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oÚvod
předkládané

Tématem

bakalářské

práce je osobnost

diplomata Roberta Fliedra, jehož životním posláním bylo:

význačného
"věrně

československého

usilovně

a

sloužit svému

národu".! Toto téma jsem si vybral především proto, že jeho životní osud nebyl dosud v
literatuře dostatečně zpracován. Jedinou prací o jeho životě je studie Mileny Černé, která se

však spíše

zaměřila

1918, o které

na

později

Fliedrův

řeči

poslance

ministr Beneš prohlásil:

Rakousku podepřel naši práci,
mluvčí

nepovažovala za

podíl na

poněvadž

cizina

řeč,

"Hlavně

nechtěla

v

jsme

říšské radě

října

ze dne 2.

potřebovali,

nám stále

věřit,

celého národa. Tu ovšem byla dvojí možnost:

anebo prohrajeme. V nejkritičtějším okamžiku 2.
svou památnou

Staňka

října

někdo

aby

v

a to proto, že nás
buď

1918 pronesl poslanec

něco

se

Staněk

kterou přinesly všechny světové žurnály a která byla signálem:

stane

ve Vídni

teď anebo

nikdy",2 než aby se zaměřila na celý jeho život. V této studii Černé se nalézá pouze nepatrné
shrnutí jeho celoživotní

činnosti,

navíc s drobnými

nepřesnostmi,

z nichž za hlavní považuji

nesprávné uvedení data jeho smrti. 3 Z toho důvodu jsem se rozhodl k napsaní této práce.
Cílem mé

bakalářské

práce je pokusit se sestavit souhrnný a souvislý obraz jeho života, od

jeho narození v roce 1883 až po jeho smrt v roce 1957. Moje práce z
jeho postupný vzestup mezi

československou

diplomatickou elitu, a především se

okolnosti, které mu to umožnily a jakou roli zde sehrálo jeho okolí,
přátelé.

Ve své

bakalářské

větší části

především

zachycuje

zaměřuje

jeho rodina a

práci jsem se snažil poukázat na všechny, podle mého

významné události jeho života, které

měly přímý

vliv na

utváření

na

mínění,

jeho charakteru a jeho

diplomatickou kariéru.
Základem práce jsou archivní prameny,
nachází Fliedrova
nedostatkem této
jeho života.

pozůstalost,

pozůstalosti

Kromě

především

z Archivu Národního muzea, kde se

která obsahuje množství materiálu k jeho

je pak nedostatek

pramenů

Fliedrova fondu se zde nachází také

Veselého, kde je rodinná

korespondence

převážně

osobě.

Drobným

o jeho rodinném zázemí v
pozůstalost

závěru

jeho tchána Františka

mezi ním a jeho dcerou Miladou

Fliedrovou, první manželkou Roberta Fliedra. Další archivní prameny k mému tématu se
nacházejí v Národním archivu, zejména se jedná o
zahraničích věcí,

který obsahuje novinové

články

Výstřižkový

týkající se

archiv Ministerstva

zahraničních vztahů

mezi

ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 728, dopis Fliedra Čtenářskému klubu z 8. února 1954.
Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991,
s. 153.
3 Milena Černá uvádí datum smrti dne 17. července 1957, správně má být dne 16. srpna 1957. Srov. ANM, fond
Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 545, úmrtní oznámení.; Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta
Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 152.
I
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Československem a ostatními státy v Evropě ve 20. a 30. letech minulého století. Mimo

tohoto fondu se v Národním archivu vyskytují další archivní fondy, které se vztahují k

osobně

Roberta Flieder, ale

převážná část těchto fondů

přístupná. Důležitým

zdrojem informací z hlediska Fliedrova pohledu na situaci v zemích, ve

kterých

působil

jako

československý

není dosud zpracovaná a tím pádem není

vyslanec, jsou

politické zprávy nacházející se v

Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Ze starší literatury bych chtěl vyzvednout knihu
Jaroslava Jelínka Politické ústředí a Černého knihu Křik koruny české, které jsou velmi
přínosné především

z hlediska sledování Fliedrovy odbojové

činnosti během

války. Z

novějším prací, s výjimkou již zmíněného článku Mileny Černé, je to pak Němečkova studie
zaměřující

zajímavých informací o
likvidaci". V ostatní
nebo

československé zahraniční

se na likvidaci

zmiňována

literatuře,

pouze

Díky uvedeným

činnosti

Fliedra jako "správce ministerstva

jak již bylo

řečeno,

řada

zahraničních věcí

v

je osoba Robert Flieder spíše opomíjena

okrajově.

pramenům

Doufám, že naplním cíl své

a knihám jsem byl schopen

bakalářské

pohledu na Fliedra jako diplomata a
životě

služby, ve které se nachází

práce a

účastníka

zřetelně

vytvořit

svou

bakalářskou

práci.

objasním jeho životní dráhu, nejen z

odboje, ale také jako

člověka,

který ve svém

prožívá na jednu stranu okamžiky radosti a úspěchů a na druhou stranu pocit trápení a

marnosti.
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat paní doc. Janě Čechurové za její pomoc a trpělivost
při

zpracování mé

bakalářské

práce.
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1 Fliedrova cesta do československých diplomatických služeb
1.1 Mládí a studium

Celým jménem Robert Karel Flieder se narodil 28.

května

1883 v Pacově, jako prvorozený

syn, v nepříliš bohaté rodině místního soudce. 4 16. září 1889 nastoupil do místní obecní školy,
kterou navštěvoval až do 15. července 1893. 5 Jelikož jeho otec získal místo soudce u
zemského soudu v Praze,

přestěhovala

se celá rodina do Prahy, kde si pronajali

Královských Vinohradech, v Sázavské ulici,
v Praze: "Byli jsme menši

V zimě, aby se
těžko

ušetřilo

16. Takto

později

vzpomínal na své

rodina, která v Praze obývala byt o

topení, byl posledni pokoj,

uzavřen

vytopitelný,

úřednická

číslo

a stal se jakýmsi

vlastně největši

skladištěm

se

třech

čtyřmi

byt na
dětství

pokojich.

okny, a proto

nábytku spiše parádniho a

věci

nezbytných k dennimu životu. Za okny pak byly uloženy láhve se zavařeninami a povidly, které
se nevešly do malé spiže, a které matka dovedla tak výborně připravovat ".6 V letech 1893 až
1901

navštěvoval

c. k.

české

státní gymnázium na Královských Vinohradech, jelikož jeho

rodina prokázala svojí nemajetnost, byl osvobozen od

placení školného. 7 Byl spíše

průměrným

nevynikal, jak dokládají jeho

žákem a ani v oblasti jazykové nijak

gymnazijní vysvědčení. 8

zvlášť

Dne 6. července 1901 složil maturitní zkoušku a byl uznán

dospělým ke studování na univerzitě. 9

Jelikož

pocházel z

právnické rodiny, bylo logické, že po maturitní zkoušce bude

následovat studium práv. V roce 1901 byl

přijat

na

českou

právnickou fakultu Univerzity

Karlovy v Praze. ID Zde se na rozdíl od studia na gymnáziu jeho studijní výsledky zlepšily.
V roce 1903 po

třech

semestrech studia složil historicko-právní státní zkoušku z říšských

dějin rakouských s vyznamenáním. II Následně se stal oddaným žákem profesora RiegraY

Jakmile totiž složil první státní zkoušku,

přihlásil

se na jeho

seminář

z

říšských dějin

ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.
Tamtéž, inv. č. 531, vysvědčení z let 1889-1908.
6 Tamtéž, k. 8, ivn. č. 488, vzpomínka na velikonoce v dětství.
7 Tamtéž, k. 10, inv. Č. 531, vysvědčení z let 1889-1908.
8 Tamtéž.
9 Srov. AMZV, osobní spis Roberta Fliedera.; ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 531, vysvědčení z let
1889-1908.
10 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 531, vysvědčení z let 1889-1908.
11 AMZV, osobní spis Roberta Fliedera.
12 Bohuš Rieger (1857-1907), český právní dějepisec, v roce 1880 se stal doktorem práv, roku 1889 se
habilitoval pro obor dějiny a teorie veřejné správy, v roce 1893 byl jmenován mimořádným a v roce 1899
řádným profesorem říšských dějin rakouských na české právnické fakultě. Navrátil, Michal, Almanach
československých právníků, Praha 1930, s. 373.
4
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rakouských, který pak jako jediný l3 navštěvoval až do konce svého studia práv. 14 Důvod,
proč zůstal

jediným

posluchačem

v

semináři, vysvětluje

svými posluchači byl profesor Rieger laskavý,
tohoto ryzího

člověka zpočátku

ač jistá uzavřenost

vzbuzovala dojem

důvod spočíval

vyloučena

čtvrtém

Seminář

kteří

se po

a snad i zdánlivá drsnost

nepřístupnosti.

zkouškách mnohé odpuzovala. Další
pro právníky,

Flieder takto: "V osobním styku se

v tom, že byla

semestru

chtěli

kteří již

byli ve

třetím

a

účast

přísnost při

na jeho

seminář

podrobit první státní zkoušce.

