyho 

snahu, postavily na stranu říšského správce, kterého za jeho kroky vedoucí ke Karlově 

porážce chválily, a i poté podpořily Horthyho režim, když kromě detronizace 
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Habsburků odmítly vyplnit požadavky Malé dohody. Dohoda sice projevila během 

druhé krize jistou shovívavost (nebo možná slabost) a ochotu ustoupit ve jménu 

zachování míru, na druhou stranu se ale dokázala rázně postavit na odpor ve chvíli, kdy 

podle jejího názoru akce Malé dohody překročily únosnou mez. 

Všichni tři zástupci dohodových států v Budapešti protestovali u Bánffyho a 

Horthyho společně hned 22. října, postupovali tehdy ale ještě poměrně opatrně a stejně 

jako během prvního pokusu říšskému správci nejprve připomněli znění nóty Konference 

velvyslanců z 2. dubna 1921.
170

 První nótu zaslala Konference velvyslanců Maďarsku 

24. října. Obsahovala požadavek odstranění Karla Habsburského z Maďarska, dále, že 

Karel opustí Maďarsko tak, jak určí velmoci, a zároveň upozorňovala na to, že když 

maďarská vláda tyto požadavky nesplní, ponese zodpovědnost za případnou vojenskou 

intervenci Malé dohody.
171

 Bylo tedy jasné, že ani tentokrát se představitelé Dohody 

nepostaví za Karla, zároveň ale vyžadovali pouze odstranění excísaře osobně z území 

Maďarska, nikoli detronizaci. Spolu se sdělením této nóty Malé dohodě (resp. ČSR a 

SHS) ji vyzývali, aby nepodnikala žádné akce bez souhlasu velmocí.
172

 

Situace, kdy za viníka neklidu ve střední Evropě byl pokládán Karel a dění přímo 

v Maďarsku, se změnila poté, co byla Karlova vojska 24. října poražena a exkrál 

internován. Nazírání velmocí na akce Malé dohody se od této chvíle stalo negativním, a 

i když se Benešovi později podařilo získat podporu Francie pro požadavek detronizace 

Habsburků, byly to už Československo a Jugoslávie, kdo byl považován za viníka 

neklidu ve střední Evropě. 25. října telegrafoval Briand francouzským zástupcům do 

Prahy, Bělehradu a Bukurešti, že „loajalita a odhodlání maďarské vlády musí být brány 

                                                 
170

 Tamtéž, s. 156. Během prvního restauračního pokusu připomínaly velmoci nótu z února 1920. 
171

 OLIVOVÁ, „Československá Zahraniční Politika a Pokus o Restauraci Habsburků“, s. 691. 
172

 Tamtéž, s. 692. Text sdělení viz dokument č. 667. In: DEJMEK, KOLÁŘ, Dokumenty československé 

zahraniční politiky A/3/2, s. 224-225. 



   

56 

 

v potaz,“
173

 a zároveň opakoval vládám Malé dohody, aby nepodnikaly žádné akce bez 

vědomí velmocí. 

Co se vztahu ke Karlově akci a k Malé dohodě týče, oproti prvnímu restauračnímu 

pokusu došlo k výměně rolí mezi Francií a Itálií. Zatímco v březnu a dubnu byla Itálie 

nejbližším spojencem Malé dohody a byla ochotna (do určité doby) podpořit její akce, 

v říjnu a listopadu došlo k obratu o sto osmdesát stupňů. Změna, která přišla s nástupem 

ministra zahraničí Pietra Torrety (ten krátce po prvním restauračním pokusu nahradil 

Carla Sforzu), znamenala odpor vůči dalšímu sbližování Malé dohody a růstu jejího 

vlivu, což se ukázalo už v otázce Burgenlandu. Italský ministr zahraničí odmítal 

požadavky vznesené během druhého restauračního pokusu Edvardem Benešem, 

obzvláště pak požadavek zrušení benátského protokolu, a byl ochoten přistoupit pouze 

na detronizaci Karla Habsburského, nikoli už ale všech Habsburků. V některých 

italských kruzích byla stále ještě živá myšlenka na dosazení arcivévody Josefa nebo 

jeho syna na maďarský trůn.
174

 Francie, která během prvního restauračního pokusu 

dlouho váhala s odmítavou reakcí a jejíž ministerský předseda pravděpodobně Karla 

Habsburského podporoval, se na přelomu října a listopadu stala hlavním spojencem 

Československa ve věci prosazení jeho požadavků vůči Konferenci velvyslanců. 

