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Úvod

Téma vztahu československé zahraniční politiky к válce o Gran Chaco 

jsem si vybral, protože mi přišlo velmi zajímavé zabývat se tímto úsekem z 

dějin meziválečného Československa, který není v soudobém obecném 

povědomí příliš znám. Jedná se o významný aspekt československé 

diplomacie, který ve své době budil značnou pozornost, nicméně jeho 

komplexní zpracování v odborné literatuře stále schází.

Zatímco zemím Latinské Ameriky obecně je v českém prostředí 

věnována celá řada titulů, problematice československé angažovanosti ve 

válce o Gran Chaco je věnováno pouze několik článků. Co se týká první 

výše zmíněné skupiny, je třeba na prvním místě uvést obsáhlou syntézu 

kolektivu autorů pod vedením Josefa Polišenského, nazvanou Dějiny 

Latinské Ameriky (Praha 1979). Z dalších titulů lze zmínit Dějiny 

Argentiny, Uruguaye, Chile (Praha 1999), Dějiny Mexika (Praha 1999) 

nebo Dějiny Brazílie (Praha 1998). Soustavně se vzájemným vztahům 

českých zemí a regionu Latinské Ameriky věnuje časopis Ibero-Americana 

Pragensia, který vydává Středisko iberoamerických studií při Univerzitě 

Karlově v Praze.

Co se týká dějin československé diplomacie v meziválečném období, lze 

zmínit studijní příručku Československá zahraniční politika 1918 -  1938 od 

autorů Antonína Klimka a Eduarda Kubů (Praha 1995) nebo práci Jindřicha 

Dejmka Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století, která má 

ovšem širší záběr.

Ohledně problematiky, která se přímo dotýká tématu této práce můžeme 

uvést jen několik článků. Obecně se vztahům meziválečného 

Československa a Latinské Ameriky věnuje Ivo Barteček ve svém příspěvku 

Československo a Latinská Amerika 1918 -  1938. Možnosti a meze 

spolupráce ve sborníku Osudy demokracie ve střední Evropě. 1. díl (Praha 

1999). Bližší informace o vývozu československých zbraní a 

diplomatických iniciativách ČSR ve sporu o Gran Chaco poskytuje obsáhlá 

studie Bohumila Baďury Československé zbraně a diplomacie ve válce o 

Gran Chaco, která byla uveřejněna ve Sborníku historickém č. 24 (Praha 

1976). Působení mise československých vojenských poradců ve zmíněném

4



konfliktu se ve svých dvou článcích v časopise Historie a vojenství (č. 

4/1994 a č. 5/1997) věnuje Tomáš Jiránek.

Předkládaná práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole bude 

v hrubých rysech načrtnuta povaha československé zahraniční politiky. 

Pozornost bude věnována základním východiskům, metodám a organizaci. 

Bude rovněž provedena stručná analýza poukazující na hlavní konstanty, na 

které byl kladen důraz jejími tvůrci. Bude se jednat o charakteristiku vztahů 

к bližšímu i vzdálenějšímu zahraničí a neopomeneme se krátce zastavit ani 

u personálního složení a struktury československé meziválečné diplomacie.

Druhá kapitola je věnována hlavním aspektům vztahu českých zemí a 

regionu Latinské Ameriky v historické perspektivě. Těžiště ovšem 

pochopitelně spočívá v těch aspektech, které se týkaly Československé 

republiky. Jedná se především o vystěhovalectví a dále o obchodní, 

politické a kulturní zájmy, které rámovaly vztahy ČSR a zemí daného 

regionu. Řada podobných vazeb byla vytvořena již dříve v minulosti, tyto 

vazby ale zásadní měrou ovlivňovaly zahraniční politiku ČSR v námi 

sledovaném období.

Třetí kapitola se zabývá konkrétní československou angažovaností ve 

válce o Gran Chaco. Je zde rozebráno působení různých vlivů na tvorbu 

oficiálních postojů ČSR. Jedná se především o působení zbrojařských 

kruhů, které měly zájem na dodávkách zbraní do obou znepřátelených zemí, 

a na druhé straně působení československých diplomatů, kteří se na 

mezinárodní scéně snažili konflikt urovnat pokud možno pokojně. Tato 

určitá schizofrenie československé zahraniční politiky byla terčem útoků 

domácího tisku, krajanů z Latinské Ameriky (především z Argentiny) i 

zahraničních diplomatů.

Rád bych poděkoval PhDr. Jiřímu Fidlerovi za ochotu, všestrannou 

pomoc a cenné rady při vypracování této práce.
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1. Základní obrysy zahraniční politiky meziválečného Československa

Než přistoupíme ke zkoumání českých zájmů o Latinskou Ameriku a 

následně konkrétní československé angažovanosti ve sporu o Chaco Boreal, 

je třeba alespoň stručně pojednat o základních východiscích, metodách a 

organizaci československé meziválečné zahraniční politiky.

Vzhledem к okolnostem vzniku ČSR hrála zahraniční politika pro tento 

stát vždy zásadní roli. Nový stát byl vytvořen v rámci poválečného 

uspořádání jako součást versailleského systému a tím byla dána i jeho 

budoucí zahraničněpolitická orientace charakterizovaná důslednou 

podporou statutu quo a spoluprací s hlavními evropskými velmocemi.

V protikladu к této pozici ale stála geopolitická realita. Ačkoli jednou 

z priorit československé zahraniční politiky byly přátelské vztahy se 

sousedními zeměmi, dařilo se toto přání uskutečňovat pouze v omezené 

míře. Většina sousedních států totiž patřila právě do opačného poválečného 

tábora, byly to země, které patřily mezi poražené, a zmíněný status quo 

proto rozhodně nepodporovaly a naopak usilovaly o jeho revizi.

Co se týká spojeneckých vazeb na velmoci, je třeba říci, že se jednalo o 

životní zájem československého státu, protože ten nebyl pochopitelně 

schopen zajistit si vlastní mezinárodní bezpečnost svou faktickou silou a 

vyhlášení neutrality nebylo vzhledem к výše popsané geopolitické situaci 

jako řešení myslitelné. Logickým důsledkem proto byl důraz na spojenectví 

s hlavními evropskými velmocemi, coby garanty statutu quo na kontinentu a 

míru a stability ve střední Evropě. Dominantní pozici v tomto směru zaujala 

Francie, která na rozdíl od Velké Británie chtěla ve středoevropském 

regionu hrát významnou úlohu a s ČSR jí pojily rovněž i podobná 

stanoviska ohledně společného souseda - Německa.

Československá zahraniční politika - přes pochopitelné výkyvy - 

obsahovala řadu konstantních prvků, a sledovala tedy jistou koncepci. 

Pokud se zaměříme na její analýzu, tak prvním z oněch konstant bude jistě 

podpora zachování výše zmíněného versailleského systému, na němž 

spočívala samotná existence ČSR. Vzhledem к zásadnímu významu, který 

tato podpora měla, jsme o ní stručně pojednali výše v rámci pasáže 

věnované východiskům československé zahraniční politiky.

v
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Dalším neměnným prvkem byly silné vazby na vítězné státy Dohody, 

především na Francii. Zde je zajímavé si povšimnout, že přátelské 

spolupráci mezi Velkou Británií a Francií, jako základu stabilní situace 

v Evropě, přikládala československá zahraniční politika natolik zásadní 

význam, že se v první polovině dvacátých let dokonce opakovaně snažila o 

zprostředkování mezi zmíněnými velmocemi a odstraňování neshod mezi 

nimi.1 Spolupráce ČSR s Francií byla vcelku brzy institucionalizována. Od 

roku 1919 působila v ČSR francouzská vojenská mise, v roce 1924 byla 

mezi oběma státy uzavřena smlouva, která stanovila hlavní osu 

československé zahraniční politiky. O rok později byla doplněna dohodou 

z Locama, kde Francie garantovala východní hranice Německa, tedy včetně 

té československé.

Další konstantní součástí byl důraz na spolupráci v regionu střední a 

jihovýchodní Evropy. Jednalo se především o vytvoření Malé dohody, 

spojenectví ČSR, Rumunska a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. 

Jednalo se o československý alternativní návrh na uspořádání v prostoru, 

který byl poznamenán rozpadem Rakouska -  Uherska a řada západních 

politiků by zde ráda viděla alespoň nějakou konfederaci menších 

nástupnických států. Francie by zde ráda viděla kompaktní blok 

slovanských států, který by tvořil jakési nárazníkové pásmo (či cordon 

sanitaire) v předpolí sovětského Ruska. Vzhledem к problematickým 

vztahům ČSR s Polskem i Maďarskem, se jako vhodní spojenci zdály být 

výše zmíněné země. Základem spolupráce byla smlouva ČSR a Království 

Srbů, Chorvatů a Slovinců ze srpna 1920 a celý spojenecký systém byl 

dotvořen v červnu 1921 smlouvou zmíněného Království a Rumunska.

V počátcích se jednalo o vzájemné vojenské garance v případě maďarského 

útoku, ale později se Malá dohoda stala propracovanějším projektem, 

vytvářejícím nové politické a hospodářské uspořádání ve zmíněném 

regionu. Zejména v souvislosti s dynamizací německé politiky a italskou 

podporou revizionistickým náladám v Maďarsku, Rakousku a Bulharsku na 

konci dvacátých let došlo к posílení spolupráce. Roku 1933 byl přijat 

Organizační statut Malé dohody, který zaváděl koordinaci zahraniční

1 Klimek, A. - Kubů, E.: Č eskoslovenská zahraniční politika 1918 -  1938. Institut pro středoevropskou kulturu a
politiku, Praha 1995, s. 10.
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politiky a předvídal i spolupráci hospodářskou. Další následné pokusy o 

prohloubení spolupráce ovšem krachovaly na neochotě Jugoslávie (změna 

názvu Království Srbů, Chorvatů a Slovinců od roku 1929) angažovat se 

proti Německu. Zároveň byla Malá dohoda ze strany ČSR zamýšlena i jako 

vhodný nástroj diplomacie a jak poznamenávají Antonín Klimek a 

Eduard Kubů: „V Masarykových a Benešových plánech měla proto Malá 

dohoda tvořit i jistou oporu československé diplomacie proti upřílišněným, 

se zájmy Prahy se rozcházejícím francouzským požadavkům“ Důvodem 

dříve zmíněných problematických styků s Polskem byl především spor o 

Těšínsko, které mělo pro ČSR význam nejen hospodářský (ložiska uhlí), ale 

i dopravní, neboť tudy vedlo důležité komunikační spojení se slovenskou 

částí státu. Ovšem i po vyřešení tohoto územního sporu nebyly vzájemné 

vztahy příliš vřelé. Důvody tkvěly jednak v pozvolném nástupu polských 

nacionalisticky smýšlejících sil к moci a jednak věčný konkurenční boj ČSR 

a Polska o to, která země bude hlavním spojencem Francie ve střední 

Evropě. Problematické vztahy s Maďarskem pramenily především 

z revizionismu tamního režimu a z toho vyplývajícími územními nároky.

Olej do ohně přilily roku 1921 i pokusy o restauraci Habsburků a s tím 

spojené i obnovení nároků na země koruny svatoštěpánské. Druhý pokus 

bývalého císaře Karla o návrat na uherský trůn vyvolal kromě oficiálních 

diplomatických protestů zemí Malé dohody i mobilizaci v ČSR a Království 

Srbů, Chorvatů a Slovinců. Proti se postavilo i Polsko a Itálie, které však 

spolu se státy „Velké dohody“ odmítly vojenský zásah zemí Malé dohody. 

Nakonec ale slavila Malá dohoda úspěch -  Karel byl v Maďarsku prohlášen 

za zbaveného trůnu a byl přijat zákon zakazující restauraci Habsburků 

vůbec.

Zásadní význam měly pro československou zahraniční politiku rovněž 

vztahy se sousedními německy mluvícími zeměmi. Přes politicky 

motivované snahy orientovat se v zahraničním obchodu na západní 

spojence, ukazovala realita, že přirozeným obchodním partnerem je pro 

ČSR hlavně Německo. Ostatně i pronikání na západní trhy se odehrávalo 

většinou přes německé prostředníky, nemluvě o expanzi jinam do světa.

2 Klimek, A. - Kubů, E.: Č eskoslovenská zahraniční politika 1918 -  1938. Institut pro středoevropskou kulturu a
politiku, Praha 1995, s. 32.
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Československým firmám chyběly kontakty, tradice a často i kapitál.

V rovině politické se podařilo vybudovat s Německem korektní vztahy, i 

když zde pochopitelně silně emotivně působily skutečnosti spojené 

s početnou německou menšinou v pohraničí českých zemí. Ve vztahu 

к Rakousku byla patrná snaha ČSR o sblížení, která byla motivována 

především úsilím vzdálit Rakousko pokud možno silné vazbě na Německo a 

za každou cenu zabránit spojení obou zemí. Živé byly ostatně představy o 

tom, že by se Rakousko mohlo zapojit do nového uspořádání 

středoevropského, resp. podunajského prostoru, kde by hlavní roli hrálo 

Československo.

Významnou konstantou byla činnost československých delegátů v rámci 

Společnosti národů, univerzální mezinárodní organizaci vytvořené s cílem 

udržení míru a posílení spolupráce mezi státy světa. Na tomto fóru zástupci 

ČSR rozhodně a soustavně podporovali pokusy o odzbrojení a prosazování 

mírového urovnávání sporů. Jednalo se zejména o podporu Všeobecného 

garančního paktu z let 1922 -  1923 a po jeho neúspěchu i ženevskému 

Protokolu o pokojném vyřizování mezinárodních sporů, jehož byl Edvard 

Beneš dokonce spoluautorem. Tento dokument byl schválen na IV. zasedání 

Společnosti národů v září 1924, nebyl ale ratifikován. Nahrazen byl 

systémem vytvořeným na konferenci v Locamu. ČSR podpořila i 

Odzbrojovací konferenci v letech 1932 -  1933 a zasazovala se o rozšiřování 

počtu členů Společnosti národů (o Německo a SSSR) i o uplatňování jejích 

zásad v praxi (např. v případě japonské agrese v Číně).

Zatímco vztahy ČSR к evropským zemím byly určovány především 

mocenskopolitickými zásadami, vztahy к mimoevropským zemím (kromě 

USA) byly determinovány většinou hospodářskými zájmy. Ke konkrétním 

podobám tohoto aspektu se podrobněji vrátíme v následující kapitole.

Pro československou zahraniční politiku je rovněž příznačné, že byla 

monopolně ovládána tzv. skupinou Hradu, tedy skupinou příznivců T. G. 

Masaryka a jeho nástupce Edvarda Beneše. Oba jmenovaní spolu s M. R. 