se totiž konal právě v letním semestru a byl přístupný pouze

rakouské již odposlouchali, a ti,

Také jistá

těm, kteří říšské dějiny

čtvrtém ročníku,

ztratili zájem pro

předmět, který nemaje vztahu k budoucímu praktickému povolání posluchačů práv l/. 15 V roce

1904 se mu

podařilo

získat cenu za svojí seminární práci o

"Poměru

Moravy ke

koruně

České".16 V letech 1904 až 1905 působil v právnickém spolku Všehrd, jako jeho starosta. 17

V roce 1905 složil judicielní státní zkoušku z civilního řízení soudního a z práva řízení
trestního opět s vyznamenáním. 18 V témže roce byla v rámci Riegrova semináře vypsána
cena l9 za práci o tom, co státoprávně značil název "Corona regni Bohemiae", ve které Robert
Flieder zpracoval období až do roku 1526.20 Tuto práci dokončil v červenci 1906, ovšem
nebyl si zcela jist, jak jí Rieger

přijme,

což dokazuje jeho zápis: "ani já sám, s ní nejsem

spokojen, a je také vyloučena možnost, aby se profesor Rieger k ní souhlasně vyjádřill/. 2l O
čtyři dny později, přes zmíněné pochybnosti svou práci odevzda1. 22 Jeho obavy z negativní
reakce Riegra na jeho práci byly ovšem

zbytečné:

"k mému nejvyššímu

překvapení

byl

profesor Rieger docela spokojenl/. 23 Následují den se dozvěděl od Kaprase,24 že mu chce
13 V roce 1903 navštěvovalo Riegrův seminář o rakouských říšských dějinách sedm studentů, v následujícím
roce pouze dva a zbývající dva roky už jen Robert Flieder. ANM, fond Robert Flieder, k. č. 3, inv. č. l34,
politické projevy.
14 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.
15 Tamtéž, k. 3, inv. č. l34, politické projevy.
16 Tamtéž, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.
17 Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 101.
18 AMZV, osobní spis Roberta Fliedera.
19 Tyto ceny za semestrální práce vypisoval profesor Rieger a byly spojeny zřejmě s finančním ohodnocení.
20 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.
21 Tamtéž, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 16. července 1906.
22 Tamtéž, deníkový záznam z 20. července 1906.
23 Tamtéž, deníkový záznam z 20. července 1906.
24 Jan Kapras (1880-1947), český národně demokratický politik a právník, absolvoval gymnázium v Brně,
studium v Innsbrucku a v Praze, kde byl v roce 1903 prohlášen doktorem práv, v roce 1905 se habilitoval pro
české státní dějiny na Univerzitě Karlově, poté v roce 1910 jmenován mimořádným a v roce 1917 řádným
profesorem. Zastával také funkci konzultanta, ve které se podílel na vytyčování hranic ČSR, a to jednak v roce
1919 během pařížské mírové konference, jednak v letech 1920 až 1927 jako člen československo-polské
delimitační komise. Nejdříve byl členem České strany státoprávně pokrokové, v únoru 1918 s ní přešel do České
státoprávní demokracie a od roku 1919 byl členem Československé národní demokracie, dlouhá léta
reprezentoval stranu v zastupitelstvu hlavního města Prahy, v letech 1931 až 1935 byl senátorem, v letech 1938
až 1942 byl ministrem školství a národní osvěty, v roce 1947 byl postaven před Národní soud, který ho však
nejen osvobodil, ale naopak uznal jeho spolupráci s odbojem. Srov. Navrátil, Michal, Almanach
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profesor Rieger navrhnout za tuto práci cenu mimořádně zvýšenou,25
opravdu získal. Významnou roli na získání
byl za to velmi

vděčný,

těchto

cen

měl nepochybně

kterou nakonec

Rieger a Flieder mu

což dokládá i jeho dopis Riegrovi: " Dozvěděl jsem se právě, jakou

cenu jsem dostal za svou práci semestrální a tu

osměluji

se vzdát Vám za tak velkou ke

mně

laskavost svůj nejhlubší a nejvřelejší dík,,?6
Mezitím složil 9. ledna 1906 státní zkoušku

státovědeckou

z národního

hospodářství

a

z práva státního opět s vyznamenáním?7 Robert Flieder popsal průběh této zkoušky takto:
měsíce

,,9. tohoto

měl jsem přesto

byl kritický den, moje

strach z výsledku,

třetí

státní zkouška.

neboť velké

Ačkolijsem

byl dobře připraven,

byly naděje, které jsem dával v dobrý výsledek.

Komise nebyla v žádném případě lákavá a v posledním okamžiku nastala nepříznivá změna. 28
Ale

přesto

to dopadlo dost

dobře,

neboť

výsledek byl vyznamenání z práva státního a

z národního hospodářství".29 Po složení této třetí zkoušky, byla jeho právnická studia "de
facto"

skončena.

1.2

Přípravná

služba soudcovská

Hned druhý den, po své třetí státní zkoušce, byl přijat do

přípravné

služby soudcovské jako

právní praktikant. 30 Bylo to zásluhou jeho otce, což dokládá sám Flieder: ,,J otázka volby

povolání byla 1O. tohoto

měsíce

ve

středu příznivě vyřešena.

Byl jsem totiž ve

středu

u

vrchního zemského soudu, abych se představil prezidentovi soudu, a abych požádalo přijetí
na soudcovskou
laskavá a

přípravnou

vstřícná

a také mi

službu. Exelence byla k mému otci, který
doporučila,

abych byl tak

skvělý

jako je

mě

můj

uvedl, nadmíru

otec, bez dalších

okolků jsem byl přijat a byl jsem dokonce vyznamenán podáním ruky".31 Jelikož přípravná

služba byla bezplatná, musel se jeho otec, v této

době

c. k. rada vrchního zemského soudu,

zavázat, že bude svého syna finančně podporovat až do doby, než bude mít vlastní příjem?2
Na prezidiu c. k. zemského soudu v Praze vykonal přísahu dne 12. ledna 1906 a tím byl

přijat

československých právníků, Praha 1930, s. 194; Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo
byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 122.
25 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 21. července 1906.
26 Srov. ANM, fond Bohuš Rieger st., k. 10, inv. č. 246, dopis Fliedra Riegerovi z ll. října 1906.; AMZV,
osobní spis Robert Flieder.
27 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 531, vysvědčení z let 1889-1908.
28 "Nepříznivou změnou" měl na mysli obměnění komise, která se původně měla skládat z profesorů Ulbricha,
Bráfa, Riegera a Funka, avšak poslední dva profesoři byli nahrazeni Dokupilem a Lukášem.
29 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. Č. 927, deníkový záznam z 21. července 1906.
30 Tamtéž, k. 10, inv. Č. 531, vysvědčení z let 1889-1908.
31 Tamtéž, k. 12, inv. Č. 927, deníkový záznam, 19. ledna 1906.
32 Tamtéž, k. 10, inv. Č. 534, doklady o právnické a magistrátní službě.
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do přípravné služby soudcovské?3 Od 12. ledna do ll. června 1906 byl přidělen k c. k.
okresnímu soudu pro Horní Nové

město

v Praze. O toto

přidělení

si požádal sám: "Jako své

první místo působení jsem si zvoli! okresní soud pro Nové město ,,?4 Následující den se byl
představit přednostovi

okresního soudu, ovšem službu u soudu mohl nastoupit teprve až po

obdržení první rigorózní zkoušky/5 která proběhla 17. ledna 1906. Flieder jí popsal takto:

"Byl to pro

mě nešťastný

den,

neboť jsem

byl právě nachlazen a následkem toho jsem byl

rozmrzelý... Přesto jsem se držel statečně, dobře jsem odpovídal profesoru Zuckerovi,36 který
mě zkoušel z mezinárodního práva. Občanské právo zkoušeli Fiedler37 a Rieger, jenž posledně
jmenovaný se mnou jednal velmi

šetrně,

jsem mu nijak zvlášť dobře neodpovídal,
občanského práva...

protože

viděl,

že mi není

dobře.