Byla to právě Francie, která se nejvíce zasadila o to, že Konference přijala 29. října 

usnesení, že bude požadovat detronizaci všech Habsburků v Maďarsku a nikoli pouze 

Karlovu.
175

 Velká Británie a Itálie nakonec s tímto bodem souhlasily.
176

 Nóta 

Konference byla předána vládám států Malé dohody, prezentovaná zároveň jako 

odpověď na Benešův dopis z 27. října (viz předchozí kapitola) a o dva dny později byla 
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pak oznámena vládě v Budapešti.
177

 Toto zpoždění mělo za následek další 

nedorozumění, neboť návrh maďarského detronizačního zákona, zmiňující pouze osobu 

Karla Habsburského, byl založen ještě na dřívějších prohlášeních Dohody. Rozhodnutí 

Konference velvyslanců z 29. října nebylo maďarské vládě v době formulace znění 

zákona ještě známo.
178

 

Maďarsko 31. října oznámilo Konferenci, že přijímá její požadavky (stále ještě 

v domnění, že se týkají pouze Karla Habsburského osobně) a že příslušná deklarace 

bude schválena Národním shromážděním v následujícím týdnu. Zároveň premiér 

Bethlen „vložil osud Maďarska do rukou mocností.“
 179

 Skutečně se v té chvíli obával 

intervence ze strany ČSR a SHS, kterou Beneš vyhrožoval ve svém ultimátu, a spoléhal 

na ochranu velmocí. Československý ministr zahraničí ale následně popřel, že by 

jakékoli ultimátum podal, a nedorozumění sváděl na špatnou formulaci jeho zprávy ze 

strany maďarského zástupce v Praze Lászlo Tahyho.
180

 

Požadavek Konference, aby byli v Maďarsku zbaveni trůnu všichni Habsburkové, 

pak vyvolal podle zpráv československého zástupce v Maďarsku v zemi zděšení. 

Maďaři už počítali s tím, že se Dohoda spokojí s odstraněním pouze Karla a na další 

požadavky Malé dohody nepřistoupí.
181

 I proto se snažili vyhnout požadavku velmocí 

na úpravu zákona ve smyslu detronizace všech Habsburků s tím, že zákon byl již 

schválen a přímo jej doplnit není možné.
182

 Když 5. listopadu zástupci Dohody 

maďarské vládě sdělili svůj požadavek detronizace všech Habsburků a britský vysoký 

komisař Hohler zároveň ujistil Bethlena, že nebudou následovat žádné dodatečné 
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požadavky, Maďarsko souhlasilo. Zákon doplnilo deklarací o postupu pouze ve shodě 

s Dohodou.
183

 

Největším odpůrcem Malé dohody byla během druhého restauračního pokusu Itálie, 

soupeřící hlavně s Jugoslávií a Československem o vliv na Podunajský prostor, naopak 

nejvýraznějším spojencem malodohodových států se stala Francie. I ta byla ale ochotna 

přijmout pouze jediný z požadavků, které Malá dohoda vznesla, a to detronizaci 

habsburské dynastie. Náhled Velké Británie, vyřešit celou situaci v zájmu zachování 

míru ve střední Evropě, zůstal nezměněn. Britský komisař působil v době krize 

v Budapešti jako doyen diplomatického sboru a pravděpodobně pod jeho vlivem se 

generál Hegedüs rozhodl pohřbít exkrálovo vojenské tažení.
184

 Britským důstojníkům 

byla pak dána důvěra, aby Karla dopravili na jedné ze svých vojenských lodí po Dunaji 

pryč z Maďarska. 

Neochota Československa a Jugoslávie demobilizovat své armády i poté, co západní 

spojenci považovali problém za vyřešený, vzbudila podezření, že celá akce nesouvisela 

ani tak s Karlovým pobytem v Maďarsku, jako s vytvořením tlaku na Maďarsko a státy 

Dohody a s prosazením dalších požadavků, s Karlem Habsburským ne zcela 

souvisejících. S tím, že velmoci nakonec v požadavku detronizace daly zapravdu Malé 

dohodě, nesouhlasili navíc někteří západní diplomaté v Maďarsku, například 

francouzský vysoký komisař Fouchet, který rozhodnutí své vlády kritizoval a byl 

nedlouho po skončení celé krize ze svého postu odvolán.
185
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Závěr 

Karel Habsburský se nikdy nevzdal maďarského ani rakouského trůnu a jeho touhou 

bylo na oba z nich v budoucnu znovu usednout. Maďarsko dalo svému (bývalému) králi 

více příležitostí myslet si, že bude jeho restauraci příznivě nekloněno. Maďarské 

legitimistické kruhy byly velmi silné a je také pravděpodobné, že by návrat „svého“ 

krále dokázaly prosadit, kdyby záleželo jen na vnitropolitických okolnostech. 

Nezáleželo ale ani na vůli krále Karla, ani na síle maďarských legitimistů, ani na ochotě 

maďarské vlády. Otázka maďarského panovníka se stala součástí evropských 

mezinárodních vztahů a v daném mezinárodněpolitickém prostředí neměla šanci na 

úspěch. Státy s Maďarskem sousedící, Československo, Jugoslávie a Rumunsko, se 

obávaly znovuusednutí Habsburků na maďarský trůn jako povzbuzení už tak silného 

maďarského revizionismu a tudíž jako ohrožení svého vlastního území. 