Štefánikem tvořili vedení Národní rady československé, která se svou 

činností v zahraničí rozhodující měrou zasloužila o vznik ČSR. Zmínění 

politici si během působení v zahraničním odboji získali značný respekt, 

navázali potřebné styky a získali diplomatické zkušenosti, které případným
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domácím konkurentům citelně scházely. Charakteristickým rysem je rovněž 

- v evropském měřítku neobvyklá -  stabilita a kontinuita v úřadě ministra 

zahraničí. Edvard Beneš zastával tuto funkci oficiálně od roku 1918 až do 

roku 1935, ale i poté, co se stal prezidentem, zůstal až do konce meziválečné 

ČSR faktickým pánem československé zahraniční politiky. V počátcích 

ČSR byl hlavním Benešovým konkurentem v oblasti zahraničněpolitické 

Karel Kramář, předseda národně demokratické strany, rusofíl a nadšený 

propagátor panslavismu. Jeho vize o všeslovanské říši s vedoucím postavení 

Ruska ale pohřbila bolševická revoluce.

Nyní se zaměříme na organizační zázemí československé diplomacie, 

pochopitelně pouze v hrubých obrysech, neboť zde pro podrobnější analýzu 

není prostor a nebylo by to ani účelné vzhledem к tématu této práce. 

Ministerstvo zahraničí vzniklo již v exilové prozatímní vládě, vyhlášené 14. 

10. 1918 v Paříži. V jeho čele stanul pochopitelně Edvard Beneš. Je 

pozoruhodné, že již tento provizorní orgán měl svá zastoupení u hlavních 

světových velmocí (Paříž, Londýn, Washington, Omsk). Dne 2. listopadu 

vznikl na základě zákona č. 2 v rámci Národního výboru Úřad pro věci 

zahraniční. První ministerstvo zahraničí (s tímto názvem a podložené 

československou legislativou), tedy vzniká až vytvořením první vlády dne

14. listopadu 1918. Vnitřní struktura ministerstva se ustálila roku 1923. 

První sekce (prezidium) se skládalo z vlastního kabinetu ministra, 

diplomatického protokolu, personálního odboru a archivu. Druhá sekce 

(politická) byla vlastním výkonným orgánem zahraniční politiky a měla na 

starosti fungování československých diplomatických misí. Třetí sekce 

(zpravodajská) zpracovávala jednak informace přicházející ze 

zastupitelských úřadů a jednak měla na starosti vytváření pozitivního obrazu 

o ČSR v zahraničních médiích. Věnovala se rovněž kontaktům s domácími 

novináři s cílem zajistit ovlivnění veřejného mínění v souladu se zájmy 

československé zahraniční politiky. Čtvrtá sekce (národohospodářská) se 

věnovala obchodním stykům s jednotlivými státy. Pátá sekce 

(administrativní) měla na starosti agendu konzulární, krajanskou a 

vystěhovaleckou. Šestá sekce (právní) zodpovídala za formální stránku
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uzavíraných mezinárodních smluv a poskytovala rovněž servis ostatním
■j

sekcím.

Co se týká personálního obsazení, tak zpočátku se československá 

zahraniční služba potýkala s nedostatkem kvalifikovaných odborníků. 

Částečně byl tento problém řešen přijetím bývalých úředníků české zemské 

samosprávy a rakousko -  uherského důstojnického sboru, bývalí rakousko -  

uherští diplomaté byli spíše výjimkou. Větší část československého 

diplomatického personálu ovšem pocházela z řad příslušníků zahraničního i 

domácího odboje. Někteří významní diplomaté pocházeli i z akademických 

kruhů a významných politických stran. Přestože se v diplomacii uplatnili i 

někteří bývalí ministři (např. Vlastimil Tusar), byly hlavními kritérii při 

výběru především vzdělání, schopnosti, jazykové znalosti a především 

věrnost státu. Ohledně národnostního složení je třeba zmínit, že většinu 

významných pozic obsadili Češi, Slováci byli zastoupeni méně a Němci 

nepůsobili např. na vyslanecké úrovni vůbec.4 Aby byl stručný přehled o 

personálním aspektu meziválečné zahraniční politiky ČSR úplný, musíme 

ještě připomenout dominantní pozici Edvarda Beneše. Jak již bylo zmíněno, 

neměl zpočátku v československé diplomacii konkurenci. Bohužel to ovšem 

ovlivnilo jeho pracovní postupy v následujících letech -  snažil se zařizovat 

vše důležité, pokud to bylo možné, sám a při výběru diplomatů 

upřednostňoval spolehlivé realizátory svých plánů před lidmi se 

samostatnými koncepčními nápady.5 Tím ovšem nechceme nijak snižovat 

jeho obrovskou výkonnost a obdivuhodné pracovní nasazení.

Co se týká sítě československých zastupitelských úřadů, tak jejich síť 

byla vytvářena přibližně od jara 1919 a základní struktura byla dotvořena 

v polovině roku 1921. Vyslanectví doplňovala v některých zemích (např. 

v Německu či v balkánských spojeneckých státech Malé dohody) hustá síť 

konzulátů a především v zámoří potom byly zakládány honorámí konzuláty. 

Vedle suverénních států byly zastupitelské úřady zřizovány i v britských 

dominiích (Kanada, Indie, Austrálie) a francouzských územích v severní

3 Klimek, A. - Kubů, E.: Č eskoslovenská zahraniční politika 1918 -  1938. Institut pro středoevropskou kulturu a 
politiku, Praha 1995, s. 12.
4 Klimek, A. - Kubů, E.: Č eskoslovenská zahraniční politika 1918 -  1938. Institut pro středoevropskou kulturu a 
politiku, Praha 1995, s. 13.
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Africe a Levantě. Jindřich Dejmek uvádí, že počátkem roku 1938 fungovalo 

v zahraničí 35 československých vyslanectví a 48 efektivních konzulátů a 

generálních konzulátů.6

2. Latinská Amerika a české zájmy

Tématem této práce není mapovat podrobně historii vztahů českých zemí 

a Latinské Ameriky, proto při usazení problematiky vztahů meziválečného 

Československa к některým zemím daného regionu do historického 

kontextu uvedeme v této kapitole jen nej významnější momenty, které 

rámovaly vývoj vzájemných vztahů.

První kontakty našich zemí s americkým kontinentem byly 

zprostředkovány pochopitelně prostřednictvím literárních děl. První česky 

psanou knihou věnující se Americe je Spis o nových zemiech a o Novém 

světě, o němžto jsme prve žádné známosti neměli, ani kdy co slýchali. Byla 

vydána roku 1506 Mikulášem Bakalářem v Plzni a jednalo se o překlad 

dopisu Ameriga Vespucciho o jeho třetí cestě na nově objevený světadíl 

z roku 1501. Zájem o exotické země za oceánem v následujících stoletích 

pokračoval, a v církevních archivech, ale i knihovnách šlechticů (např. pánů 

z Hradce či z Rožmberka), bychom tak mohli najít řadu vědeckých i 

publicistických děl - od německých překladů dopisů dobyvatelů až po české 

Veleslavínovy Historické kalendáře7. Zmíněný zájem dostal v 17. a 18. 

století nové impulsy -  jednalo se jednak o působení jezuitů z Čech 

v zámořských misiích, jednak o počátky navazování obchodních styků 

tuzemských výrobců skla a plátna s novými trhy a dále o rozvíjející se 

vědecký zájem o cizí kraje související s rozvojem vzdělanosti.

Prvními cestovateli, a tedy prvními českými nositeli osobního kontaktu 

se zeměmi Latinské Ameriky, byli tedy jezuitští misionáři. Česká provincie 

Tovaryšstva Ježíšova směla vysílat své členy do zemí Nového světa od roku

5 Klimek, A. - Kubů, E.: Č eskoslovenská zahraniční politika 1918 -  1938. Institut pro středoevropskou kulturu a 
politiku, Praha 1995, s. 13.
6 Dejmek, J.: Č eskoslovensko, jeh o  sousedé a velm oci ve X X . století (1918 -1992 ). Centrum pro ekonom iku a 
politiku, Praha 2002 , s. 342.
7 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 732.
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1678 a od tohoto roku, kdy z Cádizu vyplula první expedice, až do odchodu 

jezuitů ze španělských kolonií roku 1766 se zámořských misií zúčastnilo dle 

Oldřicha Kašpara8 kolem 150 obyvatel českých zemí. Nicméně kněží tvořili 

zhruba jen polovinu tohoto počtu,9 zbytek byl tvořen laickými bratry, 

pověřenými činností učitelů, řemeslníků, lékařů či správců statků. Jejich 

nej častějšími cíly byly oblasti severozápadního Mexika (včetně Dolní 

Kalifornie), Mojos a Chiquitos (dnes pohraničí Brazílie a Bolívie) a 

Araukánie (oblast na jihu Chile).10 Prvním Čechem, který pronikl do pralesů 

Gran Chaca, byl pravděpodobně misionář Jindřich Kordule z Běstviny.11

Počátky obchodních kontaktů klade Josef Polišenský к roku 1700 a 

zatímco obchod s plátnem byl zprostředkováván španělskými či 

portugalskými zástupci, obchod se sklem byl veden přímo reprezentanty 

skláren z oblasti Nového Boru. Slibně se rozvíjející aktivity byly ovšem 

přerušeny válkou proti revoluční a Napoleonské Francii a britskou 

blokádou.13 V pozdějších letech byl český obchod s tradičními komoditami 

likvidován anglickou konkurencí, ale Češi se prosadili v nově se 

rozvíjejících odvětvích -  pivovarnictví a cukrovarnictví, konkrétně 

v Argentině a Uruguayi.14

Kromě misionářů a obchodních zástupců byli dalšími obyvateli českých 

zemí, kteří zavítali do Latinské Ameriky, vědci. Patrně prvním z nich byl 

český Němec, jeden z nej významnějších botaniků své doby, Tadeáš Haenke, 

který byl samotným španělským králem jmenován do výpravy, která 

vyplula roku 1789 z Cádizu a měla prozkoumat přírodní bohatství 

španělských kolonií v Jižní Americe. Haenke na svých cestách navštívil 

Austrálii, Filipíny a téměř celé západní pobřeží Ameriky (od Aljašky až po 

střední Chile). Nakonec se usadil v osadě Cochabamba (dnes na území 

Bolívie), udržoval ale stále kontakty s argentinskými independentisty a jeho 

názory na možnou agrární reformu údajně ovlivnily uruguayského politika

8 Kašpar, O.: Dějiny M exika. N L N , Praha 1999, s. 297.
9 Kašpar, O.: D ějiny M exika. N L N , Praha 1999, s. 297.
10 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 733.
11 Chalupa, J.: D ějiny A rgentiny, Uruguaye, Chile. N LN , Praha 1999, s. 486.
12 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s.733.
13 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 733.
14 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 750.
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José Gervasia Artigase.15 Významnou postavou z historie vztahů českých 

zemí a Latinské Ameriky byl rovněž Samuel Fritz, který procestoval 

rovníkové oblasti Jižní Ameriky, a jeho mapa Amazonky a jejích přítoků 

byla ještě dlouhou dobu ceněnou pomůckou cestovatelů směřujících do 

tohoto regionu. Za prvního velkého amerikanistu bývá označován Alberto 

Vojtěch Frič,16 jehož znalosti Jižní Ameriky ocenila dokonce i brazilská 

vláda, když ho roku 1907 jmenovala konzultantem pro spory mezi kolonisty 

indiány.17 Nutno poznamenat, že i on pronikl do námi sledované oblasti 

Gran Chaco. V letech 1900 -  1912 navštívil Jižní Ameriku hned několikrát 

a zatímco při první cestě se věnoval botanice, při těch následujících se 

zaměřil především na etnografii. Významným momentem ve vývoji 

vzájemných vztahů byl sňatek Alžběty Dobřenské z Dobřenic a vnuka 

posledního brazilského císaře Pedra II. Roku 1908 tak došlo ke spojení 

české šlechty s brazilskou císařskou rodinou.18 Nebyla to však jediná 

událost svého druhu ve vzájemných vztazích. Již roku 1817 připlula do 

Brazílie loď s arcivévodkyní Leopoldinou, dcerou rakouského císaře 

Františka I., která se provdala za brazilského prince a pozdějšího císaře 

Pedra I. V jejím doprovodu připlulo také několik českých přírodovědců, 

kteří se věnovali botanickým a zoologickým zkoumáním.19 Intenzivní styky 

Brazílie a Rakouska byly ovšem záhy přerušeny Leopoldinou smrtí v roce 

1826. Přímé kontakty mezi českými zeměmi a Latinskou Amerikou ale 

přetrvaly. V průběhu 18. století se totiž do těchto exotických krajů vydávali 

za turistikou čeští šlechtici, doprovázeni svými botaniky či zahradníky 

(podobně se do zmíněné oblasti dostal i Bedřich Berchtold, jeden ze 

zakladatelů Národního muzea).20 Češi se také účastnili dobrodružného 

podniku Maxmiliána Habsburského v Mexiku, a to na obou stranách. 

Zatímco na císařově straně se jednalo především o vojenskou kapelu, na 

straně mexických revolucionářů to byl např. známý botanik Benedikt 

Roezl.21 Jinou významnou postavou je Ferdinand Blumentritt, rodák z Čech,

15 Chalupa, J.: D ějiny A rgentiny, Uruguaye, Chile. N L N , Praha 1999, s. 487.
16 Chalupa, J.: D ějiny A rgentiny, U ruguaye, Chile. N L N , Praha 1999. s. 487.
17 Klíma, J.: D ějiny Brazílie. N L N , Praha 1998, s. 342.
18 Klíma, J.: Dějiny Brazílie. N L N , Praha 1998, s. 350.
14 Klíma, J.: D ějiny Brazílie. N L N , Praha 1998, s. 344.
20 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské A m eriky. Praha 1979, s. 749.
21 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Praha 1979, s. 749.
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ve své době uznávaný odborník na španělský koloniální systém a přítel 

filipínského národního hrdiny José Rizala.

Významným prvkem vztahů českých zemí a Latinské Ameriky bylo 

přistěhovalectví. V masovém měřítku směřovalo v kontextu amerického 

kontinentu nejprve především do Spojených států amerických a větší zájem

o země Latinské Ameriky lze zaznamenat až poté, co USA zavedly 

z důvodu regulace přílivu imigrantů roku 1924 kvótový systém. Proto lze 

událost vystěhování několika set rodin ze severovýchodních Čech do jižního 

Chile v sedmdesátých letech 19. století označit spíše za výjimku. Bez 

zajímavosti jistě není ani fakt, že tito krajané v Chile založili městečko 

Nueva Braunau (Nový Broumov).23 Zrušení císařství a vyhlášení republiky 

v Brazílii bylo mocným impulsem pro imigrační vlnu z českých zemí, které 

stále ještě byly součástí Habsburské monarchie. Roku 1898 dorazila do této 

jihoamerické země nej větší skupina Čechů z Rovenska pod Troskami. 

Skupina se ale poměrně brzy rozdělila, takže koncentrované české osídlení 

zde nebylo možné. Největší česká přistěhovalecká kolonie vyrostla 

v argentinské části námi sledované oblasti Gran Chaco. Začala vznikat po 

roce 1912 okolo bezejmenného místa v pustině, kde byl na 173. kilometru 

železnice pouze odstavený vagón, který plnil zároveň funkci poštovního 

úřadu. S nápadem založit zde českou osadu přišel český emigrant Petr 

Šašvata, který v této oblasti plánoval pěstovat bavlnu.To se ukázalo jako 

prozíravé a chakeňská bavlna se stala proslulým obchodním artiklem. 