Ale naproti tomu

se mnou projednával těžké otázky z českého
Mnohem lépe mi to šlo u Bráfa38 z národní ekonomie a zvlášť z

finančního hospodářství.

neboť

Výsledek byl jednohlasně úspěšný, jeden hlas byl pro výborný, který

to opravdu nevím ".39 Druhý den nastoupil přípravnou službu u okresního soudu. Takto popsal
svoje první dojmy z

činnosti

u soudu: "Práce

mě zpočátku

nijak zvlášť nebavila, ale brzy jsem

se do toho doslal, a tím mě to začalo bavit". 40 To ho však nedlouho poté přešlo: "Je to již šest

ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 531, vysvědčení z let 1889-1908.
Tamtéž, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 19. ledna 1906.
35 Podle studijního řádu (zákon Č. 68/93 ř.z. a nařízení ministerstva školství Č. 204/93 ř.z.) bylo stanoveno, že
rigoróra nenahrazují státní zkoušky, takže i graduovaný nositel doktorského titulu musel prokázat svojí
způsobilost pro státní službu. Toto nařízení posílilo především pozici ne graduovaných právníků ve státní službě
a učinilo z nich privilegovanou skupinu nezávislou na akademických titulech. Výsledkem byla dvojí zkouška z
jednoho předmětu - jednou státní, podruhé přísně doktorská. Havránek, Jan, a kol., Dějiny Univerzity Karlovy,
1882-1918, díl III., Praha 1997, s. 217.
36 Alois Zucker (1842-1906), univerzitní profesor, v roce 1906 se habilitoval, v roce 1874 jmenován
mimořádným a v roce 1881 řádným profesorem trestního práva, byl členem zkušební komise judiciální, v letech
1885 až 1897 byl děkanem právnické fakulty a v letech 1883, 1884, 1886 a 1898 byl proděkanem právnické
fakulty. Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 518.
37 František Fiedler (1858-1925), český právník, po studiu práv působil u zemského výboru, kde se stal
tajemníkem a později radou, v letech 1883 až 1891 byl profesorem národního hospodářství a obchodní statistiky
na obchodní akademii, v roce 1891 habilitoval na zemědělské zákonodárství na české technice v Praze, kde
následně přednášel právní a správní vědu politickou a národní hospodářství, poté byl v roce 1899 byl jmenován
řádným profesorem a následně opustil místo u zemského výboru, v roce 1905 byl jmenován řádným profesorem
správní vědy a rakouského správního práva na české univerzitě v Praze, v letech 1907 až 1908 byl ministrem
obchodu, byl také členem komise pro zkoušky státovědecké. V letech 1901 až 1913 byl zemským poslancem za
stranu svobodomyslnou a zároveň v letech 1901 až 1918 také říšským poslancem. Navrátil, Michal, Almanach
československých právníků, Praha 1930, s. 97.
38 Albín, Bráf(l851-1912), přední český národohospodář, roku 1874 doktor práva v letech 1874 až 1882 byl
profesorem národního hospodářství a obchodní statistiky na obchodní akademii v Praze, od roku 1877 jmenován
soukromým docentem národního hospodářství na technice a soukromý docent pro politickou ekonomii na
pražské univerzitě, v letech 1879 až 1882 suplent národního hospodářství na technice, od roku 1882 profesorem
politické ekonomie na pražské univerzitě, od února do listopadu 1909 poprvé rakouským ministrem orby, v
letech 1909 až 1911 honorárním profesorem, od listopadu 1911 až do července 1912 podruhé rakouským
ministrem pro orbu. Srov. Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 42.;
Havránek, Jan, a kol., Dějiny Univerzity Karlovy, 1802-1918, díl III., Praha 1997, s. 229.
39 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. Č. 927, deníkový záznam z 19. ledna 1906.
40 Tamtéž.
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týdnů, co jsem u soudu a můžu říci, že je to ztracený čas".41 Jeho nespokojenost lze také
vysvětlit

tím, že

během

ledna 1906 obdržel "lepší" nabídku místa u

finančního

zastupitelství v Praze: "Jakmile jsem nastoupil novou cestu, zdálo se, že jsem

nejlepší volbu.

Včera

státního

neučinil právě

totiž personální referent z finančního státního zastupitelství,

řekl

mému

otci, že tam mají volné místo".42 Začátkem dubna 1906 si tedy podal žádost o místo
praktikanta u státního finančního zastupitelství.43
V

červnu

od 12.

1906 skončila jeho soudní praxe u c. k. okresního soudu pro Horní Nové

června

město

a

1906 byl na měsíc přidělen k c. k. okresnímu soudu pro přestupky a poté sloužil

u c. k. zemského trestního soudu v Praze, kde pracoval až do 11. ledna 1907.44 Původně měl
ještě

nastoupit k c. k. státnímu zastupitelství v Praze, kde

měl

setrvat do 11. dubna 1907 a od

12. dubna 1907 definitivně nastoupit k c. k. zemskému soudu v Praze do civilního oddělení. 45
Mezitím úspěšně složil druhou a třetí rigorózní zkoušku. 46 Následně pak 9. listopadu 1906
zakončil svá studia doktorskou promocí.
nezapomněl

slovutného

47

Při této příležitosti poděkoval svým profesorům a

ani na Riegera: "Budiž mi dovoleno, abych s vroucí

učitele

vděčností

vzpomenul zde

svého pana prof Dra. Bohuše Riegra, jenž s tak vzácnou laskavostí uváděl

mne v semináři svém po léta ve studium

veřejného

práva rakouského, a tak

účinně

podporoval mě v mých pracích ".48 Do deníku si poznamenal: "Dnes jsem měl slavností den.
Ve 12:30jsem se stal doktorempráv".49
Flieder se ještě
chtěl

před

svou promocí rozhodl, že bude ve svém studiu pokračovat, jelikož se

dát na dráhu vysokoškolského profesora, k

čemž

se potřeboval habilitovat.

1906 se proto snažil získat podporu pro svojí habilitaci od svých
Riegra a Bráfa. Již 7.

března

Během

roku

profesorů, především

1906 navštívil profesora Bráfa, aby se ho zeptal, zda je

od

naděje,

že: "obdrží stipendium na studijní cestu". 50 Bráf mu sdělil, že: "ano a kromě toho mi řekl, že

mé

docentuře

ani profesor Fiedler ani Rieger nebudou

dělat

potíže a připojil, že on také

ne" .51 Koncem března 1906 ho navštívil ještě jednou a zeptal se ho, zda: ,,je přecijen naděje,

ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 24. února 1906.
Tamtéž, deníkový záznam z 31. ledna 1906.
43 Tamtéž, k. 10, inv. č. 534, doklady o právnické a magistrátní službě.
44 Tamtéž.
45 Tamtéž.
46 Tamtéž, k. 12, inv. č. 927, deníkové záznamy z 1. června a 31. října 1906.
47 Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991,
s.149.
48 ANM, fond Robert Flieder, k. 1, inv. č. 1, děkovný projev Roberta Fliedra při doktorské promoci.
49 Tamtéž, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 6. listopadu 1906.
50 Tamtéž, deníkový záznam ze 7. března 1906.
51 Tamtéž.
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aby mohl být habilitován l/. s2 Na tuto otázku mu profesor Bráf sdělil, že "o tom mluvil s
Riegrem a Fiedlerem a též prohlásil, že oni mě zcela určitě navrhnoul/. 53 Následně pak byl
ještě

v

září

1906 na

návštěvě

u Riegra,

při

které mu byla

přislíbena

výrazná pomoc a

podpora v jeho dalším studiu a při habilitaci. 54 K této návštěvě si Flieder poznamenal:
"Ačkoliv

mi situaci nových

nezadržoval

mě,

docentů veřejného

práva

abych si vybral rakouské právní

vylíčil,

dějiny

nebo

jako ne

právě

německé

právo a abych

slibnou,

eventuelně později přešel na pole moderních státních dějin 1/. 55 Při další návštěvě u Riegra si

zřetelně uvědomil povahové rozdíly profesora Riegra a Bráfa, kteří byli švagři,56 což dokládá

jeho zápis v deníku:

"Při

této

příležitosti

jsem poznal, jaký je rozdíl mezi ním a dvorním

radou Bráfem, jak jsou jejich sliby a závazky serióznÍ. Dvorní rada Bráfzcela spontálně, aniž
bych ho slovem o

něco

poprosil, všechno možné by mi slíbil... , když jsem ovšem jednou

opravdu přišel žádat o podporu, nepomohl mil/. 57 Tím narážel na své roztrpčení nad tím, že
mu Bráf nepomohl

při

získání

lepšího místa. Výsledkem
při Fliedrově

profesorem Riegrem bylo získání jeho podpory

rozhovorů

mezi Fliedrem a

habilitaci a dále se dohodli, že

po historické průpravě přejde přes všeobecné státní právo k právu mezinárodnímu. 58
Přelomem

jeho života je 26. leden 1907, kdy ukončil na svou žádost přípravnou službu
soudcovskou. 59 Důvodem bylo přijetí jmenování, od pražské městské rady z 22. ledna 1906,
aby vstoupil do služeb magistrátu hlavního města Prahy jako prozatímní konceptní
praktikant. 6o Toto jeho rozhodnutí není nijak překvapující, jelikož téměř celou dobu své
přípravné

služby soudcovské se neustále snažil získat jiné místo.

doktorskou promocí

kvůli

Ještě těsně před

svou

tomu navštívil profesora Bráfa, aby ho požádalo radu, v souvislosti

s vypsaným místem na praktikanta u Hypotéční banky.6l Fliedrovu nespokojenost se službou
u soudu a s budoucím profesním

uplatněním

"Situace u soudu na mě působila přímo
státního zastupitelství mě

nenaplňovalo

dokresluje nejlépe jeho poznámka v deníku:

depresivně, stejně jako očekávané přijetí

nijak zvláštním nadšením,

neboť

u finančního

teprve až za 3 roky

ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam ze 17. dubna 1906.
Tamtéž.
54 Tamtéž, deníkový záznam z 24. září 1906.
55 Tamtéž, deníkový záznam z 24. dubna 1906.
56 Profesor Bráf si roku 1888 vzal Libuši Riegrovou, která byla sestrou profesora Riegra. Navrátil, Michal,
Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 42.
57 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 1. prosince 1906.
58 Tamtéž, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.
59 Tamtéž, inv. č. 531, vysvědčení z let 1889-1908.
60 Srov. AMZV, osobní spis Robert Flieder.; ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 534, doklady o právnické
52

53

službě.
61

ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 31. října 1906.
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bych obdržel příjem, což není nijak záviděníhodné".62 Takže jmenování prozatímním
konceptním praktikantem
důležitou

něho

pro

bylo do

finanční

důvody,

na otci, který ho do této doby

finančně

roli sehrály

určité

míry vysvobozením. Dále tu

zřejmě

jelikož jako prozatímní magistrátní konceptní
praktikant měl nárok na roční příjem 1 400 Korun. 63 Díky tomu mohl být finančně nezávislý
podporoval.