Karel si jistě byl vědom provázanosti otázky maďarského trůnu s postojem dalších 

evropských států, během plánování svých pokusů se ale dopustil několika chyb, které 

mu neumožnily předem odhadnout, jak jeho akce dopadnou. Vkládal přílišné naděje 

v dohodové mocnosti, od kterých očekával podporu, nebo alespoň neutralitu. Během 

prvního pokusu příliš spoléhal na ústní slib Aristida Brianda, který se v momentě, kdy 

se hladký průběh celé akce zkomplikoval, ukázal jako naprosto bezcenný, špatně také 

odhadl sílu států Malé dohody. Příliš velkou váhu přikládal jejich problémům se 

separatismem (v případě ČSR a Jugoslávie) nebo jejich sporům s ostatními státy (v 

případě Rumunska). Vůle těchto států zabránit restauraci nebyla výše zmíněnými vlivy 

zásadně oslabena a nátlak, který vyvinuly na Maďarsko i na země Dohody, neumožnil 

Karlu Habsburskému získat čas a podporu pro jeho akci. Československý ministr 

zahraničí Edvard Beneš navíc nebezpečí Karlova návratu do Maďarska využil pro 

získání dosud váhajícího Rumunska a smluvní dotvoření Malé dohody. 
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Oba restaurační pokusy vyvolaly mezinárodní krizi, která hlavně v případě druhého 

Karlova návratu hrozila přerůst v ozbrojený konflikt mezi Maďarskem a Malou 

dohodou, do kterého by se musely vložit i západní velmoci. Malá dohoda hrozila 

vojenskou intervencí, i když byla k takovému kroku rozhodnuta sáhnout až v nejzazším 

případě a i když si uvědomovala, že by jí v dlouhodobém horizontu přinesla více 

problémů, než užitku. Hrozba války ve střední Evropě, na jejímž zažehnání měly 

mocnosti eminentní zájem, je ale donutila přistoupit na některé návrhy Malé dohody, se 

kterými se ne zcela ztotožňovaly. V tomto směru zaznamenaly malodohodové státy 

úspěch, i když to znamenalo ochlazení jejích vztahů s evropskými mocnostmi. 

Tři roky po skončení první světové války byly vzpomínky na ni stále živé a dozvuky 

patrné hlavně ve střední a středovýchodní Evropě. Představa dalšího vojenského 

konfliktu byla nepřijatelná. Ve chvíli, kdy nástupnické státy vnímaly restauraci 

Habsburků na Maďarský trůn jako ohrožení své existence a v tomto duchu na ni 

reagovaly, byla její podpora ze strany států Dohody, hegemona poválečné Evropy, 

ztracená. Pokusy Karla Habsburského tak od samého začátku neměly reálnou šanci na 

úspěch. 

 

Summary 

This bachelor work focuses on the two restoration attempts of Charles Habsburg in 

Hungary in 1921. Charles never reconciled himself with leaving the Hungarian throne 

and never abandoned the idea of a return. This work describes the diplomatic reaction 

on the restoration attempts from three points of view: the Hungarian approach, the Little 

Entente and the western Allies (Great Britain, France and Italy). The first chapter deals 

with the situation in Hungary and Europe between the First World War and the first 

restoration attempt in March and April 1921. In this period Hungary witnessed two 

revolutions but at last restored the monarchy, which together with strong legitimist 

movement gave the ex-king hope for success of his attempts. 
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The following chapter describes the first restoration attempt. Charles hoped in 

support of western Allies, but underestimated the power of the Little Entente. 

Czechoslovakia, Yugoslavia and Romania opposed the restoration, because in their 

point of view it represented a threat for their sovereignty, and launched diplomatic 

action against Hungary. Although the Allies were indecisive at the beginning, after 

these actions they assumed a negative position in order to maintain peace in Central 

Europe. Nor the Hungarian legitimists supported Charles during the first attempt, as 

they considered the action of the ex-king as too hasty. Czechoslovak foreign ministry 

Benes used the danger created by Charles’ restoration attempt to make pressure on 

Romania to join the Little Entente. 

The last chapter presents the second restoration attempt in October 1921 and the 

subsequent events. Charles decided to repeat his attempt, even though he had no 

significant proof that the situation had became more favourable. During his second 

attempt the ex-king summoned the troops and tried to regain power by force. This 

action caused even sharper response in the states of the Little Entente (primarily 

Czechoslovakia and Yugoslavia), which mobilized their armies and threatened Hungary 

with a military intervention. The Allies were alarmed by the action of the Little Entente 

but at the end supported the demand to dethrone entire Habsburg dynasty from the 

Hungarian throne. 

The restoration attempts of Charles Habsburg in Hungary could not be solved as 

Hungary’s internal problem and became part of international relationships in Europe. In 

given circumstances they could not have succeeded. Hungary’s neighbouring states 

stood against, which has become a key factor for the Allies to assume a negative 

attitude. 
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