Z bezejmenného místa v pustině tak postupem času vyrostlo město 

Presidencia Roque Sáenz Peňa, které má nyní zhruba 30 000 obyvatel. 

Zajímavostí je, že osada vydala u příležitosti 25. výročí svého založení 

Dějiny československé kolonizace v Gran Chaku.24 Po vzniku 

Československa se sice řada Čechů vrátila zpět, ale počet těch, co mířili za 

oceán, byl stále vyšší a během hospodářské krize se ještě zvýšil. Jiří 

Chalupa uvádí, že v roce 1922 se z Ameriky vrátilo 12 000 Čechů, ale 

opačným směrem zamířilo plných 39 000 osob.25 Otázkou vystěhovalectví 

ze země se v ČSR od roku 1922 zabývalo ministerstvo sociálních péče a od

22 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské A m eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 750.
23 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské A m eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 750.
24 Chalupa, J.: D ějiny A rgentiny, Uruguaye, Chile. N L N , Praha 1999, s. 492.
25 Chalupa, J.: D ějiny A rgentiny, Uruguaye, Chile. N LN , Praha 1999, s. 491.
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roku 1926 spadala tato agenda pod Komisi pro vystěhovalectví a 

kolonizaci.26 Jak bylo zmíněno výše, po zavedení kvótového systému 

v USA se hlavní směr migrace z ČSR stočil více na jih amerického 

kontinentu. Hlavní cílovou zemí se stala Argentina, méně Čechoslováků pak 

mířilo do Urugaye a Paraguaye a českoslovenští Němci směřovali většinou 

do jižní Brazílie. Po vypuknutí 2. světové války mířily vlny emigrantů 

z ČSR kromě USA i do Mexika, na Kubu, do Chile, Argentiny nebo 

Brazílie.27

К prvním kontaktům mezi Československem a zeměmi Latinské

Ameriky došlo na Versailleské mírové konferenci hned po skončení 1.

světové války. Následně byla spolupráce upevněna při společné práci

v rámci Společnosti národů, ale většinou končila v deklaracích o společných
• 28demokratických ideálech a přímá spolupráce hospodářská byla minimální.

Jak podotýká Ivo Barteček, Československo sice bylo nezávislé politicky, 

ale v oblasti obchodu se zeměmi Latinské Ameriky zůstávalo stále závislé
29 •především na německých zprostředkovatelských společnostech. Pokusit se 

navázat přímé kontakty měla za cíl účast firem z ČSR na světové výstavě 

v Rio de Janeiru na přelomu let 1922 a 1923. Tato velká prezentace 

tuzemských firem byla podpořena i skutečností, že Československo bylo 

jedinou zemí ze střední Evropy, která se dané výstavy účastnila. O necelé 

čtyři roky později byla podobná platforma vytvořena i v Praze, kde se na 

přelomu srpna a září roku 1926 konaly Pražské vzorkové veletrhy, a 

americký kontinent zde kromě USA zastupovala právě Brazílie, a potvrdila
V 1Л

tak zájem o navázání intenzivních obchodních kontaktů s CSR. Přestože 

ale československý vývoz na americký kontinent postupně rostl, posilovaly 

se vedle přímých vazeb i ty nepřímé a celý transatlantický obchod ČSR se 

stával stále více závislým na německých firmách. К danému stavu jistě

26 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 759.
27 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 760.
28 Barteček, I.: Č eskoslovensko a Latinská Amerika 1918 -  1938. M ožnosti a m eze spolupráce. In: Valenta, J. -  
Voráček, E. -  Harna, J. (eds.): Č eskoslovensko 1918 -  1938. Osudy dem okracie ve střední Evropě. 1. díl. 
Historický ústav A V  ČR, Praha 1999, s. 348.
24 Barteček, I.: Č eskoslovensko a Latinská Am erika 1918 -  1938. M ožnosti a m eze spolupráce. In: Valenta, J. -  
Voráček, E. -  Harna, J. (eds.): Č eskoslovensko 1918 -  1938. Osudy dem okracie ve střední Evropě. 1. díl. 
Historický ústav A V  ČR, Praha 1999, s. 349.
30 Barteček, I.: Č eskoslovensko a Latinská Am erika 1918 -  1938. M ožnosti a m eze spolupráce. In: Valenta, J. -  
Voráček, E. -  Harna, J. (eds.): Č eskoslovensko 1918 -  1938. Osudy dem okracie ve střední Evropě. 1. díl. 
Historický ústav A V  ČR, Praha 1999, s. 349.
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přispíval i fakt, že v Latinské Americe scházelo československé bankovní
• 3 1zastoupení (na rozdíl od zmiňovaného Německa). Podstatným 

nedostatkem byla i nekoordinovanost exportu z ČSR a firmy se po celá 20. 

léta snažily prosadit v Novém světě individuálně. Až od 30. let se podporou
32 •a koordinací vývozu začal zabývat Exportní ústav. Již ve 20. letech se 

dařilo pronikat do zmíněného regionu firmě Baťa, která dokonce v letech 

třicátých založila své továrny přímo v Chile a jižní Brazílii. V té době se na 

zmíněných trzích začalo dařit i firmě Škoda, která tam vyvážela hlavně 

velké investiční celky -  jako byly lihovary, cukrovary a strojní linky pro 

potravinářství a chemický průmysl. Hlavními cílovými zeměmi byla 

Argentina a Brazílie, kde Škoda také založila samostatné podniky Škoda 

Platense, S. A. a Škoda Brasileira, S. A.33 Kromě kapitálu zahrnoval 

československý vývoz především tradiční komodity jako sklo nebo textil, 

ale také chmel, slad a v neposlední řadě také zbraně. Dovoz z Jižní Ameriky 

se týkal především zemědělských produktů jako káva, kakao, maso a také 

např. kůže pro Baťovy obuvnické závody.34

Československá zahraniční politika mezi světovými válkami byla 

rozhodující měrou determinována vztahy s velmocemi a partnery ze střední 

Evropy a Balkánu. Přesto byly rozvíjeny systematické vztahy i se zeměmi 

Latinské Ameriky. Vztahy к zemím tohoto regionu měly ovšem svá 

specifika. Především zde scházela jednotná koncepce, plán, podle kterého 

bude československá diplomacie vůči zemím zmíněné oblasti postupovat. 

Byly zde pochopitelně aktivní diplomaté, kteří zasílaly do Prahy své návrhy 

na zlepšení vztahů к zemím, v nichž působili, a někdy i doporučení týkající 

se celkového koncepčního postupu (jmenujme např. Vlastimila Kybala, 

vyslance v Brazílii a Mexiku). Takové iniciativy se jistou měrou 

spolupodílely na utváření československé latinskoamerické politiky, ale 

bohužel lze obecně shrnout, že se vzájemné vztahy v meziválečném období 

vyvíjely vždy spíše podle momentální situace, než podle ucelené

31 Barteček, I.: Č eskoslovensko a Latinská Amerika 1918 -  1938. M ožnosti a m eze spolupráce. In: Valenta, J. -
Voráček, E. -  Harna, J. (eds.): Č eskoslovensko 1918 -  1938. Osudy dem okracie ve  střední Evropě. 1. díl.
Historický ústav A V  ČR, Praha 1999, s. 350.
32 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky, Praha 1979, s. 760.
33 Barteček, I.: Č eskoslovensko a Latinská Am erika 1918 -  1938. M ožnosti a m eze spolupráce. In: Valenta, J. -
Voráček, E. -  Harna, J. (eds.): Č eskoslovensko 1918 -  1938. Osudy dem okracie ve  střední Evropě. 1. díl.
Historický ústav A V  ČR, Praha 1999, s. 351.
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koncepce.35 Přes výše zmíněné je ale patrné, že to, co se za poměrně krátkou 

existenci první československé republiky podařilo uskutečnit, dává tušit, že 

v budoucnu plánovala svoji aktivní přítomnost ve zmíněném regionu.

Dalším specifikem vztahů latinskoamerických vztahů ČSR byl důraz na 

obchodní rozměr spolupráce. Je ovšem pravda, že ve 30. letech byl posílen i 

politický aspekt prezentace ČSR v Latinské Americe. Jednalo se logickou 

reakci na sílící německou propagandu, která zaplavila i vystěhovalecké 

kolonie na americkém kontinentu. Problematice obchodních vztahů jsme se 

věnovali již výše a nyní bychom svoji pozornost měli přesunout na 

diplomatickou rovinu vzájemných vztahů. Faktem, který totiž do jisté míry 

podvazoval možnosti československého exportu a budování přímých 

kontaktů, byla i ne příliš hustá síť zastupitelských úřadů.

První zemí, se kterou navázalo Československo diplomatické styky, byla 

největší země toho regionu -  Brazílie. Stalo se tak v rozmezí května až 

června 1920.36 V červnu toho roku byl v Brazílii akreditován 

československý vyslanec Jan Klecanda Havlasa a v listopadu 1921 se v ČSR 

představil brazilský vyslanec Carlos Lemgruber Kropf.37 Kromě vyslanectví 

v Rio de Janeiru, které fungovalo vletech 1920 až 1939, mělo 

Československo v Brazílii ještě další zastupitelský úřad -  konzulát v Sao 

Paulu, který fungoval vletech 1927 až 1939. Vedle intenzivních kontaktů 

zprostředkovávaných cestovateli a vědci (nutno zmínit alespoň etnografa a 

lingvistu Čestmíra Loukotku) vystupoval stále více do popředí obchodní 

aspekt obou zemí. O jeho konkrétních projevech formou účasti na 

mezinárodních výstavách byla již řeč. Roku 1931 uzavřely oba státy 

obchodní a platební dohodu a o pět let později byla upravena i doložka 

nejvyšších výhod, která byla její součástí. Důkazem o intenzivní obchodní 

výměně jsou údaje o obratu vzájemného obchodu. V roce 1937 činil vývoz 

z ČSR 85 milionů korun a dovoz z Brazílie představoval plných 173

34 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky, Praha 1979, s. 760.
35 Barteček, I.: Č eskoslovensko a Latinská A m erika 1918 -  1938. M ožnosti a m eze spolupráce. In: Valenta, J. -  
Voráček, E. -  Harna, J. (eds.): Č eskoslovensko 1918 -  1938. Osudy dem okracie ve střední Evropě. 1. díl. 
Historický ústav A V  ČR, Praha 1999, s. 351.
36 Údaje o navazování diplom atických styků a fungování československých  zastupitelských úřadů uváděny 
v celé práci podle Klim ek, A . - Kubů, E.: Č eskoslovenská zahraniční politika 1918 -  1938. Kapitoly z  dějin  
mezinárodních vztahů. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha 1995, str. 100 -  107.
37 Klíma, J.: D ějiny Brazílie. N L N , Praha 1998, s. 351.
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milionů.38 Poněkud prioritní postavení Brazílie v československé 

latinskoamerické politice je dáno nejen její rozlohou a postavením mezi 

jihoamerickými zeměmi, ale také tradicemi vztahů se střední Evropou. O 

jejich navázání formou pokrevního příbuzenství Habsburků i Dobřenských 

z Dobřenic s brazilskou císařskou rodinou ale již bylo stručně pojednáno 

výše. Také jsme již zmínili, že jižní Brazílie byla častým cílem - především 

německy mluvících - vystěhovalců z ČSR. S dalšími dvěma zeměmi 

Latinské Ameriky byly diplomatické styky navázány sice také poměrně 

záhy, ale nebyl v nich zřízen žádný fungující zastupitelský úřad. Jedná se 

Kubu (styky navázány 23. 11. 1920), kde Československo zastupovali 

vyslanci se sídlem ve Washingtonu, a o Uruguay (styky navázány 16. 8. 

1921), kde ČSR reprezentovali vyslanci rezidující v Buenos Aires. Také 

v případě Peru (styky navázány 11.7. 1922) sídlil český charge d'affaires e. 

p. zpočátku v Santiagu de Chile, ale vletech 1937 -  1939 fungovalo již 

československé vyslanectví v Limě. V rozmezí května až července roku 

1922 byly navázány diplomatické styky s Mexikem. Nejprve tam v hlavním 

městě Mexiku v letech 1922 až 1927 fungoval generální konzulát 

s diplomatickou mocí a vletech 1927 až 1939 tamtéž již vyslanectví. I 

v případě Mexika zde byly tradice vzájemných vztahů, které jsme nastínili 

v textu již dříve. Vztahy ČSR a Mexika byly v meziválečném období velmi 

živé, jak v oblasti hospodářské, tak kulturní a politické. Zvláště vřelé byly 

za funkčního období prezidenta Lázara Cárdenase (v úřadu v letech 1934 -  

1940), který mj. jménem Mexika prohlásil, že tato země odmítá a neuznává 

mnichovskou dohodu. Mexiko tak učinilo jako první stát na světě.39 

Zajímavostí také je, že Mexiko zavedlo systém sociálního pojištění podle 

československého vzoru.40 Další zemí, jejíž postavení v československé 

latinskoamerické politice lze označit za výjimečné, je Argentina. Ve vztahu 

к této zemi se spojovaly dva zahraničněpolitické přístupy -  kromě 

tradičního ekonomického je v tomto případě určující i ten sociální, tedy 

týkající se vystěhovalectví. Jak bylo zmíněno již dříve, nej větší česká 

kolonie v Latinské Americe byla zbudována v argentinské části plošiny

38 Klíma, J.: D ějiny Brazílie. N L N , Praha 1998, s. 351.
39 Kašpar, O.: Dějiny M exika. N L N , Praha 1999, s. 303.
40 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské A m eriky. Praha 1979, s. 760.
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Gran Chaco. Argentina byla také první zemí Latinské Ameriky, která uznala 

nově vzniklé Československo (stalo se tak dne 15. 9. 1919).41 Přesto byly 

oficiální diplomatické styky mezi ČSR a Argentinou navázány až 7. 1. 

1924. Již v letech 1920 -  1926 ale existoval v Buenos Aires konzulát, který 

později v letech 1926 -  1929 fungoval jako generální konzulát. Vyslanectví 

fungovalo v Buenos Aires mezi léty 1929 až 1939. Předtím sídlil český 

vyslanec vletech 1926 -  1929 v Rio de Janeiru. Významné postavení 

zaujímala Argentina i v rámci obchodních styků a podle údajů z roku 193642 

byla nej významnějším obchodním partnerem ČSR v Latinské Americe.