Kromě

toho musel jeho otec

ještě

finančně podporovat i svého mladšího syna,64 který v této době ještě studoval právnickou
stejně jako předtím jeho

fakultu,

starší bratr.

1.3 Magistrátní úředník královského hlavního města Prahy
Přes

Flieder určité obavy, zda vstup do služeb magistrátu
hlavního města Prahy byl správným rozhodnutím. 65 Dne 26. ledna 1907 vykonal slib
výhody svého nového místa,

mlčenlivosti

měl

zapisovatelskou a o tři dny později nastoupil dráhu magistrátního
úředníka v úřadovně v Libni. 66 Z tohoto ovšem moc velkou radost neměl, jelikož si do
a

přísahu

deníku zapsal: "Začátek nebyl nijak zvlášť šťastný. Byl jsem přidělen do Libně".67
Mezitím

pokračoval

ve své snaze o získání cestovního

kterému navštívil profesora Riegra:
vstřícný,

mnoho

dostal jsem rady, co se
řekl,

z

čehož

týče

"Včera

jsem byl u

mé žádosti o

vidím, jak je mi velmi

něho

habilitační

habilitačního

a on byl ke

stipendia,

mně neobyčejně

cestovní stipendium a

příznivě nakloněn

a jak

kvůli

mě

opět

mi

v mé snaze

podporuje".68 Přesto měl pochybnosti, zda se mu podaří stipendium získat a jeho obavy se
zvýšily po rozhovoru s

úředníkem

právnické fakulty Hoppem, který mu

řekl,

že: ,,již nemůže

doufat v kladné vyřízení své žádosti, když ta zůstala tak dlouho nevyřízena".69 Avšak díky
podpoře

profesora Riegra nakonec

přece

jen obdržel

habilitační

cestovní stipendium od

rakouského ministerstva školství. 7o Ovšem kladné vyřízení své žádosti obdržel teprve až v
roce 1908. 71 Dalším problém, který ho trápil, bylo je pracovní působení v Libni: "Z mnoha

známek musím soudit, že

zůstanu

v Libni, a tak všechno moje úsilí dostat se

pryč,

vyšlo

ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 31. října 1906.
Tamtéž, k. 10, inv. Č. 531, vysvědčení z let 1889-1908.
64 Karel Flieder, český právník, v roce 1908 se stal doktorem práv na právnické fakultě v Praze, od roku 1907 ve
službách soudních, v roce 1912 se stal soudcem, v roce 1913 byl povolán na ministerstvo orby, po roce 1918 se
stal radou u nejvyššího správního soudu. Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s.
100.
65 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. Č. 927, deníkový záznam z 22. ledna 1907.
66 Tamtéž, k. 10, inv. Č. 534, doklady o právnické službě.
67 Tamtéž, k. 12, inv. Č. 927, deníkový záznam ze 7. února 1907.
68 Tamtéž, deníkový záznam z 18. prosince 1906.
69 Tamtéž, deníkový záznam z 28. dubna 1907.
70 Tamtéž, k. 10, inv. Č. 542, životopis z roku 1945.
71 Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991,
s.149.
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naprázdno. Nyní jsem se již uklidnil, neboť jinak bych se z toho musel zbláznit".72 Další rána,
která ho v této době postihla, byla smrt73 profesora Bohuše Riegra. K této události si do
deníku si zapsal:

"Postupně

budu

opuštěný. Můj

nejlepší a jediný přítel v mém

životě zemřel,

můj učitel, můj mistr, veliký a vznešený Rieger... ".74 Jedinou útěchou mu mohlo být, že

opustil službu v Libni, odkud byl dne 12.
několik

strávil

června

1907

přeřazen

do zdravotního referátu, kde

let, a poté byl až do konce své magistrátní kariéry

národohospodářském.

v referátu

75

Začátkem roku 1908 se rozhodl, že složí politicko-správní zkoušku,76 kterou vykonal ve

dnech 5. a 6. února 1908. 77 Následně si podal žádost, aby byl jmenován definitivně. Městská
rada jeho žádosti dne 25. února 1908 vyhověla a 27. března 1908 složil služební přísahu. 78
konečně obdržel habilitační cestovní stipendium, mohl vyjet na stáž do Freiburgu a
79
Berlína. V roce 1909, po svém návratu ze zahraničí, uveřejnil ve Sborníku věd právních a

Jelikož

státních rozšířenou a přepracovanou práci "Corona regni Bohemie".8o O této práci později
profesor Kapras prohlásil, že to byla jeho nejlepší práceY Dne 15. ledna 1909 požádal
městskou

radu, aby byl jeho plat zvýšen z 1 400 Korun na 1 600 Korun, se

od 1. ledna 1909.
měsíc

na to byl

82

zpětnou

platností

Této jeho žádosti městská rada dne 26. ledna 1909 vyhověla. 83 Téměř

městkou

radou jmenován magistrátním koncipistou v 1. platové třídě s ročním

služným 2 200 Korun. 84
Začátkem

roku 1910

dokončil

svojí

habilitační

práci, kterou

následně

vydal pod názvem

"Příspěvky k dualistickým ústavám stavovským".85 Tato jeho práce však nebyla profesory

přijata právě příznivě. 86 Flieder si k tomu do deníku zapsal: "To samozřejmě znamená

rozsudek smrti pro moje habilitační záměry".87 To mu však nezkazilo radost z vydání jeho
ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 28. dubna 1907.
Bohuš Rieger zemřel 29. května 1907 v Poučnici pod Karlštejnem. Navrátil, Michal, Almanach
československých právníků, Praha 1930,373.
74 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 15. října 1907.
75 Tamtéž, k. 10, inv. č. 534, doklady o právnické a magistrátní službě.
76 Podle ustanovení §72 pražského obecního řádu a císařského nařízení ze dne 10. října 1854 Č. 262 ř.z. musel do
tří let od nástupu do služby podrobit praktické zkoušce pro politickou a správní službu, která je pro státní
úředníky předepsána. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 534, doklady o právnické a magistrátní službě.
77 AMZV, osobní spis Roberta Fliedera.
78 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 534, doklady o právnické a magistrátní službě.
79 Srov. Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12,
1991, s. 149; Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 101.
80 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 542, životopis zroku 1945.
81 ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. Č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.
82 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 534, doklady o právnické a magistrátní službě.
83 Tamtéž.
84 Tamtéž.
85 Tamtéž, inv. Č. 542, životopis z roku 1945.
86 Tamtéž, k. 12, inv. Č. 927, deníkový záznam z 19. ledna 1910.
87 Tamtéž.
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práce: "Moje první samostatná kniha leží přede mnou".88 Profesor Hanel 89 mu ještě předtím
doporučil,

aby se na

základě

této práce habilitoval na rakouské

říšské dějiny

a

německé

právo. 9o Flieder tedy navštívil profesora Stiebra,91 který se stal Hanelovým nástupcem,92 aby
se ho zeptal: "zda by byl ochotný přijmout jeho práci jako základ pro habilitaci z

německého

práva".93 Podle Fliedra ho Stieber přivítal následujícími slovy: "Měl jste mi vaší knihu
věnovat. Nemám čas, abych to nyní četl".94 Z následujícího rozhovoru se Stiebrem získal

Flieder dojem, že: "on chce

mě

s mojí habilitací alespoň ještě nějaký

čas

zadržet.

není zcela jasné, ale zdá se mi, že na tom má jakýsi zájem. Snad to, aby
referátů

Proč,

to mi

kvůli přebírání

o mojí práci, nebyl rušen ve své vlastní práci. Krátce mi vytkl, zda chci

vůbec

habilitovat, protože ostatně také můžu vědecky pracovat, aniž bych byl docentem".95 Nakonec
mu profesor Stieber poradil, aby se nechal habilitovat z českého práva. 96 Stieber to zdůvodnil
tím, že: "se mi tímto způsobem

snadněji podaří získat

docenturu a když už budu na

univerzitě

již snadno se můžu habilitovat z německého práva".97 K tomu si zapsal do deníku: "Z toho
bylo jasně vidět, že mujde jen o to, abych nyní nehabilitoval z německého práva".98 Flieder se
nakonec rozhodl, že podá habilitační žádost, ale na obor
nesouhlas profesora Stiebra. 99

říšských dějin

rakouských a to i přes

1.4 První pokus o habilitaci na české právnické fakultě
Dne 13.

června

1910

odevzdal tedy svojí

habilitační

žádost pro obor

říšských dějin

rakouských. IOO Již 20. června 1910 byla ustavena habilitační komise, která se skládala z

ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 3l. března 1910.
Jaromír Hanel (1847-1910), český právník a univerzitní profesor, po pražské habilitaci odešel roku 1874 jako
profesor právních dějin na univerzitu do Záhřebu a v roce 1881 po svém návratu se stal profesorem rakouských
říšských a státních dějin v Praze, kde na české právnické fakultě působil až do své smrti. Havránek, Jan, a kol.,
Dějiny Univerzity Karlovy, díl III., Praha 1997, s. 226.
90 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 3l. března 1910.; ANM, fond Robert
Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.
91 Miloslav Stieber (1865-1934), český právník a univerzitní profesor, v roce 1902 se habilitoval, v roce 1908
jmenován mimořádným a v roce 1911 řádným profesorem německého práva na české právnické fakultě. Srov.
Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 420.; Havránek, Jan, a kol., Dějiny
Univerzity Karlovy, 1802-1918, díl III., Praha 1997, s. 227.
92 Havránek, Jan, a kol., Dějiny Univerzity Karlovy, díl III., Praha 1997, s. 227.
93 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 10. dubna 1910.
94 Tamtéž.
95 Tamtéž.
96 Tamtéž.
97 Tamtéž.
98 Tamtéž.
99 Tamtéž, deníkový záznam ze začátku listopadu 1910.
100 ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.
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profesorů Kadlece,lol Čelakovského l02 a Stiebra. 103 Flieder tomuto profesorskému sboru,
předal

svojí práci k odbornému posouzení a k této události si do deníku poznamenal: "Mohl

jsem jen doufat, že si přes prázdniny mojí knihu přečtou".104 Během října 1910 navštívil
profesora Kadlece, jelikož se ho chtěl zeptat, kdy bude jeho habilitace vyřízena. lOS Flieder
ovšem zjistil, že si ještě jeho knihu nepřečetl. I06 Flieder totiž doufal, že se Kadlec stane
referentem jeho habilitační práce, ten mu však

vysvětlil,

že: "nemohl přijmout místo referenta

mojí práce, protože je totiž velmi přetížen jinými pracemi".107 Pro Fliedra to bylo velké
zklamání, protože místo referenta nakonec získal profesor Stieber. 108
Na nový rok se po téměř dvouleté známosti zasnoubil se svojí přítelkynL I09 V této době
měl

také

určité

obavy, zda získá místo magistrátního

komisaře,

jelikož

měl

dlouhou dobu

dovolenou z důvodu studijního pobytu v zahraničL llo Jeho obavy rozptýlilo až jeho
jmenování magistrátním
ze dne 10. ledna 1911.

komisařem

111

ve II. hodnostní

třídě

s

ročním

služným 2 800 Korun,

Jeho radost z jmenování magistrátním komisařem však netrvala

dlouho, protože se doslechl, že jeho habilitace je

beznadějná,

jelikož jeho obor je již

dostatečně obsazen. 1l2 Z toto důvodu navštívil profesora Heyrovského,1l3 aby se ho zeptal,

zda jsou tyto zprávy pravdivé. 1l4 Heyrovský ho uklidnil a řekl mu, že: "kdybych měl opět
nějaké starosti, abych se na něho obráti/".1I5 Dne 18. března 1911 se sešel profesorský sbor a
rozhodlo jeho habilitační žádosti, referentem byl již dříve zvolen profesor Stieber. 1I6 Flieder

se o zasedání profesorského sboru,

dozvěděl

až 4. dubna 1911: " Včera jsem se

dozvěděl,

že

lOl Karel Kadlec (1865-1928), od roku 1891 byl tajemníkem národního divadla, v roce 1899 se habilitoval a v
roce 1905 byl jmenován mimořádným a v roce 1909 řádným profesorem z dějin slovanského práva. Havránek,
Jan, a kol., Dějiny Univerzity Karlovy, díl III., Praha 1997, s. 227.
102 Jaromír Čelakovský (1846-1914), český právník a univerzitní profesor, v roce 1871 se stal doktorem práv, v
roce 1883 se habilitoval z dějin práva v českých zemích, v roce 1886 jmenován mimořádným a v roce 1892
řádným profesorem na české právnické fakultě. Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha
1930, s. 60.
103 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam ze začátku listopadu 1910.
104 Tamtéž.
105 Tamtéž.
106 Tamtéž.
107 Tamtéž.
108 ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.
109 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 6. ledna 1910.
llO Tamtéž.
III Tamtéž, k. 10, inv. č. 534, doklady o právnické a magistrátní službě.
112 Tamtéž, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 15. ledna 1911.
lB Leopold Heyrovský (1852-1924), český právník a univerzitní profesor, v roce 1878 byl jmenován soukromým
docentem římského práva, v roce 1882 jmenován mimořádným a v roce 1890 řádným profesorem, v roce 1904
získal titul dvorního rady, byl členem komise historicko-právní a judicielní, v letech 1896 a 1904 byl děkanem
právnické fakulty a v letech 1908 až 1909 dokonce rektorem. Navrátil, Michal, Almanach československých
právníků, Praha 1930, s. 136.
ll4 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 15. ledna 1911.
115 Tamtéž.
]]6 Srov. ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.; ANM,
fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 5. března 1911.
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18.

března,

přijat

tedy více jak před čtrnácti dny, bylo zasedání profesorského sboru, ve kterém byl

výsledek kontroly mé

habilitační

práce a příslušný návrh. Tedy ani jediný profesor se

nenašel, který by mi oznámil, co se událo, že o mém osudu je již rozhodnuto ".ll7 Při zasedání
komise, to byl profesor Stieber, jako referent Fliedrovy

"první

dvě části

nesvědčí

habilitační

práce, který jí vytkl, že:

spisu jsou jakožto nesamostatné, na cizí práci založené. I ostatní kapitoly

o samostatnosti

autorově, neboť přim kl

pouze pensum, které mu udávala Riegrova

se nadobro k

učebnice.

učebnici Riegrově.

Podal

Nestudoval královskou radu v celé její

velikosti". Jl 8 Dále pak ještě upozornil, že: "úplně pominul všeho stopování cizích vlivů na
vytvoření

se rady, že

jasně

nerozezná královskou radu osobní a královskou radu

stavovskou".ll9 Poté podal profesor Stieber návrh, aby: "profesorský sbor se usnesl, že
habilitační

spis neuznává se za

venia docenti nebyla

udělena,

způsobilý,

říšských dějin

rakouských

aby však bylo oznámeno, že jest mu dovoleno o habilitaci

Doporučovalo

novým spisem se ucházet.

aby žádosti pro obor

by se, aby si k tomu vybral téma,

při

jehož

zpracování by projevil vědeckou samostatnost. Proto by bylo nejlépe, aby se v práci té opíral
o prameny archivní".12o Tento návrh byl přijat a výsledkem kontroly profesorského sboru
bylo, že:

"vědecká

udělena... ,

hodnota předloženého spisu

však autor

dostatečnou

nestačí,

aby žadateli venia docenti mohla být

píli při své práci přece prokázal, bylo možno, že při příští

své práci vytknutých vad se vyvaruje a více vědecké samostatnosti projevÍ". 121 Flieder v této
době ještě nevěděl,

výsledek pro

něho

jak profesorský sbor rozhodl, ovšem z chování profesorů mohl usoudit, že
nebyl

příznivý:

"Dnes jsem potkal Heyrovského a ten

mě

ani neoslovil a

potom jsem potkal v elektrickém voze děkana Vančuru 122 a profesora Drachovského. 123 Ten
poslední byl dost

rozpačitý

a

děkan,

který

mě jinak

vždy oslovil, snášel můj pohled s

určitými

rozpaky a vůbec každému setkání s mýma očima se vždy vyhnul".124 Konečně, dne 7. dubna
1911, obdržel úřední rozhodnutí komise. 125 Výsledek jeho habilitace byl sice nepříznivý, ale
jak již bylo

řečeno,

dostal od profesorského sboru, druhou šanci na habilitaci. Flieder z toho

ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 5. března 1911.
ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.
119 Tamtéž.
120 Tamtéž.
121 Tamtéž.
122 Josef Vančura (1870-1930), český právník a univerzitní profesor, v roce 1893 se stal doktorem práv, v roce
1894 byl jmenován koncipistou zemského výboru a od roku 1899 tajemníkem, habilitoval se v roce 1898, v roce
1905 byl jmenován mimořádným a v roce 1909 řádným profesorem. Navrátil, Michal, Almanach
československých právníků, Praha 1930, s. 476.
123 Josef Drachovský (1876-1961), český právník a univerzitní profesor, v roce 1902 se habilitoval, v roce 1907
jmenován mimOřádným a v roce 1911řádným profesorem. Havránek, Jan, a kol., Dějiny Univerzity Karlovy, díl
III., Praha 1997, s. 224.
124 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 5. března 1911.
125 Tamtéž, deníkový záznam ze 7. března 1911.
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však nebyl nijak nadšen: "Když se budu chtít habilitovat, musím předložit novou práci, která

bude založena na archivním materiálu. Jaká strašná nespravedlnost". J26 Byl z rozhodnutí
komise, velmi

roztrpčen

a největší zásluhu na tomto výsledku,

připisoval

profesoru Stiebrovi,

o čemž nejlépe svědčí jeho zápis v deníku ze dne 5. dubna 1911 127 : "Moje bolest je

