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2012. 

 

Zdařilá práce V. Reimanna se zaměřila na dnes takřka zapomenutou epizodu z dějin střední 

Evropy bezprostředně po skončení první světové války. Rakouský císař a uherský král Karel 

Habsburský byl v důsledku porážky donucen k abdikaci a exilu. Krátce na to se ale rozhodl 

využít skutečnosti, že je korunovaným uherským králem a pokusil se obnovit svou vládu 

alespoň ve východní části bývalé habsburské monarchie. Paradoxně se tak východiskem k její 

obnově měla stát země, která v dějinách Habsburky dvakrát detronizovala. Teď ale byla 

situace jiná – Uhry byly frustrovány obrovskými územními ztrátami, navzdory odjezdu 

panovníka do ciziny zůstávaly královstvím a v jeho čele stál bývalý císařský a královský 

vysoký důstojník. Problémem ale byla situace v zahraničí. Nástupnické státy se samozřejmě 

obávaly možné obnovy Velkých Uher, jejichž území si rozebraly, mobilizovaly a velmoci 

(zvláště Francie), které si z nich ve střední Evropě budovaly spojenecký systém, musely proti 

pokusu poraženého a vypovězeného monarchy zasáhnout. Bez ohledu na případné sympatie 

ke Karlovým pokusům se proto neodvažovaly riskovat v této oblasti možný válečný konflikt. 

Autor proto obě Karlovy akce hodnotí jako od počátku nerealistické a bez vyhlídky na 

úspěch.  

Tvrdý postoj zaujímal zvláště československý ministr zahraničí Edvard Beneš, který se proto 

dostával i do diplomatického konfliktu s dohodovými státy, které zastávaly stanoviska 

mírnější. (Např. by se spokojily s rezignací Karlovou, Beneš ale vyžadoval záruky, že se na 

uherský trůn nevrátí žádný člen habsbursko – lotrinské dynastie.) Zajímavý je autorův 

postřeh, že možná už právě tehdy získal Beneš v očích Francie pověst možného 

podněcovatele války, což se odrazilo v později v době mnichovské krize. Karel tedy pro 

restauraci nenašel oporu v zahraničí a zahraničnímu tlaku podlehl i maďarský říšský regent 

Horthy. Karel musel zemi opustit a velmoci jej „umístily“ na Madeiru, kde krátce na to 

zemřel. Paradoxně bylo jediným hmatatelným výsledkem jeho snah upevnění Malé dohody. 

Autor prokázal dobrou práci s literaturou i publikovanými prameny (jediným nedostatkem je 

absence pramenů maďarských – kromě těch přeložených do němčiny nebo angličtiny – to 

však jistě doplní po plánovaném studijním pobytu v Budapešti). Ocenění si zaslouží i autorův 

svižný styl, který ale nikde nesklouzává do žurnalistických klišé.  

Ze všech těchto důvodů hodnotím práci jednoznačně jako výbornou. 
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