S Chile navázalo Československo diplomatické styky v červenci roku 1924 

a v letech 1925 -  1931 fungoval v Santiagu de Chile konzulát. Vyslanectví 

fungovalo tamtéž vletech 1931 -  1939. V dalších dvou zemích nebyl 

fungující zastupitelský úřad zřízen. S Guatemalou byly sice diplomatické 

styky navázány 27. 2. 1927, ale ČSR reprezentovali diplomaté se sídlem 

v Mexiku. S Panamou navázalo Československo diplomatické styky dne 

25. 3. 1929, ale zastupováno bylo diplomaty rezidujícími v Caracasu. Dnem

15. 2. 1930 byly navázány diplomatické styky ČSR a Venezuely. V letech 

1935 -  1939 fungovalo v Caracasu československé vyslanectví. Se 

Salvadorem, Hondurasem a Nicaraguou byly diplomatické styky navázány 

v roce 1930 (se Salvadorem 4. března, s Hondurasem 12. března a 

s Nicaraguou 20. března), ale ani v jednom z uvedených států nebyly 

zřízeny zastupitelské úřady a Československo bylo reprezentováno 

diplomaty sídlícími v Mexiku. Dnem 17. 4. 1934 byly navázány

diplomatické styky ČSR a Kolumbie. Československé vyslanectví v Bogotě 

fungovalo v letech 1937 -  1939. V dalších zemích Latinské Ameriky nebyly 

fungující zastupitelské úřady zavedeny. S Bolívií, zemí, která se účastnila 

války o Gran Chaco, byly diplomatické styky navázány 12. 2. 1935 a 

Československo bylo reprezentováno vyslancem Františkem Kadeřábkem.

S Kostarikou byly diplomatické styky navázány 21. 3. 1935, ale

Československo zastupovali diplomaté sídlící v Caracasu. I v Ekvádoru 

(styky navázány 22. 3. 1935) reprezentoval ČSR nejprve charge d'affaires

41 Chalupa, J.: D ějiny A rgentiny, Uruguaye, Chile. N L N , Praha 1999, s. 495.
42 Barteček, I.: Č eskoslovensko a Latinská A m erika 1918 -  1938. M ožnosti a m eze spolupráce. In: Valenta, J. -
Voráček, E. -  Harna, J. (eds.): Č eskoslovensko 1918 -  1938. O sudy dem okracie ve  střední Evropě. 1. díl.
Historický ústav A V  ČR, Praha 1999, s. 349.
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se sídlem v Caracasu, vletech 1937 -  1939 ale bylo Československo 

zastupováno samostatným charge d'affaires e. p. S Paraguayí, druhým 

státem, který se účastnil války o Gran Chaco, byly diplomatické styky 

navázány 14. 2. 1936 a vletech 1937 -  1939 zastupoval ČSR vyslanec 

rezidující v Buenos Aires.

Specifickou součástí československé latinskoamerické politiky byla 

spolupráce vojenská. V meziválečném období byly českoslovenští vojenští 

poradci vysláni do zemí Latinské Ameriky celkem dvakrát. Působení 

vojenské mise pod velením generála Plačka v Bolívii během války o Gran 

Chaco se bude podrobněji věnovat následující kapitola, a tak nyní zmíníme 

druhou z uvedených iniciativ. Na rozdíl od pětičlenné mise do Bolívie měla 

československá angažovanost ve sporu Kolumbie a Peru o tzv. leticijský 

trapéz mnohem jednodušší podobu. V Kolumbii totiž v letech 1932 -  1934 

působil jako vojenský poradce pouze generál Vladimír Klecanda. 

Předmětem sporu zde bylo území, které umožňovalo Kolumbii přístup 

к Amazonce.43 Jiné mise kromě zmíněných dvou působení 

československých důstojníků do Latinské Ameriky vyslány nebyly, přestože 

zájem ze strany latinskoamerických států zde byl. Na podzim 1935 se sice 

jednalo o vyslání generála Plačka do Ekvádoru, ale nakonec к realizaci 

nedošlo.44

Jak bylo zmíněno již dříve, významnou složkou československého 

vývozu do zemí Latinské Ameriky byly zbraně. Československý zbrojní 

průmysl narostl brzy do takových rozměrů, že kapacitou značně převyšoval 

potřeby mírového státu. Při hledání nových odběratelů se zástupci 

československých zbrojovek pochopitelně zaměřili také na tradičně 

nestabilní region Latinské Ameriky. Střetávali se tam ale plány celé řady 

evropských zbrojovek, a tak byly často uzavírány kartelové dohody. Podle 

té z roku 1922 si francouzský výrobce Schneider -  Creuzot a 

československá firma Škoda rozdělily latinskoamerický trh následovně: 

Francouzi budou mít monopol na trhy v Argentině, Brazílii, Peru a Chile a 

Škoda bude mít výhradní právo na trh mexický. V ostatních zemích bude

43 Jiránek, T.: Č eskoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. In: Historie a vojenství 5 /1997 . Praha 1997,
41.
44 Jiránek, T.: Č eskoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. In: Historie a vojenství 5 /1997 . Praha 1997,



oba podniky zastupovat Schneider -  Creuzot a objednávky budou rozděleny 

na polovinu.45 Postupně ale došlo к dílčím změnám a Škoda začala uzavírat 

smlouvy prostřednictvím vlastních zástupců i v zemích, kde původně měla 

zastupovat pouze jmenovaná francouzská společnost. Vše bylo stvrzeno 

novou kartelovou smlouvou roku 1937 46 V roce 1927 uzavřela podobnou 

smlouvu i Československá zbrojovka a. s. v Brně (ČZB) s belgickým 

výrobcem Fabrique Nationale. Kromě přímého zastoupení svými 

reprezentanty využívaly československé firmy také zprostředkovatelských 

služeb zahraničních společností. Např. již zmíněná Škoda využívala 

německou firmu Schlubach, Thiemer and Co. pro trhy v Kolumbii, Peru, 

Bolívii, Venezuele, Guatemale a Salvadoru, firmu E. Collina pro Argentinu, 

Uruguay a Paraguay a také anglickou firmu Carters. ČZB nejprve v letech 

1926 -  1929 využívala služeb zprostředkovatelů Škody, ale od roku 1929 

začala budovat síť vlastních zástupců a později dokonce sama zastupovala 

jiné československé podniky (Česká zbrojovka, Sellier a Bellot nebo firma 

Janeček). Ovšem i vlády latinskoamerických států aktivně vyhledávaly 

možnosti svého vyzbrojení. Za účelem uzavření kontraktů na nákup zbraní a 

střeliva vysílaly do Evropy vojenské nákupní komise. Roku 1926 zavítala 

do Londýna taková komise vyslaná bolívijskou vládou a o rok později 

zavítal do britské metropole к firmě Vickers i bolívijský ministr války 

generál Guzmán Philippe. Škoda za ním vyslala svého zástupce Ing. 

Mikšovského, který obrátil pozornost komise na československé zbrojovky. 

Společnost Vickers se spokojila s rolí zprostředkovatele a za ČZB 

intervenovaly u vedoucího mise generála Pola zástupci Škody -  firmy 

Schlubach, Thiemer and Co. a Carters. Výsledkem bylo, že ČZB porazila 

konkurenční zbrojovku ze španělského Ovieda a 19. 3. 1928 získala 

objednávku na 36 000 pušek kalibru 7,65 mm a 12 500 nábojů pro tento typ 

pušek. O intenzivní zákulisní spolupráci nám něco napoví seznam těch, kdo 

ze smlouvy dostali provizi. Kromě firem Vickers, Schlubach, Thiemer and 

Co., Carters a Škoda tam totiž byl i plukovník Kundt, který v té době 

působil ve velení bolívijské armády. V říjnu si zmíněná komise v Brně

45 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia,
Praha 1976, s. 137.
46 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia,
Praha 1976, s. 137.
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převzala objednané zbraně a do konce roku byly pušky s náboji odeslány do 

Bolívie. Ještě téhož roku zaslala ČZB bolívijské vládě na její žádost i dva 

lehké kulomety jako ukázku dalšího vyráběného sortimentu.47

Tak tedy vypadal první kontakt československých zbrojovek s jedním 

z protagonistů války o Gran Chaco, která se měla brzy rozhořet. ČZB 

pronikla na jihoamerický trh a navázala kontakty s bolívijskou vládou. 

Nabídnutou šanci využila maximálně a jak se ukázalo byl to jen začátek 

intenzivních obchodních styků mezi představiteli československého 

zbrojního průmyslu a bolívijskou vládou.

3. Válečný konflikt o Gran Chaco a československá angažovanost

i 2Spory mezi Bolívií a Paraguay! o území o rozloze přibližně 259 000 km , 

označované jako Chaco Boreal (tedy severní část plošiny Gran Chaco), mají 

své kořeny již v druhé polovině devatenáctého století a jejich příčinou bylo 

nejasné vytyčení hranic po rozpadu španělské koloniální říše v Latinské 

Americe.48 Zatímco Bolívie prohlašovala sporné území za součást někdejší 

provincie Charcas, která se později stala základem bolívijského státu, 

Paraguay tvrdila, že jde o bývalou součást provincie Paraguay.49 Oleje do 

ohně přililo objevení ložisek ropy roku 1925 v bolívijském podhůří And. 

Začalo se totiž spekulovat, že by se další ložiska mohla vyskytovat i na 

území Chaco Boreal. Ostatně expanzivní kurs v zahraniční politice 

zmíněných států se dal očekávat vzhledem ke skutečnosti, že obě tyto země 

utrpěly značné územní ztráty v předchozích ozbrojených konfliktech se 

svými sousedy. Bolívie prohrála tzv. ledkovou válku s Chile (1879 -  1883) 

a ztratila v důsledku toho své pacifické pobřeží. Fakt, že ztratila přístup 

к moři, se snažila kompenzovat právě definitivním ziskem oblasti Chaco 

Boreal, a získat tak aspoň přístup ke splavnému toku do Atlantského

47 К prvním obchodním  kontaktům ČZB a bolívijské vlády v iz  Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie
ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, Praha 1976, s. 138.
48 Jiránek, T.: Č eskoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. In: Historie a vojenství 4 /1994 . Praha 1994. s.
40.
49 Jiránek, T.: Č eskoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. In: Historie a vojenství 4 /1994 . Praha 1994. s.
40.
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oceánu. Postupně se v Bolívii rozvinula rozsáhlá anexionistická kampaň 

požadující připojení celého povodí řek Paraguay a Pilcomayo, sahající 

prakticky až к hlavnímu paraguayskému městu Asunciónu.50 Paraguay byla 

poražena ve válce s tzv. Trojdohodou (Argentina, Brazílie a Uruguay), která 

probíhala vletech 1864 až 1870. Paraguay takto přišla o dvě třetiny své 

rozlohy a zisk území severního Chaca, kde se údajně nacházela ložiska 

ropy, byl proto nejen možnou satisfakcí za předchozí ztráty, ale i potenciální 

vítanou injekcí skomírající ekonomice. Koncese pro těžbu na sporném 

území prodala Bolívie firmě Standard Oil of New Jersey z USA, zatímco 

Paraguay prodala těžební práva na stejné území britsko-nizozemské 

společnosti Royal Dutch Shell. Tímto způsobem byly na sporu o území 

Chaco Boreal zainteresovány i významné světové naftařské společnosti.

Zmíněné motivy vedly к postupné eskalaci napětí a v roce 1928 došlo 

к prvním ozbrojeným potyčkám. Bolívijská milice byla 22. srpna toho roku 

zajata paraguayskou kavalérií a následně propukly mezi znepřátelenými 

stranami boje, které vyvrcholily dobytím paraguayské pevnosti Vanguardia 

dne 6. prosince 1928. Rada Společnosti národů (dále Rada SN) nejprve 

vyzvala oba státy, aby se vyvarovaly všech kroků, které by mohly být 

považovány za útok proti druhé straně sporu. Když Bolívie 18. prosince 

oznámila, že přijímá nabídku Mezinárodní konference amerických států o 

konciliaci a arbitráži, která v té době zasedala ve Washingtonu, prohlásila 

Rada SN konflikt za zastavený a předala jeho urovnání zmíněné 

konferenci.51 Ta sestavila v lednu 1929 komisi neutrálů, kde byly 

zastoupeny USA, Kolumbie, Mexiko, Uruguay a oba znepřátelené státy. 

Činnost této komise vedla ke stabilizaci situace v regionu a 12. září 1929 

podepsali reprezentanti obou států dohodu o diplomatickém urovnání sporu. 

Ke dni 1. května 1930 obnovily obě země vzájemné diplomatické styky a

23. července došlo к výměně dobytých pevností. Nicméně již nedošlo 

к podpisu žádné mírové smlouvy a obě strany pokračovaly ve zbrojení a 

přesunu jednotek do sporné oblasti.

50 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 476.
51 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
Praha 1976, s. 139.
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Kromě vnějších faktorů v podobě naftařské lobby zmíněných firem, 

formovaly další vývoj sporu -  jen dočasně utlumeného činností

washingtonské komise -  také vnitropolitické faktory v obou zemích.

V důsledku světové hospodářské krize byl postižen bolívijský těžební 

průmysl, kdy poklesl vývoz tradiční suroviny cínu, což radikalizovalo 

dělnictvo a vedlo až ke generální stávce. Následně došlo к vojenskému

převratu a v lednu 1931 byl novým prezidentem jmenován Daniel

Salamanca. Nové vedení státu obnovilo požadavky na spornou oblast Chaca 

a odmítlo návrhy na kompromisní řešení. V červenci 1931 byl z Asunciónu 

odvolán bolivijský vyslanec a země zvýšily přípravy na válečné střetnutí.

O prvním obchodním kontaktu československého zbrojního průmyslu 

s bolivijskou vládou bylo pojednáno na konci předchozí kapitoly. Nyní je 

třeba uvést, že přestože smlouva o zmíněném prodeji pušek Bolívii 

obsahovala závazek, že ČZB nebude zásobovat zbraněmi armádu

protivníka, pokoušela se ČZB - za užitečné podpory firmy Škoda -
m  •

proniknout i na paraguayský trh. V první polovině roku 1929 se nejprve 

snažila kontaktovat předsedu paraguayské vojenské komise generála 

Schenoniho a následně se pokusila prodat (za zprostředkování firem Škoda 

a L. Dieu a spol.) do Paraguaye 500 tisíc světelných nábojů a 20 miliónů 

nábojů značky Mauser. Ani jeden z pokusů ovšem nebyl úspěšný. I proto se 

ČZB snažila najít vhodného obchodního zástupce, který by působil přímo 

v Paraguayi. Tím se nakonec ukázal být Ing. František Češka, který do 

jmenované země přicestoval v březnu 1932. Přes krajana Kyselu získal 

audienci u ministra války Escobara a předložil mu konkrétní nabídku na 10 

tisíc krátkých pušek Mauser, ráže 7,65 mm s bajonetem a pochvou, 500 

lehkých kulometů ZB s příslušenstvím a náhradními díly, 100 

automatických pušek vzor ZH, 10 miliónů nábojů do pušek Mauser a 10 

tisíc ručních granátů firmy Janeček.53 Na ministerstvu ovšem převládala 

nedůvěra vůči ČZB jako firmě, která se zaprodala Bolívii, a zkoušky vzorků 

tak byly záměrně oddalovány. Češkovi se nicméně podařilo získat audienci 

u paraguayského prezidenta Guggiariho, který se o nabídku velmi zajímal.

52 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
Praha 1976, s. 139.
53Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
Praha 1976, s. 140.
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Bohužel ale Češka onemocněl malárií a nemohl obchodní jednání dovést do 

konce. Jeho nástupcem se stal obchodník se zbraněmi Manuel Ferreira, ale 

kvůli zmíněným předsudkům se mu plánovaný obchod uzavřít nepodařilo. 