nevýslovná. Sice jsem byl, při chování profesora Stiebra proti mě, připraven na všechno, nyní
mám jistotu, že je moje

věc

ztracena, všechno ve

mně vře,

proti bezcitnosti osudu, který

mě

potkal ". 128 Poté se sešel s profesorem Kadlecem, který byl jedním ze tří členů komise. Kadlec
ho přijal velmi přátelsky a řekl mu, že: "on a Čelakovský sami o tom přemýšleli, co bych mohl
dělat,

abych nemusel jezdit do cizích

archivů

a abych se s tím nemusel

hodně

a dlouho

namáhat". 129 Kadlec mu předložil několik témat, které společně s profesorem Čelakovským
vymysleli, z nichž si Flieder vybral Dějiny zemského sněmu. 130
I.S Dospělost a zrání
Následně, zřejmě

nevěděl,

odpor, v

se rozhodl, že si vezme dovolenou. On sám ovšem

než prostředí, jež jest výtvorem kulturní činnosti lidské, ale tentokráte jsem cítil, že

uprostřed přírodních

připravil

odpočinul,

kde svojí dovolenou stráví: "Jindy bych byl dal v takovém případě přednost krásám

přírodním

by se

aby si

tak cestu pro
Německu

černé

by mne

krás rázem probudil

nepřemožitelný

myšlenky. Kam tedy jeti? K rakouským
sváděly

univerzity.. .. ,

Paříž,

stesk. .. , a v mém nitru
městům německým

snad neprávem,

neměla

mám

pro

mě

přívětivosti, Itálie a Řecko mne již dávno vábily. Rozhodl jsem se jeti do Itálie. A nebyla to

tentokráte Neapol, jež měla největší vliv na toto rozhodnutí, spíše to byl Řím, jenž se svými
sbírkami antickými a zachovanými památkami starořímských staveb mne lákal". l3l Z Prahy
května

odjel už ráno 13.

1911 a cestou se

ještě

zastavil v

Benešově,

aby navštívil svou

snoubenku. 132 Poté se vydal přes České Budějovice a Linec do Salcburku, kde přenocoval. 133
Dále

pokračoval

k italským hranicím. Ovšem jízda italskou železnicí,

obrovským zážitkem, což sám vylíčil: "Co jsem

vše, co u nás

vidět

viděl

ve voze, to daleko

pro

něho

byla

nedostižně přesahuje

jest v nejhorších vozech a mezi nejhorším obecenstvem. Muži ještě také

ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam ze 7. března 1911.
Tento deníkový záznam je značen jako 5. března, správně by však mělo být 5. dubna, stejná chyba se
vyskytuje u deníkového záznamu 7. března. Srov. ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746.; ANM, fond
Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 5. března 1911.
128 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 5. března 1911.
129 Tamtéž, deníkový záznam z 20. června 1911.
130 Tamtéž.
]3] Tamtéž, k. 4, inv. č. 172, vzpomínky na cestu do Itálie.
132 Tamtéž.
133 Tamtéž.
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jakž se chovali
baňatých

láhve s

slušně.... ,

ale ženy! Div se nesvlékly.... , pokud nespaly, pily víno z velkých

lahví.... , a jedly, ale

kořalkou,

způsobem

vymykajícím se všemu lidskému.

a slovo pily by bylo zbytečným eufemismem, aby se

Později

vytáhly

označilo vyprazdňování

jejich obsahu".134 Konečně 15. května 1911 dorazil do Říma, ale město bylo úplně jiné, než
jak si ho představoval: "A pak antický Řím? Marně jsem hleděl z místa na místo, nic jsem z
něho nenalézal... byl jsem zklamán".135 Později však svůj první úsudek změnil, protože ho

uchvátily

římské

kulturní památky: "Vešel jsem do muzea... , poklad vedle pokladu. Chodil

jsem od sochy k soše, jako od svátosti k svátosti. Kdybych
s

vroucnějšími

pocity obdivu, úcty a radosti stát
. k'h
vy,tvory antzc
e o umem .136
v

věřil

před jeho

v nějakého boha nemohl bych

symbolem, než zde

před těmito

,,,

Zpět do Prahy se vrátil až 3. června 1911. 137 Jeho pobyt v Itálii byl pro něho velmi
důležitý,

jelikož mu pomohl

překonat

trauma z jeho

jeho zápis v deníku: "Tato cesta mi vrátila

smělost

habilitačního neúspěchu.

a

sebevědomí.

To dokazuje i

Nyní vidím svojí porážku

klidně".138 Dne 20. června 1911 byl navštívit profesora Čelakovského. Jak z chování Kadlece,

tak Čelakovského soudil, že: "se trochu stydí za své rozhodnutí mojí věci, ale že nechtěli
odporovat Stiebrovi. 139 Především však Fliedra velmi překvapilo, když zjistil, že Čelakovský,
který byl

členem habilitační

komise, o jeho práci

vůbec

nic nevL Do deníku si zapsal:

"Pěkné

poměry!,,140 Flieder ho navštívil kvůli tomu, aby mu definitivně sdělil, že "se rozhodl pro

téma Dějiny zemského sněmu".141 Čelakovský mu na to odpověděl, že: "mi přeje hodně
štěstí".142 Tím jejich setkání skončilo. Flieder si toto téma vybral z toho důvodu, protože

podle jeho názoru: "tato věc souvisí s přítomností, než něco mrtvého".143 Následně se
dozvěděl, že byl doktor Wenig l44 jmenován docentem, což velmi těžce nesl.

I45

Do deníku si

ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 172, vzpomínky na cestu do Itálie.
Tamtéž.
136 Tamtéž.
137 Tamtéž, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 6. června 1911.
138 Tamtéž.
139 Tamtéž.
140 Tamtéž.
141 Tamtéž.
142 Tamtéž.
143 Tamtéž, deníkový záznam z 14. prosince 1911.
144 Arnošt Wenig, český právník a univerzitní profesor, řádný profesor obchodního a směnečného práva v Praze,
v roce 1906 promoval na právnické fakultě v Praze, od roku 1907 vstoupil do služeb magistrátu hlavního města
Prahy, habilitován v roce 1911, v roce 1919 se stal mimořádným a v roce 1924 řádným profesorem. Navrátil,
Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 503.
145 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 31. srpna 1911.
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zapsal: "Jaká ironie oSUdU,,!146 Důvod byl ten, že to byl Flieder, který mu navrhnul, aby se
nechal habilitovat. 147
V této

době,

byl také nespokojen se svojí prací na magistrátu. Proto se snažil získat jiné

místo. Doufal, že by mu mohl se získáním místa pomoci jeho

někdejšího

profesor Bráf. K

tomu si do deníku zapsal: "Zvláště nyní by to pro něho bylo tak snadné, 148 obstarat mi nějaké
skvělé místo, ve kterém bych mohl užitečněji pracovat. .. ".149 Ovšem Bráf mu stejně jako v
předešlých případech

práci. Ovšem jeho

nepomohl. Mezitím

počáteční

bude vyžadovat delší

čas,

začal usilovně

nadšení se velmi brzy vytratilo, když zjistil, že: "tato

než je rok a s jiným tématem bych byl zcela

určitě

hotov".150 Jeho prvotní nasazení, které věnoval své habilitační práci, dokládá
všední pracovní dne: "Do dvou hodin odpoledne musím
těžce

a skutečně, v referátu

habilitační

pracovat na své nové

národohospodářském,

sedět

po celé

část dějin

již na jaře
popis jeho

v kanceláři a pracovat zde dost

úřední

hodiny nepřetržitě. A potom

celé odpoledne sedím v archivu a až do večera pracuji".15l Kvůli své habilitaci navštívil
profesora Heyrovského, který mu domlouval, aby: "to nebral tak tragicky a aby se nevzdal po
prvním neúspěchu".152 Flieder se ho také zeptal, jaký názor má na profesora Stiebra.
Heyrovský mu odpověděl, že: "se nemůže vyslovit, vzhledem k tomu, že je to jeho kolega".153
Dalším s kým se setkal v souvislosti se svojí habilitací, byl profesor Kadlec. Z jejich
rozhovoru byl Flieder přímo

rozčílen,

jelikož Kadlec mluvil jen o rumunských a

maďarských

právních dějinách. 154 K této rozmluvě si poznamenal: "Nic zajímavého pro mě a mojí
práci!,,155 Jelikož potřeboval získat další archivní materiál ke své práci, odjel do vídeňského
archivu. 156 Po svém návratu se dozvěděl, že magistrátnímu sekretáři Svobodovi,157 byla
schválena docentura a také, že magistrátní sekretář Joachim 158 se habilitoval na technice. 159 K
ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. Č. 927, deníkový záznam z 31. srpna 1911.
Tamtéž.
148 V této době byl totiž Bráf ministrem orby. Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha
1930, s. 42.
149 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. Č. 927, deníkový záznam ze 14. prosince 1911.
150 Tamtéž.
151 Tamtéž, deníkový záznam z 9. dubna 1912.
152 Tamtéž.
153 Tamtéž.
154 Tamtéž.
155 Tamtéž.
156 Tamtéž, deníkový záznam z 15. června 1912.
157 Karel Svoboda, univerzitní profesor, příbuzný ministra a univerzitního profesora Randy, studoval právnickou
fakultu a následně se věnoval pojišťovnictví, pracoval u generální zastupitelství Assecurazioni Generali v Praze,
později v Pražské městské pojišťovně, kde se postupně stal náměstkem ředitele a přednostou životní pojišťovny,
v roce 1911 se stal honorárním docentem pojišťovnictví na České technice v Praze, později se habilitoval pro týž
obor, v roce 1927 byl jmenován řádným profesorem. Navrátil, Michal, Almanach československých právníků,
Praha 1930, s. 431.
158 Václav Joachim (1876-1945), český právník, po studiu práv, byl od roku 1901 u zemského soudu a od roku
1902 vstoupil do služeb magistrátu hlavního města Prahy, v roce 1909 se stal tajemník Svazu českých měst v
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této zprávě si zapsal: "v prvním případě příbuzenstvo a v druhém politická protekce".160 Viděl
v tom jen další nespravedlnost, vzhledem ke své

neúspěšné

habilitaci. Do deníku si zapsal:

"Snad možná přece někdy zvítězí seriózní práce"! 161 Tím hlavně narážel na Joachimovu
habilitační práci, která byla podle jeho názoru: "diletanským článkem

162

o vztahu právníků a

techniků ve veřejné správě".163 Podle Fliedra obdržel Joachim habilitaci jen na základě: "své
příslušnosti k mladočechům a s jejich pomocí".164 Jeho pocity nejlépe vystihuje zápis v

deníku: "Jak mě to vše bolí!,,165
Po

habilitačním

alespoň

zklamání a nespokojenosti se svým místem u magistrátu, se dostavila

radost v osobním

životě,

jelikož se dne 23. listopadu 1912 oženil se svojí snoubenkou
Miladou Veselou,I66 dcerou Františka Veselého,167 benešovského advokáta. 168 Se svojí
manželkou se seznámil již v roce 1909 a k této události si poznamenal: "Jedna nová láska,

která je první šťastná láska v mém životě"! 169
Toto manželství
politické

elitě

otevřelo

Fliedrovi,

prostřednictvím

a k jeho spisovatelskému

Františkem Veselým, který mu

presidiu, své přívržence. Dále mi

řekl,

uplatnění.

jeho tchána, cestu k tehdejší

Dne 22. února 1913

měl

české

rozhovor s

že: "realistická strana má na radnici a dokonce i v

vyprávěl,

jak doktor Bum si šel k

němu stěžovat

na vztahy

na radnici".l7o Veselý dále Fliedrovi tvrdil, že: "i Groh se stranou drží a doktor Joachim je
vlastně také přívržencem strany".17I Po tomto vyprávění, si Flieder zapsal: "Tedy tak

bezcharakterní, tak

ničemné

Všichni tito lidé jsou

oficiálně přívrženci

jednání lidí,

kteří

jsou

takřka

na vrcholu naší

společnosti.

svobodomyslné strany, které oni slouží a pro kterou

království českém, v roce 1913 se habilitoval pro veřejné právo na české technice v Praze, od roku 1919
nastoupil na ministerstvo vnitra. Srov. Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s.
182.; Vojtěch Mastný, vzpomínky diplomata. Ze vzpomínek a dokumentů československého vyslance, ed.
Eduard Kubů, Petr Luňák, Otto Novák, Praha 1997, s. 258.
159 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, mv. č. 927, deníkový záznam z 15. června 1912.
160 Tamtéž.
161 Tamtéž.
162 Tento článek vyšel již v roce 1910 ve Správním obzoru a přesný název zněl Součinnost právníků a techniků
ve správě veřejné. Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 182.
163 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, mv. č. 927, deníkový záznam z 15. června 1912.
164 Tamtéž, deníkový záznam z 22. února 1913.
165 Tamtéž, deníkový záznam z 15. června 1912.
166 Milada Fliedrová, roz. Veselá (1893-1980), manželka Roberta Fliedra. ANM, fond František Veselý, k. 1,
mv. č. 36, životopis Milady Fliedrové.
167 František Veselý (1863-1935), český národně demokratický politik, od roku 1900 člen výkonného výboru
České strany pokrokové, člen tajného výboru Maffie, v letech 1918 až 1918 poslanec Revolučního Národního
shromáždění, v letech 1919 až 1920 mmistr spravedlnosti, od roku 1921 starosta v Benešově, v letech 1920 až
1935 senátorem.Kolář, František, a kol., Politická elita meziválečného Československa 1918-1938, Kdo byl kdo,
Praha 1998, s. 280.
168 AMZV, osobní spis Robert Flieder.
169 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, mv. č. 927, deníkový záznam z 19. ledna 1910.
170 Tamtéž, deníkový záznam z 22. února 1913.
171 Tamtéž.
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se oni prosadili ve volbách a doktor Joachim rediguje v Národních listech rubriku
správa nebo píše tam

téměř většinu článků

velmi výnosnému postavení svobodomyslné

Veřejná

pod vlastním jménem. Všichni

vděčí skvělému

straně,

kvůli

ke které se přidali jen

a

materiálním

výhodám. Ale skrytě chodí k realistickým předákům a oznamují tam kompromitující informace
na

mladočechy

a sice jen proto, aby v případě zániku strany a

vítězství pokrokářů

mohli říct:

My byli vlastně již dlouho vaši přívrženci".172 Veselý chtěl zřejmě tímto vyprávěním,
přesvědčit
podařilo.

svého

ke vstupu do realistické strany, což se mu ne dlouho poté

Ovšem svojí snahou

Fliedrovi jeho
habilitaci jen
těžce

zetě

udělal

habilitační neúspěch,

kvůli

své stranické

sebevědomý,

v porovnání s Joachimem, který podle

příslušnosti.

snáším potupu, která mi byla na

byl hrdý,

spíše více škody než užitku, protože tím

skutečně

připomenul

něho

dostal

Jeho pocity nejlépe vystihuje jeho zápis: "Jak

univerzitě způsobena.

Jak bych nyní potřeboval, abych

obdivovaný. Každý, který se chopil jednat

hanebně,

dosáhl svého cíle.

Mě to bylo odepřeno, protože jsem zvolil jen cestu práce ".173

Z této depresní nálady se ho snažil dostat
František Veselý proto

sdělil

Fliedrovi, že:

právě

"mě

Veselý, který na ní nesl

svůj

díl viny.

nechává poroučet profesor Masaryk, abych

prý mu psal články a referáty z oblasti státního práva do Naší doby".I74 Veselý se zřejmě
domníval, že bude touto zprávou nadšen. U toho to však žádné velké nadšení nevyvolalo, což
dokládá jeho zápis: "Kdybych nato měl nyní jen čas!"I75 Flieder již předtím psal různé
historicko-právní články do Času/ 76 až do jeho uzavření, poté byl činný také v redakci
České demokracie. I77 Kromě Času psal později také do Unionu.178
Významnějším

povzbuzením pro něho bylo setkání s profesorem Heyrovským, s kterým se

setkal zcela "náhodou" na přednášce Fliedrova strýce 179 v Právnické jednotě. ISO Toto setkání
zřejmě zařídila

jeho rodina. Jednak byla tato

přednáška určena

jen pro vybrané publikum a

ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 22. února 1913.
Tamtéž, deníkový záznam z 21. dubna 1913.
174 Tamtéž, deníkový záznam z 20. září 1913.
175 Tamtéž.
176 Čas, byl časopisem realistické strany, vycházel od roku 1886 do roku 1915, kdy byl rakouskou cenzurou
zakázán, poté ještě krátce vycházel v letech 1920 až 1923. Soubigou, Alain, Tomáš Garrigue Masaryk, Praha
2004, s. 61.
177 ANM, fond Robert Flieder, k. 1, inv. č. 4, životopis z roku 1919.
178 Tamtéž, k. 2, ivn. č. 98, články Roberta Fliedra v Unionu ze 7. a 20. ledna 1914.
179 Karel Flieder (1853-1933), senátní prezident nejvyššího soudu, v roce 1876 vstoupil do soudcovské služby, v
letech 1877 až 1882 byl askultantem a následně v letech 1882 až 1895 soudním adjunktem, v letech 1895 až
1897 byl náměstkem státního zástupce v Chrudimi a v Praze, v roce 1897 se stal krajským radou u soudu v
Chrudimi, kde byl předsedou, případně místopředsedou odvolacího senátu ve věcech civilních, v roce 1907 byl
jmenován vrchním radou v Praze a byl přidělen k ministerstvu spravedlnosti, v roce 1910 se stal dvorním radou
nejvyššího soudu ve Vídni. Po vzniku ČSR se vrátil zpět do Prahy, kde se stal senátním prezidentem nejvyššího
soudu v Brně a v roce 1921 byl pověřen inspekcí soudů v Čechách a na Moravě, v roce 1928 odešel do penze.
Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 100.
180 ANM, fond Robert Flieder, k. 12., inv. č. 927, deníkový záznam z 23. října 1913.
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byl za profesorem Heyrovským Fliedrův otec, aby si s ním promluvilo
181 Takto vylíčil Flieder svůj dojem z jejich rozhovoru: "Po přednášce ke
synově habilitaci.

jednak

předtím

mně přišel
českém

profesor Heyrovský, který... slíbil svojí podporu

zemském

sněmu

a

vůbec

při předložení

pro celou habilitaci, za což jsem mu

vděčný".182 Díky tomu překonal svojí krizi a

mojí knihy o

samozřejmě

velmi

opět se začal plně věnovat své habilitační

práci. 183
Úsilí Veselého, aby se jeho zeť zapojil do politického života, bylo také úspěšné. Dne 5.
listopadu 1913 byl Flieder u Dubského,184 který byl v této době významným představitelem
realistické strany a zároveň měl na starosti její stranický deník Čas. 185 Flieder mu sdělil, že:

"Dávám své volné síly k dispozici realistické straně".186 Dále řekl Dubskému, co by vlastně
chtěl

ve

řešení je

straně dělat.