Kromě aktivit přímo v Paraguayi se ČZB snažila zaujmout i paraguayské 

představitele v Evropě. Prostřednictvím československého vyslance ve 

Francii kontaktovala paraguayského vyslance v Paříži Caballera de Bedoyu 

a během roku 1932 marně usilovala o to, aby diplomat přijel do Brna a 

osobně si prohlédl vyráběný sortiment. Problémy se ale nevyhnuly ani 

zbraním pro Bolívii. ČZB musela do zmíněné země vyslat své dva 

mechaniky, aby rozšířili nabíjecí otvor, který byl příliš úzký pro zásobníky 

používané v Bolívii. Další závadu -  špatné nastavení hledí a mušky -  již 

ČZB odstranit nestihla, protože vypukla válka a pušky byly použity v boji.54

První bolivijská objednávka byla na delší dobu také poslední. Důvodů, 

proč se nedařilo uzavírat další obchody, bylo několik. Kromě absence 

aktivních a schopných zástupců přímo na místě to byla také skutečnost, že 

zásadní vliv na zadávání zakázek ohledně vojenského materiálu měly 

instituce sídlící v Evropě. Jednalo se o vojenskou nákupní komisi v čele 

s plukovníkem Merinem a Bolívijský vlastenecký výbor v čele charge 

d'affaires Mamertem Urriolagoitiou, které obě měly sídlo v Londýně.55 

Proto byla ČZB značně závislá na zprostředkovateli Ledererovi, který měl 

na plukovníka Merina silný vliv. Díky němu se ČZB podařilo získat několik 

menších zakázek. Šlo o 200 lehkých kulometů s příslušenstvím (objednány 

v prosinci 1932) a 5 000 pušek a 600 lehkých kulometů (objednány v roce 

193 3).56 Aby se zmíněné závislosti na zástupci Ledererovi zbavila, snažila 

se ČZB najít přímé kontakty jak na vojenskou komisi v Londýně, tak na 

vládu v La Pazu. Roku 1933 proto založila dvě zastoupení (v Limě a 

Buenos Aires), která se měla věnovat celé oblasti od Peru přes Bolívii a 

Paraguay až po Argentinu. Co se však ukázalo jako mnohem podstatnější, 

bylo vyslání obchodního zástupce Ing. Jana Morávka, kterého lze označit za 

nej schopnějšího agenta ČZB v tomto regionu v námi sledovaném období.

54 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia,
Praha 1976, s. 142.
55 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia,
Praha 1976, s. 143.
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Začínal na nově zřízeném zastoupení v Argentině, kam přicestoval v srpnu

1933. Zde se také setkal s paraguayským vyslancem a již zmiňovaným 

obchodníkem Ferreirou. Ze setkání si odnesl dojem, že pro úspěch ČZB 

v Paraguayi není ani tak rozhodující to, zda zároveň dodává zbraně Bolívii, 

ale to, zda přijme paraguayské platební podmínky (tzn. 25% ceny zaplaceno 

při podpisu smlouvy, 10% při předání dokumentů a zbytek rozložen do 

splátek po dobu dvou let).57 V prosinci 1933 ale přišla na argentinské 

zastoupení ČZB žádost bolívijského ministerstva války o vyslání 

reprezentanta pro jednání s úřady v La Pazu. Ing. Morávek této nabídky 

ihned využil a aniž počkal na dobrozdání z Brna vypravil se ještě v prosinci 

toho roku do bolívijského hlavního města, kde navázal styky s vládními i 

vojenskými činiteli. Své pozdější (a nutno dodat, že velmi aktivní) působení 

spojil tedy s Bolívií. Již první dny jeho pobytu byly úspěšné -  5. ledna 1934 

uzavřel smlouvu na dodání 10 tisíc pušek Mauser (ráže 7,65 mm), 24. ledna 

na dalších 15 tisíc pušek stejného typu s bajonetem, pochvou a řemenem a 

28. března objednávku na dalších 5 tisíc pušek. Takový impozantní nástup 

jen předznamenal další obchodní úspěchy. Do začátku května totiž uzavřel 

smlouvy na koupi náhradních dílů pro pušky v ceně 85 275 dolarů, dále

1 300 lehkých kulometů, 2 těžké kulomety, 500 nabíječek, 20 telefonních 

stanic, 80 telefonů, 400 km těžkého kabelu, 1 000 km lehkého kabelu,
58 ' i ' v •brusné stroje a další vybavení mechanických dílen. Z uvedeného výčtu je 

patrné, že bolívijské objednávky zvýšily důležitost daného trhu nejen pro 

ČZB, ale i pro další firmy, které byly jejími subdodavateli nebo které 

zastupovala. Na otázku, co způsobilo takový náhlý obrat v počtu 

objednávek a objemu dodaného zboží, lze najít hned několik odpovědí. 

Jedním z hlavních důvodů je větší nasazení a obratnost obchodních zástupců 

(na jaře 1934 byl к Morávkovi vyslán další schopný agent Ondřej Horáček).

S tím souviselo i osvojení si obchodních zásad, které používaly téměř 

všechny zbrojovky, a sice věcné a peněžní dary vysokým státním 

představitelům Bolívie. V případě ČZB jmenujme např. obdarování

56 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24.
Academia, Praha 1976, s. 143.
57Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. Academ ia,
Praha 1976, s. 145.
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předsedy nejvyššího kontrolního orgánu E. Lópeze loveckou kulovnicí nebo 

zaslání částky 100 liber šterlinků na účet ředitele bolívijského vojenského 

arzenálu Kurta Koeglera. Běžné byly také tajné platy vládním a vojenským 

představitelům, které byly nazývány „kalorie“ a byly započteny již v ceně 

zboží. Kromě toho napomáhaly čilému obchodu se zbraněmi i poměrně 

krátké dodací lhůty, spolehlivost zboží a v souvislosti s dalšími 

objednávkami i určitá závislost na zbraních z ČZB kvůli jednotě armádní 

výzbroje. Kromě dodávek vojenského materiálu zajistil Morávek i působení 

československých mechaniků v Bolívii. Měli na starosti opravy vozidel, 

letadel, pušek i kulometů a je pochopitelné, že působili ve prospěch ČZB. 

Podle instrukcí zástupců této firmy vyměňovali vše, co se dalo, jen aby 

zvýšili potřebu nových náhradních dílů. Dále pušky z jiných zbrojovek 

(např. belgické či německé) opravovali vždy až jako poslední a naopak ty 

z ČZB před návštěvou kontrolních komisí schovávali, aby jich poškozených 

bylo vidět co možná nejméně a vytvářel se tak pozitivní obraz o 

československých zbraních. Jako osobní úspěch bral Ing. Morávek 

skutečnost, že se mu podařilo popudit bolívijské ministerstvo války proti 

Ledererovi a ČZB s ním mohla к 1. červenci 1934 rozvázat pracovní poměr. 

Obchody s Bolívií se pak odehrávaly v rovině přímých kontaktů Ing. 

Morávka s vládou v La Pazu.

Mezitím pochopitelně pokračovala mezinárodní diplomatická aktivita 

ohledně urovnání sporu. Poté, co neuspěla zmíněná washingtonská 

konference a její komise neutrálů, převzala iniciativu Argentina. Avšak ani 

ta nebyla neutrální a v podstatě jí nešlo o urovnání sporu (protože zcela 

zjevně stála na straně Paraguaye) a celé diplomatické úsilí chápala jako 

možnost zformování širší jihoamerické fronty proti USA.59 Byla sestavena 

nová komise neutrálů, složená ze zástupců Argentiny, Brazílie, Chile a Peru, 

která 22. září 1932 vyzvala Bolívii s Paraguayí, aby uzavřely příměří a 

předstoupily před arbitráž. Podle očekávání ale obě země návrh odmítly. 

Argentina také odmítla návrh USA, aby byly zavedeny diplomatické sankce 

proti oběma státům, s tím že Buenos Aires chce používat jen morálního

58 К údajům o průběhu a objem u obchodních styků v první polovině roku 1934 v iz  Baďura, B.: Č eskoslovenské  
zbraně a diplom acie ve  vá lce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24 . A cadem ia, Praha 1976, s. 147.
59 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 479.
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nátlaku (ačkoli na fronte již Argentina aktivně pomáhala Paraguayi). 

Současně přišel argentinský ministr zahraničí Saavedra Lamas s návrhem 

americké protiválečné smlouvy. Jednalo se o obdobu Briand-Kellogova 

paktu, bez sankcí za porušení a spíš než proti válce měla smlouva směřovat 

proti USA. 27. září 1932 ustavila Rada SN tzv. Výbor tří, speciální orgán, 

který se měl věnovat sporu o Chaco Boreal. Tento Výbor konstatoval 

v listopadu toho roku, že nepřátelství mezi Bolívií a Paraguay! je zásadním 

způsobem podporováno dodávkami zbraní ze zahraničí, nicméně nenavrhl 

žádná konkrétní opatření. 25. února 1933 se ale na toto prohlášení odvolali 

zástupci Velké Británie a Francie, když požádali Radu SN, aby na základě 

článku 11 Paktu SN zvážila zavedení embarga na dovoz zbraní do obou 

znepřátelených zemí. Anthony Eden navrhoval svěřit rozvahu o uvalení 

embarga podvýboru složenému ze zástupců zemí vyrábějících zbraně. To 

ale odmítl francouzský delegát (za podpory ČSR, Itálie, Švédská, 

Švýcarska, Španělska a Belgie) s tím, že by se s vytvořením takového 

orgánu mělo počkat na přistoupení USA. 3. února rozhodla Rada SN, že 

Výbor tří bude moci v době, kdy Rada nezasedá, činit veškerá opatření pro 

urovnání sporu o Chaco Boreal, která bude považovat za nutná. Následně 

vypracoval v březnu Výbor tří návrh prohlášení, v němž by se členské i 

nečlenské státy SN zavazovaly, že zakáží „export, reexport, průvoz a 

překládání zbraní, válečného materiálu, letadel, leteckých motorů a jejich 

součástek, munice, střelného prachu a výbušnin, ať už by jej uskutečňovaly 

veřejné instituce nebo soukromé podniky, osoby místní či cizí národnosti, a 

to s určením přímým či nepřímým pro Bolívii nebo Paraguay.“60

Před Československem se tak nyní vynořil značný problém. Na jedné 

straně bylo aktivním členem SN a podporovalo pacifistické snahy této 

organizace, kterou chápalo jako garanta své existence. Ostatně podpora 

tažení proti používání ozbrojené síly v mezinárodních vztazích byla aktuální

i s ohledem na ohrožení, které pro ČSR v této době vyvstávalo v sousedním 

Německu. Na straně druhé ovšem musela československá vláda reflektovat 

požadavky domácího zbrojního průmyslu, na jehož rozvoji byla kapitálově 

zainteresována a rovněž velení armády, na jejímž budování jí velmi

60 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia,
Praha 1976, s. 149.
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záleželo. Ministerstvo zahraničních věcí požádalo hned, jak obdrželo návrh 

Výboru tří, tedy 9. března, o vyjádření ministerstvo obchodu, ministerstvo 

národní obrany a zástupce organizace československého zbrojního 

průmyslu, zvané Armaz. Zástupci zbrojovek žádali lhůtu 14 dnů, aby mohli 

vyvézt objednané zboží, ale ministr zahraničí Beneš a československý 

zástupce u Společnosti národů (SN) Heidrich naléhali, aby odpověď byla 

dána, co možná nejdříve. Nakonec vyjádřilo Československo ve své 

odpovědi z 15. března „ochotu zajistit splnění závazku obsaženém 

v prohlášení."61 Toto „splnění“ ale bylo vázáno na přistoupení jiných států 

vyrábějících zbraně (USA, Velká Británie, Francie, Itálie, Belgie, Švýcarsko 

a Švédsko) a sousední země obou znepřátelených států. Až potom by ČSR 

vznikla povinnost splnit daný závazek. Cíl byl tedy jasný -  oddálit prozatím 

embargo a zajistit, aby zněj nemohly profitovat zbrojovky z jiných států. 

Nedalo se očekávat, že by se к embargu připojily sousední státy 

znepřátelených zemí, přinejmenším do doby, než bude mezi Bolívií a 

Paraguayí vyhlášen válečný stav. Přesto se dostal československý postup

pod palbu domácí kritiky. Podle dobového tisku prý československá
• 62 diplomacie bere práci dělníkům a poškozuje národní hospodářství.

Ministerstvo zahraničních věcí kontrovalo poukazem, že přes momentální

nevýhody sleduje dlouhodobou koncepci pro udržení světového míru a chce

zabránit nebezpečnému precedensu pro případ, že by se do podobné situace

v budoucnu dostalo i Československo.

Na počátku válečného konfliktu se na první pohled mohlo zdát, že 

Bolívie - obrazně řečeno - drží v ruce všechny trumfy. Její armáda byla 

několika násobně početnější a čítala v roce 1932 přibližně 43 000 mužů63. 

Ve velení působili němečtí důstojníci vedeni plukovníkem Hansem von 

Kundtem, který byl od ledna 1933 jmenován vrchním velitelem bolívijské 

armády. Kromě toho měli Bolívijci velmi kvalitní výzbroj, kterou si tato 

chudá jihoamerická země mohla dovolit díky úvěrům amerických bank. Na

61 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
Praha 1976, s. 150.
62 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
Praha 1976, s. 151.
63Jiránek, T.: Č eskoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. In: Historie a vojenství 4 /1994 . Praha 1994, s.
40.
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druhé straně Paraguay mohla do zbraně postavit pouze 20 000 mužů64, kteří 

byli hůře vyzbrojeni a také úroveň jejich výcviku byla nesrovnatelně nižší 

než u bolivijské armády. I na paraguayské straně působili zahraniční 

vojenští poradci -  byli to především Argentinci, ale i Italové a ruští 

bělogvardějci, kteří po bolševickém vítězství opustili svoji vlast. V čele 

paraguayské armády stál José Felix Estigarribía, mladý důstojník 

baskického původu a absolvent francouzské vysoké válečné školy.

Navzdory výše uvedenému ale průběh vlastního konfliktu probíhal 

značně odlišně. Bolívie sice měla zprvu převahu, ale celkem brzy byla její 

vojska zatlačena zpět a iniciativu převzala Paraguay. Vysvětlení lze hledat 

ve dvou nedostatcích bolívijské armády. Tím prvním bylo, že plukovník 

Kundt (od roku 1933 generál) prosazoval i v pralesích Jižní Ameriky 

zákopový způsob boje, který se ovšem neosvědčil a nakonec byl generál 

Kundt bolívijským prezidentem odvolán ze své funkce. Druhou nevýhodou 

byla nízká morálka bolívijských branců, kteří byli do armády odváděni často 

násilím a stěžovali si rovněž na hrubé zacházení.65 Navíc se většinou 

jednalo o indiány z náhorních plošin, zvyklé na zcela rozdílné klimatické 

podmínky, než ty, které panují v mnohem níže položené plošině Gran 

Chaco. Bolívijci se v pralesních oblastech severního Chaca neuměli 

orientovat, dusili se hustším vzduchem a sváděli marné boje především 

s mračny moskytů a komárů. To je také důvod, proč značný počet lidských 

ztrát na bolívijské straně byl způsoben nejen následky zranění z boje, ale 

také různými nemocemi nebo hadími uštknutími. Oproti tomu Paraguayci 

byli na prostředí bažin a pralesů plné hmyzu zvyklí a navíc byli mnohem 

více disciplinovaní a území Chaco Boreal chápali jako prostředek národní 

obnovy.

Výsledkem úspěšného bolívijského útoku v červnu 1932, kterým 

bolívijské síly pronikly až do středního Chaca, bylo obsazení paraguayské 

pevnosti Boquerón. V srpnu byla v Paraguayi vyhlášena mobilizace a již na 

konci září byl Boquerón dobyt zpět. Bolívijskou odpovědí byl útok na 

pevnost Nanawa, o kterou se vedly v následujících měsících těžké boje.

64 Jiránek, T.: Č eskoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. In: Historie a vojenství 4 /1994 . Praha 1994, s.
40.
65Jiránek, T.: Č eskoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. In: Historie a vojenství 4 /1994 . Praha 1994, s.
41.
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Paraguayci nicméně prolomili nepřátelskou linii a při postupu na západ 

obsadili během září a října řadu bolívijských pevností. Poté, co se 

Bolívijcům podařilo dobýt pevnost Acre, se ovšem fronta stabilizovala a obě 

strany přešly к poziční válce. Salamanca chtěl v Bolívii vytvořit vládu 

národní jednoty, byl ale odmítnut opozičními republikány a došlo jen 

к reorganizování stávající vlády liberálů. Prezident také povolal zpět 

generála Kundta, který ihned začal připravovat ofenzívu. Ta se uskutečnila 

v prosinci, ale skončila naprostým fiaskem. Na bojištích dosáhla 

paraguayská armáda natolik výrazných úspěchů po celé délce fronty, že 

bolívijský prezident Salamanca nahradil Kundta ve funkci generálem 

Enrique Peňarandou. Dne 10. května 1933 vyhlásila Paraguay Bolívii 

oficiálně válku a chtěla tak přimět okolní státy к vyhlášení neutrality a 

přistoupení к embargu. Bolívie ovšem právě v té době připravovala další 

ofenzívu a krokem soupeře tedy byla zvýhodněna, protože se mohla 

dovolávat článku 16 Paktu SN o uplatnění sankcí proti zemi, která přikročí 

к válečnému řešení sporu. I proto, že Paraguay se takto dostala do špatného 

světla, přestal se její velmocenský podporovatel, Velká Británie, aktivně 

zasazovat o uvalení embarga. Poté, co neuspěla ani washingtonská komise 

neutrálů ani skupina zástupců Argentiny, Brazílie, Chile a Peru, začala se 

sporem opět zabývat Společnost národů (SN). Na zasedání Rady SN byl 20. 

května schválen návrh Výboru tří. Ten obsahoval požadavky zastavení bojů 

a odvolání válečného stavu a předpokládal přípravu arbitrážního 

kompromisu, kde by rozhodčí orgán pro vytyčení nových hranic byl ustaven 

na zásadách Paktu SN. Na dodržování a správné uplatnění rozhodnutí 

arbitráže měla dohlížet komise SN. Pro tento návrh se ale u obou 

znepřátelených států těžko hledala podpora. Bolívie chtěla nejprve arbitrážní 

kompromis, oproti tomu Paraguay si přála nejdříve zastavit boje, protože 

momentálně měla převahu Bolívie. Obě země nakonec souhlasily 

s vysláním komise, která byla jmenována 19. července, ale dne 26. července 

projevily zájem, aby její funkce převzala skupina zástupců Argentiny, 

Brazílie, Chile a Peru. SN o tom 3. srpna jednala a z podnětu 

československého delegáta navrhla zmíněným navrženým státům, aby se 

staly mandatáři SN a z jejího pověření sjednaly v Chacu mír. Zmíněné země 

se nejprve pokoušely s Paraguayí a Bolívií vyjednávat, ale tyto pokusy
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skončily neúspěšně a jmenované státy 1. října oznámily, že musejí nabídku 

SN odmítnout. SN mohla tedy uskutečnit původní plán.

V té době se Bolívii nezdařila ofenzíva u pevnosti Nanawa a během října 

podnikli Paraguayci protiútok po celé délce fronty. Bolívijská armáda 

ovšem v květnu 1934 zvítězila u Caňada Strongest a opět tak došlo к patové 

situaci a válka uvázla na mrtvém bodě.

Zastavení paraguayské protiofenzívy a nákupy zbraní pro bolívijskou 

armádu přiměly Velkou Británii к oživení iniciativy zavedení embarga. 

Výbor tří opět vyzval vlády členských i nečlenských SN, aby oznámily, zda 

jsou ochotny к embargu přistoupit a přistoupením kterých zemí to případně 

podmiňují. Dne 28. května se proto sešli zástupci ministerstva zahraničních 

věcí s reprezentanty československého zbrojního průmyslu. Ti představili 

své připomínky к plánované odpovědi ČSR na výzvu Výboru tří. Jejich 

připomínky byly značně maximalistické (k embargu by Československo 

přistoupilo jen tehdy, pokud by tak učinily všechny samostatné státy, ale i 

kolonie, dominia a protektoráty světa), a účast ČSR na embargu byla tak 

spíše teoretická. Stanovisko zbrojařů podpořilo 30. května i ministerstvo 

obchodu. Ministerstvo národní obrany bylo ve svých požadavcích 

střízlivější. Kromě zemí zmíněných v minulé odpovědi ČSR z roku 1933 

žádalo připojit ještě Německo, Lotyšsko a Polsko a důslednou kontrolu 

přepravy zbraní do válčících států i států sousedních. Československo 

nakonec 29. května potvrdilo svou odpověď ze dne 15. 3. 1933 a pouze 

rozšířilo seznam zemí o Německo, Lotyšsko a Polsko. Dne 25. července 

1934 oznámila Velká Británie prostřednictvím Výboru tří, že je ochotna do 

konce července vyhlásit embargo bez výhrad a vyzvala к tomu i ostatní 

státy. Československý zbrojní průmysl to odmítal s poukazem na ztráty a 

nedodržování embarga ostatními státy. Ministerstvo zahraničních věcí 

s odpovědí vyčkávalo, ale Československo muselo čelit silnému 

mezinárodnímu tlaku. Nejprve dorazila poslední červencový den na 

ministerstvo zahraničních věcí nóta velvyslance Velké Británie, ve stejný 

den byl v sekretariátu SN dotazován československý delegát Lisický a 2. 

srpna navštívil ministerstvo zahraničních věcí francouzský charge d'affaires. 

Aby se Československo nejevilo jako neochotné к mírovým snahám SN a 

z důvodu podpory kolektivní bezpečnosti (i v důsledku zvýšení strachu ze
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sousedního Německa) se ministr Beneš rozhodl přistoupit к embargu bez 

výhrad v co nejkratší době. Reálně ovšem počítal, že se tak stane ke dni 15. 

srpna. Jedinou výhradou, kterou si Beneš vymínil, byl přezkum situace, 

kdyby nějaká jiná vláda opatření nezavedla. Tato odpověď byla SN zaslána

4. srpna.

V obou válčících zemích zapříčinila válka pochopitelně rozvrat 

ekonomiky. Zatímco v Paraguayi se dařilo nespokojenost veřejnosti mírnit 

vítěznou náladou, v Bolívii vypukla vlna nespokojenosti naplno. 

Argentinskému návrhu protiválečné smlouvy vyjádřila nakonec podporu i 

Brazílie (ačkoli byla pevným stoupencem USA) a tím se situace v Latinské 

Americe, destabilizovaná válkou o Gran Chaco, uklidnila. К danému 

protiválečnému paktu slíbilo přistoupit i Chile a v květnu 1933 ohlásila 

Argentina společný postup obou zemí při urovnání sporu o Chaco (tj. 

v praxi společnou podporu Paraguaye). Proponovaná protiválečná smlouva 

ale nakonec ztratila svůj protiamerický akcent a na 7. panamerické 

konferenci v Montevideu byla schválena jako všeobecná dohoda. Na této 

konferenci byl uruguayský prezident Gabriel Terra pověřen mírovým 

zprostředkováním ve sporu o Chaco a podařilo se mu vyjednat alespoň 

krátké příměří od 12. prosince 1933 do 6. ledna 1934. O mírové 

zprostředkování se snažila i SN a v prosinci 1933 vyslala diplomatickou 

misi к oběma znepřáteleným státům s návrhem na prodloužení příměří. Ten 

byl ale oběma stranami odmítnut a 7. ledna 1934 byly válečné operace 

obnoveny. SN se snažila sjednotit mírové úsilí s latinskoamerickými 

vládami a výsledkem bylo předložení nového návrhu příměří v únoru

1934. Zatímco zdecimovaná Bolívie návrh přijala, Paraguay ho odmítla, 

mise skončila neúspěšně a v březnu opustila latinskoamerický kontinent. 

Spojené státy americké v této době přehodnotily svůj vztah к Bolívii, ale 

Paraguay byla nadále byla podporována Velkou Británií a Argentinou a 

chtěla válku dovézt do vítězného konce.

Počátkem roku 1934 požádala bolívijská vláda pod vlivem
v  e f \ f \

katastrofálních neúspěchů na frontě С SR o vyslání vojenských poradců.

66 К  okolnostem  vyslání m ise v iz  též Fidler, J. - Sluka, V.: E ncyklopedie branné m oci R epubliky československé  
1920-1938. Libri, Praha 2006 , s. 90.
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Lze spekulovat, zda této žádosti nějak nenapomohl Ing. Morávek, aby ještě 

více stimuloval zájem o československé zbraně, ale důkazy pro toto tvrzení 

neexistují. Ministerstvo národní obrany se zmíněnou žádostí pochopitelně 

souhlasilo, protože v působení československých důstojníků spatřovalo 

skvělou příležitost, jak ověřit vlastnosti tuzemských zbraní vlastními lidmi 

přímo na frontě, jak získat nové zkušenosti z vedení války a byla to i jistá 

záruka dalších objednávek pro československý zbrojní průmysl. 

Ministerstvo zahraničních věcí bylo opatrnější a vyslání mise podmiňovalo 

tím, že všichni její členové vystoupí z československé armády a odcestují 

jako soukromé osoby. Ministerstvo národní obrany tuto podmínku přijalo a 

navrhlo následující personální složení mise: jako vedoucí skupiny brigádní 

generál Vilém Plaček, velitel 2. horské brigády ve Spišské Nové Vsi, jako 

další členové mise plukovník pěchoty Rudolf Bělin, velitel hraničního 

praporu č. 7 ve Frývaldově, podplukovník generálního štábu Čeněk 

Kudláček, major dělostřelectva Bohumír Podlezl z 1. dělostřeleckého pluku 

a štábní kapitán pěchoty Theodor Pokorný, pobočník podnáčelníka hlavního 

štábu, nadpočetný v pěchotním pluku č. 5 T. G. M.67 Ministerstvo národní 

obrany navrhlo přeložení všech důstojníků do výslužby ke dni 4. 6. 1934 

s tím, že jim všem (kromě generála Plačka, kterému bylo již tehdy 58 let) 

neoficiálně slíbilo, že po návratu budou přijati zpět ve stejné hodnosti. 

Bolívijské ministerstvo války bylo nespokojeno s neoficiálním charakterem 

mise a prostřednictvím zástupce ČZB se snažilo o změnu, ale 

československá strana trvala na svém a Bolívie se tím nakonec smířila. 

Smlouva mezi zástupci bolívijské vlády a bývalými československými 

důstojníky byla podepsána 8. května 1934. Za bolívijskou stranu ji 

podepsali José Maria Calvo Linares a V. M. Merino a za československou 

skupinu vojenských odborníků její vedoucí generál Vilém Plaček. Byla
'  o  68uzavřena na jeden rok s možností dalších prodloužení vždy o 6 měsíců.

К jejímu obsahu podotýká Bohumil Baďura, že „Smlouva měla 10 článků. 

Českoslovenští důstojníci se v ní zavazovali, že budou spolupracovat při 

organizaci bolivijské armády. Všichni dohromady měli tvořit “vojenskou

67 Jiránek, T.: Č eskoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. In: H istorie a vojenství 4 /1994 . Praha 1994, s.
42.
68Bad’ura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia,
Praha 1976, s. 159.
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misi v čele s generálem jako šéfem mise.“ Výslovně bylo stanoveno, že její 

poslání bude pouze technického rázu, že důstojníci nesmějí velet 

bolivijským oddílům a že se mohou zúčastnit vojenských operací jen jako 

odborní poradci a toliko proti vnějšímu nepříteli. Členové mise měli být 

odpovědni pouze svému veliteli, bolivijská vláda jim zajišťovala právo 

exteriorality a zbavovala je odpovědnosti za rozhodnutí, která by na základě 

jejich názoru nebo návrhu učinilo bolivijské velení. Českoslovenští 

důstojníci však byli povinni dodržovat všechny předpisy pro vnitřní službu 

platné v bolivijské armádě, pokud byly ve shodě s povahou jejich mise a 

pokud se nerozcházely s ustanovením smlouvy. Brali na sebe rovněž 

závazek, že nevstoupí do služeb států sousedících s Bolívií a uchovají 

v tajnosti všechny informace, které získají ve službách bolivijské vlády.“69 

Finanční podmínky byly upraveny následovně: generál získal služné ve výši 

300 liber šterlinků měsíčně, ostatním členům bylo přislíbeno služné 150 

liber měsíčně a každý získal dalších 300 liber na cestu do Bolívie a zpět,
o r 1 v  ̂ v • • 70náhrady dalších výloh a nárok na důchod pro případ zranění či smrti.

Přijetí и min. mír. obrany před odjezdem. 
Zleva škpt. T. Pokorný, brig. gen. V. Plaček, 

ministr B. Bradáč, plk. R. Bělin, pplk. Č. Kudláček 
a ni jr. В. Podlezl.

Obr. 1. Zdroj: Historie a vojenství 5 /1997.

69 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24 . A cadem ia, 
Praha 1976, s. 158.
70 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24 . A cadem ia, 
Praha 1976, s. 159.
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Kromě všeobecné smlouvy, zmíněné výše, byly uzavřeny ještě 

individuální smlouvy s jednotlivými členy mise. Celá skupina odjela 

z Prahy 24. května 1934 a koncem června byla již na místě. Nicméně kvůli 

nedůvěře ze strany bolívijského armádního velení, se kterým pozvání mise 

prezident Salamanca nekonzultoval, se na obhlídku fronty dostali až v září. 

Spory prezidenta s vojenským velením nakonec vyvrcholily podzimním 

převratem, kdy byl 28. listopadu do funkce prezidenta dosazen José Tejada 

Sorzano. Tato změna s sebou přinesla i upřesnění náplně činnosti mise. 

Jeden důstojník měl působit u hlavního velitelství, jeden měl být přidělen 

к pěchotě, jeden к dělostřelectvu a další měl být poradcem pro oblast 

dopravy. Generál Plaček měl být prostředníkem mezi vládou a vojenským 

velením. V důsledku těžkých porážek Bolívijců na bitevním poli, bylo 

koncem roku 1934 postavení členů mise opět modifikováno. Generál Plaček 

se stal členem nejvyšší vojenské rady a střídavě pobýval na frontě a 

v zázemí. Jeden československý důstojník byl přidělen к operačnímu 

oddělení a ostatní se věnovali výcviku povolaných záloh. Význam 

československé mise vidí Tomáš Jiránek mj. i ve vypracování směrnic 

dalšího postupu bolívijských vojsk, kde byla stanovena stabilizační linie, 

která se při pozdějším vývoji války zcela osvědčila.71 Po odvolání z fronty 

se členové mise věnovali výcviku v zázemí a technickému zdokonalování 

dělostřelectva. Jejich činnost jako celku skončila uzavřením příměří 

v červnu 1935, ale zpět do ČSR tehdy odcestovali jen plukovník Bělin a 

major Podlezl. Podplukovník Kudláček a štábní kapitán Pokorný se poté na 

žádost bolívijské vlády věnovali dvouměsíčnímu průzkumu východních 

částí Bolívie s ohledem na jejich budoucí kolonizaci a industrializaci. 

Generál Plaček ještě během července vypracoval opatření pro demobilizaci 

a při své srpnové zpáteční cestě procestoval okolní jihoamerické země. 

Zatímco bolívijští vládní i armádní představitelé, ale i veřejnost, byli 

s činností mise maximálně spokojeni, českoslovenští krajané v Paraguayi 

byli vysláním mise rozhořčeni, o čemž svědčí i prohlášení československé 

kolonie v Asunciónu ze dne 12. 5. 1934, zaslané několika časopisům v ČSR. 

Mimo jiné se v něm píše: „Je čestné biti se pro stát, kde dosud existuje

7lJiránek, T.: Č eskoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. In: Historie a vojenství 4 /1994 . Praha 1994, s.
43.
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otrokářství? Je čestné pro důstojníka státu, který má heslo „Pravda vítězí“, 

aby pomáhal lupičství? Klademe tyto otázky těm, kteří mají jiti, ale také 

těm, kdož jim jejich odjezd umožňují.“72 Krajané považovali Bolívii za 

jasného původce války, který si činí neoprávněné nároky na část 

paraguayského území, a ČSR obviňovali z dvojaké politiky -  mírotvorné 

v SN a zároveň aktivně podporující jednu z bojujících stran.

Podobnému útoku musela Československá diplomacie čelit i v Radě SN 

na podzim 1934. Byl zde prezentován dopis paraguayského vyslance 

Caballera de Bedoyi, kde mj. uvedl, že v Bolívii působí československá 

vojenská mise v čele s generálem. Delegát ČSR toto tvrzení odrazil 

argumentem, že nejde o „československou vojenskou misi“, ale o 

soukromou akci pěti bývalých československých vojáků. Československo 

ale zůstalo pod mezinárodním tlakem ohledně embarga. Dne 6. srpna 

dorazila nóta z italského vyslanectví a 10. srpna nóta britské vlády. Proto 

byla 13. srpna svolána meziministerská porada o možnosti uplatnění 

embarga v praxi. Přítomni byli zástupci ministerstva zahraničních věcí, 

ministerstva obchodu, ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra. 

Provedením opatření implementace embarga bylo s okamžitou platností 

pověřeno ministerstvo národní obrany. Přesto ještě 16. srpna povolilo 

ministerstvo národní obrany ČZB vyvést do Bolívie materiál, který bude 

moci vyrobit a vyvézt do konce srpna. Dne 1. září rozhodl ministr Beneš, že 

generálnímu tajemníkovi SN má být sděleno, že Československo již učinilo 

veškerá opatření pro zákaz dovozu zbraní a válečného materiálu do Bolívie 

a Paraguaye.

Bolívie zahájila na mezinárodním poli tažení proti uvalení embarga. 

Velké Británii připomněla, že zavedení embarga by odporovalo britsko- 

bolívijské smlouvě z roku 1911. Na půdě SN požádala dne 31. května 1934 

o konciliační proceduru podle článku 15 Paktu SN a později zpochybnila 

postup Výboru tří, který navrhoval nátlaková opatření v době smírčího 

řízení. V reakci na to Výbor tří 14. července uvedl, že embargo není součástí 

postupu SN na základě Paktu, ale akcí jednotlivých států (členů i nečlenů 

SN). Toto prohlášení Výboru tří bylo později schváleno Shromážděním SN.

72Jiránek, T.: Č eskoslovenští důstojníci ve válce o Chaco Boreal. In: H istorie a vojenství 4 /1994 . Praha 1994, s.
47.
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Tím, že bylo embargo takto individualizováno, byl jeho účinek oslaben a 

další osud řešení sporu o Chaco spočíval v rukou smírčího orgánu. Dne 27. 

září ustavilo Shromáždění SN Výbor pro urovnání sporu formou konciliace 

a pro vypracování zprávy podle § 4 článku 15 Paktu, pokud by konciliace 

neuspěla. Tento Výbor vytvořil ještě další podvýbor pro provádění smírčího 

řízení a v čele obou těchto orgánů stanul československý diplomat Stefan 

Osuský. Zatímco Paraguay vázala akreditaci svého zástupce u podvýboru na 

oddělení jednání o zastavení boje a jednání o vyřešení sporu, Bolívie vyslala 

zplnomocněného zástupce téměř ihned. Chtěla tak ukázat pozitivní přístup 

к úsilí SN. V listopadu 1934 sice Paraguay svého zástupce vyslala, ale 

setrvala na požadavku aby se nejprve zastavily boje a až potom se jednalo o 

vyřešení sporu. To podvýbor odmítl s tím, že kdyby přistoupil na podmínky 

iedné strany, přestal by být nestranný. Konciliační snahy výboru tímto 

zkrachovaly, a výbor proto přistoupil к vypracování zprávy pro Mimořádné 

shromáždění SN. Výsledkem byla doporučení, jejichž dodržování mělo vést 

к nastolení míru. Dne 20. listopadu zasedalo Mimořádné shromáždění SN a

24. listopadu schválilo zmíněnou zprávu. Vytvořilo také výbor pro kontrolu 

uplatňování opatření zprávy. Obsahem této zprávy bylo mj. doporučení 

zákazu dodávek zbraní a válečného materiálu, dokud zmíněný výbor 

nenavrhne jiný postup. Bolívie zprávu přijala, ale Paraguay měla opět 

výhrady. Dne 20. prosince se konala schůze poradního výboru ohledně 

odpovědí obou stran. Československý delegát Kůnzl-Jizerský mínil, že 

Paraguay oddaluje jednání, aby získala čas pro postup svých vojsk do 

bolívijského vnitrozemí a že nelze stále diskutovat s jednou stranou, když 

druhá doporučení již přijala. Náš delegát měl podporu zástupců Francie, 

SSSR, Švédska a Polska, naopak proti se postavila Velká Británie, Austrálie 

a Argentina. Paraguayi byla dána lhůta pro definitivní odpověď do 14. ledna

1935. V prosincovém rozhovoru generálního tajemníka SN Avenola a 

Kůnzl-Jizerského vyjádřil generální tajemník obavy, že v případě 

paraguayské negativní odpovědi vypukne v SN spor o uvalení sankcí, 

protože většina bude pro, ale Velká Británie s Argentinou proti. 

Československý delegát opáčil, že pokud by se к nim opravdu přikročilo, 

posílilo by to autoritu SN.73 Na základě rozhodnutí poradního výboru bylo

73 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia,
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rozhodnuto, že žádost Bolívie o zrušení embarga bude projednána až po 

definitivní paraguayské odpovědi.

Přes diplomatické úsilí Velké Británie, byl vliv embarga na dodávky 

zbraní do obou znepřátelených států vliv prakticky minimální. ČZB se 

obávala, že po zprávě do Ženevy, že Československo učinilo veškerá 

opatření к provádění embarga, se zastaví slibně se rozvíjející obchod 

s Bolívií. Intenzita obchodních styků se ovšem díky blahovolnému postoji 

ministerstva národní obrany nesnížila a dokonce byl sortiment vyváženého 

zboží ještě rozšířen o střelivo. V polovině roku 1934 zaslala ČZB nejprve 

vzorek 10 tisíc nábojů pro pušky a kulomety. I díky aktivitě Ing. Morávka se 

ČZB prosadila v silné mezinárodní konkurenci a 3. července uzavřela 

objednávku na 10 milionů nábojů ráže 7,65 mm. Kvůli situaci na frontě 

vzrůstala potřeba střeliva a ČZB se podařilo Bolívii prodat i 14 milionů 

nábojů, které předtím Peru reklamovala. ČZB takto vydělala 44 660 tisíc 

dolarů.74 Do konce roku 1934 objednala Bolívie dalších 30 milionů nábojů. 

Část z těchto objednávek předala ČZB firmě Sellier a Bellot, kterou 

v Latinské Americe zastupovala. Kromě nábojů koupila Bolívie v druhé 

polovině roku dále 500 lehkých kulometů, 600 náhradních hlavní pro tyto 

kulomety, 2 000 pušek Mauser, 1 000 prstenců mušky, 200 troj nožek pro 

kulomety, 200 úplných kožených souprav pro příslušenství kulometu, 800 

zásobníků na 35 nábojů, 100 nabíječek, 1450 kožených pouzder na tyto 

nabíječky, 1 400 kožených pouzder pro náhradní kulometové součástky a 

nářadí, 50 kožených pouzder s nabíječkami, 100 kožených pouzder 

s náhradními součástkami a nářadím, 1 500 batohů, 1 400 ocelových beden 

pro zásobníky, 100 ocelových beden -  každou s 12 zásobníky, 100
'Jf v

drátěných kotoučů a 1 000 km lehkého kabelu. Československé úřady 

nekladly překážky a problémy nebyly ani s přepravou přes Hamburk, ačkoli 

Německo se v říjnu 1934 připojilo к embargu. Ve druhé polovině roku 1934 

se Bolívie často dostávala do platebních potíží a v polovině prosince již

Praha 1976, s. 163.
74 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
Praha 1976, s. 164.
75 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
Praha 1976, s. 165.
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výše dluhu dosáhla 171 225 liber šterlinků.76 ČZB proto odmítla předat 

dokumenty ohledně nalodění materiálu odeslaného na parnících Amesis a 

Spreewald, jednalo se o 10 tisíc pušek, 440 kulometů a 17 milionů nábojů. I 

přes protesty člena Bolívijského vlasteneckého výboru v Londýně i 

plukovníka generálního štábu Quinta ČZB nepovolila a zboží bylo uvolněno 

až po zaplacení celé částky za materiál na obou lodích. Platební problémy 

ale přetrvaly i v dalších měsících. Přesto se ČZB snažila změnit oficiální 

postoj ČSR к embargu, pouhá tolerance ministerstva zahraničních věcí jí 

tedy nestačila. ČZB poukazovala na porušování embarga jinými státy, ale 

ministerstvo změnu oficiálního postoje nepřipustilo. Nadále tak trval stav 

určité československé schizofrenie. Beneš vystupoval v Zenevě jako 

rozhodný pacifista, ale zároveň trvala tichá tolerance ministerstva 

zahraničních věcí a ministerstva národní obrany vývozu zbraní do jedné ze 

znepřátelených zemí. Ministerstvo národní obrany mělo bdít nad 

dodržováním embarga, ale nadále povolovalo vývoz dalšího zboží ČZB -  do 

30. dubna 1935 povolilo vývoz 60 milionů nábojů, 500 kulometů a 15 tisíc
77pušek.

Paraguay nepřijala do 14. ledna 1935 doporučení SN, a byla tedy 

nahlížena jako rušitel míru. Výbor SN, který se měl zabývat řešením sporu, 

pověřil zástupce Argentiny, Chile, ČSR, Španělska a Peru vypracováním 

zprávy o současném stavu sporu. Tato zpráva byla předložena 16. ledna a 

bylo v ní konstatováno, že Paraguay porušila Pakt, když použila ozbrojené 

síly proti Bolívii, která se podrobila zprávě Shromáždění SN. Všem státům 

bylo doporučeno, aby zrušily embargo vůči Bolívii a naopak, aby jej zostřily 

vůči Paraguayi. Československo podobně jako ostatní státy odvolalo ke dni 

21. února 1935 embargo proti Bolívii, ale proti Paraguayi jej prozatím 

nezavedlo. ČZB nyní tedy mohla zcela volně obchodovat s Bolivií, té se ale 

nedostávalo financí. V lednu až únoru bylo objednáno 10 tisíc krátkých 

pušek Mauser, 80 lehkých kulometů a 16 milionů nábojů. Do konce války si 

už Bolívie objednala pouze 12 milionů nábojů a součástky pro kulomety. 

Odesláno bylo ale jen 5 tisíc pušek a 80 kulometů. Dodání zbývajících 5

76 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
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77 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
Praha 1976, s. 167.
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tisíc pušek vázala ČZB na splacení dluhu ve výši 17 tisíc liber šterlinků, 

s výrobou nábojů rovněž nespěchala a požadovala finanční záruku.

К přejímce zboží tedy došlo až v červenci a srpnu. Jak dne 22. dubna 

informoval Ing. Morávek, další nákupy hodlá Bolívie realizovat pouze 

úvěrovým způsobem. Po uzavření příměří ale nákupy stejně nebyly akutní a 

kvůli hospodářské situaci možné ani na úvěr. Činnost zastoupení ČZB 

v Bolívii spočívala pro podzim roku 1935 tedy hlavně ve vymáhání dlužních 

částek. Tuto činnost svěřil Ing. Morávek Dr. Gutierrezovi, který byl
78blízkým přítelem bolívijského prezidenta a Morávkovým švagrem.

Na usnesení poradního výboru SN ze dne 16. ledna reagovala Paraguay 

vystoupením ze SN. Společnost národů nyní stála před dilematem. Paraguay 

použila ozbrojenou sílu proti zemi, která přijala závěry zprávy SN, a tak 

ipso facto podle článku 16 Paktu ohrozila i ostatní členy SN. Proti Paraguayi 

měly tedy nastoupit hospodářské sankce. Zároveň nebylo ale prokázáno, že 

skutečně rozpoutala válku. Španělské vyslanectví se ještě před jednáním SN 

obrátilo na československé ministerstvo zahraničních věcí s verbální nótou a 

vyjádřilo pochopení pro obavu jihoamerických zemí zavést sankce proti 

zemi, se kterou jsou jejich národy pokrevně spřízněny. Španělsko stejné 

obavy sdílí a podpoří každou akci, která vyřeší konflikt, aniž by bylo nutné 

použít sankcí. Dne 12. března zasedal poradní výbor SN. Osuský požadoval 

důsledné uplatňování Paktu, aby nebyl podkopán systém norem SN.

V tehdejší mezinárodní politické situaci totiž hrozilo, že by se opačný postoj 

mohl ČSR později vymstít. Podle Osuského je prý nutné oddělit právo na 

vedení války a odpovědnost za vznik války. Paraguay podle něj v důsledku 

toho, že podepsala Pakt, měla dodržovat ustanovení o nepoužití síly a to bez 

ohledu na to, kdo je zodpovědný za vznik války o Chaco Boreal. Poté, co 

Bolívie přijala závěry zprávy SN, nemůže se již Paraguay odvolávat na 

legitimní obranu. Rozhodnutí, kdo válku rozpoutal, přísluší Mezinárodnímu 

soudnímu dvoru v Haagu (dle článku 13 Paktu), kam také ČSR doporučuje 

spor přenést. Osuského projev přenesl debatu na vyšší úroveň. Nejednalo se 

pouze o válce o Gran Chaco, ale o základních zásadách SN. Přesto byla 

výsledkem zasedání jen kompromisní zpráva z 15. března, v níž bylo

78 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24 . A cadem ia,
Praha 1976, s. 169.
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potvrzeno usnesení z 16. ledna a článek 16 o sankcích aplikován nebyl. SN 

čekala na výsledek mírotvomé iniciativy Argentiny a protože tato iniciativa 

vedla к uzavření příměří, Mimořádné shromáždění SN se již nesešlo a 

poradní výbor doporučil zrušit veškerá opatření zavedená na základě jeho 

doporučení. Československá vláda oznámila 22. července SN, že se 

s názorem poradního výboru plně ztotožňuje.

Na počátku zmíněné argentinské iniciativy stál návrh 

Zprostředkovatelského výboru, kde byly zastoupeny Argentina, USA, Chile, 

Brazílie a Peru. Zatímco Bolívie souhlasila s návrhem ihned, 1. dubna 1935, 

Paraguay se připojila až v květnu, když Bolívie dosáhla dílčích vítězství. 

Základem zmíněného návrhu byl souhlas s paraguayskými územními zisky. 

Dne 27. května byly v Buenos Aires zahájeny mírové rozhovory a 12. 

června 1935 bylo mezi Bolívií a Paraguayi podepsáno příměří. Konečná 

mírová smlouva byla kvůli neustálým sporům ohledně rozdělení sporného 

území podepsána až 9. července 1938. Na jejím základě připadly dvě třetiny 

sporného území Paraguayi. Dne 21. července 1938 byla podepsána nová 

smlouva o míru, přátelství a neútočení, která Bolívii přiznala tranzitní práva
7Qv oblasti přístavu Puerto Casado.

Cena, kterou jedny z nejchudších jihoamerických zemí za konflikt 

zaplatily, byla vysoká. Údaje o lidských ztrátách se různí. Josef Opatrný 

uvádí, že na paraguayské straně padlo 36 000 mužů a na bolívijské straně 

zahynulo 52 000 vojáků.80 V Dějinách Latinské Ameriky od autorského
o i

kolektivu pod vedením Josefa Polišenského najdeme čísla vyšší -  počet 50

000 na paraguayské a 75 000 na bolívijské straně. Každopádně se jednalo o 

nej krvavější moderní válku v dějinách Latinské Ameriky. Válka ještě více 

zhoršila bolívijskou hospodářskou situaci, což vedlo к několika vojenským 

převratům a silným sociálním otřesům. Ale ani Paraguay nezískala tolik, 

kolik očekávala. V oblasti Chaco Boreal se totiž ropa nenašla. Území bylo 

využito především pro těžbu dřeva, na kterou získaly koncese argentinské 

firmy. Ostatně Argentině byla připisována hlavní zásluha na urovnání 

konfliktu.

74 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 492.
80 Opatrný, J., A m erika v prom ěnách staletí, Libri, Praha 1998, s. 634.
81 Polišenský, J. a kol.: D ějiny Latinské Am eriky. Svoboda, Praha 1979, s. 491.
82 Opatrný, J., Amerika v proměnách staletí, Libri, Praha 1998, s. 634.
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Co se týká dozvuků války o Chaco Boreal ve vztazích ČSR a obou stran 

sporu, je pochopitelné, že zatímco Bolívie nešetřila chválou a po krátké 

době začala v Československu opět kupovat zbraně, Paraguay zachovávala 

vůči ČSR značně negativní postoj a dokonce odmítla vydat
Ol

československému vyslanci agrément pro působení na svém území. Silně 

negativní postoj své země vysvětlil paraguayský ministr zahraničí 

v rozhovoru s Manuelem Fereirrou hned několika důvody. Jednak prý ČSR 

stranila na půdě SN Bolívii, dále vyslalo Československo do Bolívie
84vojenskou misi a také jí dodávalo zbraně pro vedení války.

Naopak Bolívie oficiálně oceňovala aktivity jak československého 

delegáta u SN Osuského, tak Ing. Morávka, který spolu se členy vojenské 

mise obdržel vyznamenání Řád Condor de los Andes. Chvála se snesla i na 

ČZB, a sice v projevech prezidenta Tejady Sorzana i ministra zahraničí 

Carrasca.85 Československo -  bolívijské vztahy se v dalších měsících slibně 

rozvíjely. Dne 19. listopadu 1936 byla mezi oběma státy uzavřena obchodní 

smlouva, jejíž součástí byla i doložka nejvyšších výhod. V následujícím 

roce obnovila Bolívie své nákupy zbraní v ČSR. Dělo se tak jednak 

neoficiálně prostřednictvím zprostředkovatele Luise Aňeze a jednak 

oficiálně přímo na vládní objednávku. Roku 1937 tak bylo do Bolívie 

prodáno 500 kulometů a následující rok 20 tisíc pušek Mauser, náhradní 

součástky pro kulomety a mazadla. V roce 1939 koupila Bolívie náhradní 

součástky a příslušenství pro pušky Mauser a rok na to další náhradní díly 

pro pušky.86 Další rozvoj vzájemných obchodních styků byl zastaven 2. 

světovou válkou.

Válečný konflikt o Gran Chaco, ale i po svém oficiálním uzavření 

bezprostředně ovlivňoval svými důsledky dění i v regionu Latinské 

Ameriky. Ani ne rok po uzavření příměří došlo 17. května 1936 v Bolívii 

к vojenskému převratu mladých nacionalistických důstojníků, kteří do 

prezidentského úřadu dosadili José Daniela Tora. Jednalo se o zoufalý

83Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
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84 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24. A cadem ia, 
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85 Baďura, B.: Č eskoslovenské zbraně a diplom acie ve válce o Gran Chaco. In: Sborník historický 24 . A cadem ia, 
Praha 1976, s. 172.
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pokus, jak řešit hlubokou hospodářskou a sociální krizi, která v Bolívii 

panovala. Nové mocenské elity prosadily znárodnění majetku naftařské 

společnosti Standard Oil of New Jersey a veškeré koncese na těžbu ropy 

získal nově založený státní podnik Yacimientos petrolíferos fiscales 

Bolivianos.87 Pokusy o nastolení autoritativní vlády nacionalistů byly 

neúspěšné a v červenci 1937 následoval další vojenský převrat. V čele státu 

stanul náčelník generálního štábu podplukovník Germán Busch a země se 

v zahraničněpolitické orientaci začala přiklánět к Německu а к Itálii a 

v domácí politice se Busch pokusil zavést korporativní systém.

I v Paraguayi propukly spory prezidenta Ayaly s nacionalisticky 

orientovanou částí armády. Pokus o puč na počátku roku 1936 se mu ještě 

podařilo potlačit, ale povstání 17. února 1936 bylo již úspěšné. Prezidentem 

se stal plukovník Rafael Franco, který uskutečnil hospodářské a sociální 

reformy. Ty ovšem narazily na odpor u oligarchie a části armády. Zmíněné 

síly byly nakonec natolik silné, že Franca donutily 16. srpna 1937 

rezignovat. Novým prezidentem se stal Felix Paiva, představitel latifundistú.

Celkově tedy lze vývoj v obou zemích po válce o Gran Chaco 

charakterizovat především etablováním armády jako samostatné politické 

síly a politickou nestabilitou. Ta měla několik příčin. Jednak se jedná o 

země s krátkou státoprávní tradicí. Dále byla sociální labilita a s ní spojená 

politická nestabilita vyvolána světovou hospodářskou krizí a pochopitelně 

ještě umocněna vyčerpáním důsledku války o Chaco. Další příčinou byl 

bezpochyby i nárůst nacionalismu jako reakce na problémy vyvolané 

skutečnostmi zmíněnými výše. Ke stabilitě v regionu jistě nepřispíval i vliv 

zahraničních mocností USA, Velké Británie a Argentiny.
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Závěr

Jak jsme mohli vidět na předchozích stránkách, byla československá 

zahraniční politika zainteresována na konfliktu dvou jihoamerických zemí 

více než by se mohlo na první pohled zdát. Přes značnou zeměpisnou 

vzdálenost existovaly zde nejrůznější kontakty, které pak spoluutvářely 

postoj ČSR к válce o Gran Chaco.

Zatímco v Evropě byla československá zahraniční politika určována 

především mocenskopolitickými zájmy, ve vztahu к zemím Latinské 

Ameriky byla silně ovlivněna zájmy zahraničního obchodu. V souvislosti 

s aktivním působením československých delegátů ve Společnosti národů a 

pacifistickým založením zahraničněpolitické koncepce hlavního tvůrce 

zahraniční politiky meziválečného Československa, Edvarda Beneše, ovšem 

tento rozměr představoval značnou komplikaci pro určování oficiální státní 

politiky ČSR. V zájmu Československa bylo (i s ohledem na vývoj 

v sousedním Německu) podporovat důsledné uplatňování zásad o mírovém 

urovnávání sporů a zabránit případnému precedentu, který by pro ČSR 

v budoucnu mohl být velmi nebezpečný. Odtud pramení veškeré snahy 

československých zástupců v nejrůznějších mezinárodních orgánech ve 

sledované době.

Na druhé straně zde ovšem nelze přehlédnout silný vliv 

československého zbrojního průmyslu, který svými kapacitami brzy značně 

převýšil potřeby státu v období míru. Proto hledaly československé 

zbrojovky odbytiště v zahraničí. Nutno připomenout, že na zbrojním 

průmyslu byl československý stát kapitálově zainteresován (jako na 

strategickém odvětví). Odtud pramení i jistá shovívavost ministerstva 

národní obrany vůči dodávkám zbraní a vojenského materiálu jedné 

z bojujících stran.

Významným aspektem sledované problematiky byla rovněž krajanská 

hnutí, která kritizovala konkrétní projevy československé zahraniční 

politiky (dodávky zbraní a vojenského materiálu, vyslání mise vojenských 

odborníků). Jejich postoje vyplývaly pochopitelně i z toho, že nejpočetnější 

československá vystěhovalecká kolonie se nacházela v Argentině, která ve
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válce o Gran Chaco stála na straně Paraguaye, zatímco ČSR dodávalo 

zbraně druhé straně -  Bolívii.

Nutno ovšem konstatovat, že i přes výše uvedenou schizofrenii se ČSR 

nesnažila válku uměle prodlužovat, aby maximalizovala zisky svého 

zbrojního průmyslu a skutečně se prostřednictvím svých zástupců při 

Společnosti národů snažila o rychlé vyřešení sporu. Situace pouze využila 

pro dočasný odbyt zbrojního materiálu, kterému se tak podařilo uchovat si 

kapacitu pro případné dodávky československé armádě, a pro vyzkoušení 

zbraní přímo na bojišti. Obojí bylo motivováno snahou o připravenost pro 

případ ohrožení země cizími vojsky, což se ve zhoršující se mezinárodní 

situaci ve třicátých letech nezdálo být příliš nepravděpodobné.

Důsledná snaha o neutralitu ve zmiňovaném sporu se výrazně projevila 

při okolnostech vyslání mise vojenských expertů. Ti museli nejprve 

vystoupit ze svazku československé armády a smlouvu s bolívijskou stranou 

uzavřeli jako soukromé osoby.

Angažovanost ČSR ve válce o Gran Chaco se pochopitelně odrazila i na 

vztazích ČSR a obou znepřátelených států v budoucnu, po skončení války. 

Zatímco vztahy s Bolívií byly srdečné a spolupráce především 

v hospodářské oblasti nadále pokračovala, vztahy s Paraguay! zůstaly po 

dlouhou dobu na bodu mrazu.

Summary

The commitment of the Czechoslovak foreign policy to the Chaco War 

was more intensive than it could appear considering the positon of the 

belligerents and the Czechoslovakia situated in the heart of Europe. The 

contacts between Czech lands and Latin America have a tradition from the 

time of the Austria-Hungary. Latin America was the destination of the 

Czech immigrants and also a market for the Czech goods.

The official Czechoslovak foreign policy regarding the Chaco War was 

on one hand formed by the conception of the support of the peaceful 

settlement of the international conflicts and on the other hand intensively 

influenced by the arms factories lobby, which was seeking the outlet for the
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armaments industry. The Czechoslovak arms factories was supplying one of 

the belligerent states -  Bolivia - guns and in this country worked even a 

mission of the Czechoslovak military advisors. To ensure the non-alignment 

of the Czechoslovakia, the officers had to leave the Czechoslovak army and 

work in Bolivia as private persons. Althogh there was a capital participation 

of the Czechoslovak state on the armaments industry, the representatives of 

the Czechoslovakia to The League of Nations were doing their best to settle 

the conflict and weren't lengthening the war to maximalize the outlet for 

the Czechoslovak arms factories.
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Tzv. válka o Gran Chaco patří mezi nej významnější vojenské konflikty 

meziválečného období, přičemž -  na rozdíl od konfliktů s účastí velmocí 

(japonsko-čínská válka nebo italsko-habešská válka) -  při jejím utlumení 

hrála dosti významnou úlohu Společnost národů. Díky působení této 

mezinárodní instituce se válka dosti významným způsobem dotkla také 

československé zahraniční politiky.

Československá republika byla v tomto bolivijsko-paraguayském 

konfliktu zainteresována v několika rovinách -  diplomatické, vojenské, 

obchodní i krajanské. Lze tedy uvést, že tato válka měla vliv na 

československou zahraniční politiku, a to vliv, jenž byl mnohem větší, než 

tomu bylo u jiných mimoevropských konfliktů.

Ve srovnání s významem, jenž válka na československou zahraniční 

politiku měla, je její zpracování v české odborné literatuře minimální, 

fakticky se omezuje na několik odborných článků tří historiků.

V přehledových publikacích je situace ještě horší, neboť válce je věnováno 

maximálně několik odstavců a československé působení není téměř 

zmiňováno.

Jak již bylo uvedeno, sledovaná válka se dotýkala Československa 

v několika oblastech. Diplomacie se problémem zabývala jak z hlediska 

národního (státní zahraniční politika), tak mezinárodního (činnost v rámci 

Společnosti národů), zahraniční obchod z hlediska vývozu zbraní, armáda 

z důvodu vyslání jediné československé vojenské mise do zahraniční během 

meziválečných let. V červnu 2005 navíc uplynulo 70 let od uzavření příměří 

mezi zúčastněnými stranami. Z těchto všech důvodů se mi problematika jeví 

jako velmi zajímavá a přínosná pro poznání jistého aspektu 

československých dějin meziválečného období.
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