K tomu si do deníku zapsal:

"Chtěl

bych dostat akutní otázky, jejichž

v programu strany a ty pak vědecky zpracovat, tak abych jako poradce v této oblasti

mohl vždy zasáhnout".187 Nedá se říci, že by do realistické strany šel jen z vypočítavosti a
kvůli

osobnímu

prospěchu,

který

předtím vyčítal

vstoupil s jediným cílem, kterému asi opravdu

doktoru Joachimovi. Do realistické strany
věřil:

"pro

mě

je strana jen

prostředkem,

abych něco vykonal pro celý národ, kterému jsem bezmezně oddán ".188
Dalším významným dnem v

životě

Roberta Fliedra, bylo narození jeho prvního

dítěte:

"Dnes v osm hodin 10 minut se mojí choti narodila zdravá, silná a sličná holčička".189
Pokřtěna

byla dne 28. prosince 1913, ale jak si zapsal její otec do deníku: "Již od narození

jsme jí říkali Milenka".19o Jméno dostala po své babičce, matce jeho manželky. Radost z
narození

dítěte

mu však překazila jeho

tchýně,

která k nim

přijela

na návštěvu: "Matka Milky

k nám přijela v šestinedělí jen s asi 20 Korunami, ačkoliv u nás hodlala zůstat osm dní".191
Bylo logické, že matka jeho ženy přijela, aby se postarala o svou dceru, která prodělala velmi
těžký porod, ke kterému musela být přivolána lékařka. 192 Ovšem tato její návštěva

poznamenala

Fliedrův

vztah kjeho tchýni:

"aještě

k tomu jsem jí musel živit dalších

čtrnáct

dní navíc! A každou chvíli přitom musím poslouchat, jak by to nebo ono její muž koupil,
ANM, fond Robert Flieder, k. 12., inv. č. 927, deníkový záznam z 23. října 19l3.
Tamtéž.
183 Tamtéž, deníkový záznam ze 4. listopadu 19l3.
184 Gustav Dubský (1868-1947), český nakladatel, vydavatel listu Čas, činitel realistické strany. Korespondence:
T. G. Masaryk - Edvard Beneš 1914-1918, ed. Dagmar Hájková, Ivan Šedivý, Praha 2004, s. 34l.
185 ANM, fond Robert Flieder, k. 12., inv. č. 927, deníkový záznam z 5. listopadu 19l3.
186 Tamtéž.
187 Tamtéž.
188 Tamtéž.
189 Tamtéž, deníkový záznam z 15. listopadu 19l3.
190 Tamtéž, deníkový záznam z 28. prosince 19l3.
191 Tamtéž.
192 Tamtéž, deníkový záznam z 15. listopadu 1913.
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udělal atd., což samozřejmě znamenalo, že to tak také musím udělat".193 Tehdy si Flieder
zřetelně uvědomil

rozdíl v chování svých
rodiče!

deníku: "Moji drazí

rodičů

a Veselých, což dokládá zápis v jeho

Teprve nyní vidím, co ve Vás mám. 1

přes

Vaše skromné

majetkové poměry, dostali jsme od Vás mnohem více než od rodičů Milky. ,,194
Na

začátku

roku 1914 obdržel

konečně

nabídku z realistické strany, aby byl jejich

poradcem ve státně-právních otázkách. 195 Kromě toho se aktivně zapojil do klubu
konceptních
postavení

úředníků

právníků

v

pražského magistrátu. Jeho snahou bylo

městské správě, kteří

podle

něho

především

upozornit na

místo, aby se zabývali právní

činností

musejí dělat tzv. konceptní práci. 196 Na schůzi klubu navrhl, aby: "Ve výboru našeho klubu

byli lidé,

kteří

budou schopní hájit a připravit naše pozice v organizaci

městské

správy Velké

Prahy".197 Do deníku si zapsal: "navržený výbor jako vlastně celé toto hnutí je jen moje
práce".198 Přesto neměl jednoduchou pozici. Především ho na plenární schůzi rozčílila řeč
doktora Frídy,199 který řekl, že: "Od bitvy na Bílé hoře nestihla národ český taková pohroma,

jakou jest realistická strana".200 Následně pak ještě vyzval přítomné, aby: "tato rakovina byla
vyřezána z národního těla,,?OI Tato nepřátelská atmosféra na pražském magistrátu vůči
realistům

byla

způsobena

pražské radnice a na

závěr

Masarykovým projevem, ve kterém kritizoval komunální politiku
prohlásil, že:

"skutečnou

politiku radnice nevykonává, zato se tam

krade ,,?02 Přes toto nepřátelství k realistům byl Flieder zvolen do výboru klubu konceptních
úředníků. 203 Ovšem neměl jednoduchou pozici v úřadě, o čemž vypovídá jeho zápis v deníku:
"vytrpěl jsem od vlastních kolegů mnoho podlostí,,?04 Povzbuzením pro něho bylo setkání s

Masarykem, který mu nabídl, aby v časopisu Naše doba205 převzal rubriku Právo, kde
recenzoval především publikace historicko-právní. 206 Kromě toho byl ve výboru klubu zvolen
obchodním vedoucím. K tomu si do deníku zapsal: "Sice se na

navalily nové a ne zcela nepatrné povinnosti, ale díky tomu mám

mě prostřednictvím

větší

toho

možnost realizovat své

ANM, fond Robert Flieder, k. 12., inv. č. 927, deníkový záznam z 28. prosince 19l3.
Tamtéž, deníkový záznam z 30. prosince 1913.
195 Tamtéž, deníkový záznam z 10. ledna 1914.
196 Tamtéž.
197 Tamtéž.
198 Tamtéž.
199 Vladimír Frída, český právník a lékař, vystudoval práva v Praze, kde dosáhl hodnosti doktora práv v roce
1909, v roce 1922 se stal doktorem lékařství, od roku 1911 ve službě magistrátu hlavního města Prahy. Navrátil,
Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 105.
200 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 12. ledna 1914.
201 Tamtéž.
202 Dvořáková, Zora, Než se stal prezidentem, T. G. Masaryk a realisté 1882-1918, Praha 1997, s. 223.
203 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 12. ledna 1914.
204 Tamtéž.
205 Naše doba, byl časopisem realistické strany, vycházel od roku 1883 až do roku 1949, kdy byl zanikl.
Soubigou, Alain, Tomáš Garrigue Masaryk, Praha 2004, s. 61.
206 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.
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myšlenky o úkolech a postavení právníků v samosprávě a zvláště v správě komunální,,?07
Přesto začal

pochybovat o smysluplnosti své habilitace a práce u magistrátu, s

čímž

se

svěřil

svému tchánovi. Ten se mu však snažil domluvit: "pro svoji habilitaci jsi vykonal už tolik a
věnoval jí

tolik let a

času,

že by bylo přece škoda všecko opustit a chápat se nových plánů .. .

Místo ve Vídni není o tolik příznivější pro tebe, aby stálo za

opuštění

dosavadní cesty tvé.. .

Rozhodni sám, jak uznáš za dobré, ale rozhodneš-li se zůstat na dosavadní cestě, nechybíš,,.208
Nakonec

zřejmě

světová

rozhodla za Fliedra první

válka. On sám nemusel nastoupit

vojenskou službu, jelikož byl uznán nezpůsobilým k jejímu výkonu.
způsobeno

tím, že by nebyl schopen vojenské služby, což

vzpomínkách:

"Ještě

za Rakouska byl jsem v

obvodu, a vždy mne uznali
úřední mluvě,

nezpůsobilým

k

době

službě

objasňuje

první

světové

vojenské,

čili

přímluva,

untauglich. Byla to sice tenkrát trochu
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Nebylo to snad

sám ve svých

pozdějších

války asi dvanáctkrát u
jak se

říkalo

v rakouské

ale sám jsem k tomuto

výsledku musil také trochu přispět".2l0 Zůstal tedy během války ve službách magistrátu. V
této

době

se také blížilo jeho povýšení, kterého se

dočkal

21. ledna 1915, kdy byl jmenován

magistrátním komisařem v VIII. hodnostní třídě s ročním služným 3 600 Korun?11
Na konci roku 1915 se

začal opět plně věnovat

své

habilitační

práci, když si do deníku

zapsal, že: ,,jsem se rozhodl své dílo napsat a dotáhnout do konce,,?12 Kromě toho pokračoval
v psaní historicko-právních článků do Času, Naší doby a Unionu. Během války se také zhoršil
jeho vztah k

rodičům

Benešově jablka. Můj
nepřivezli
nějaká

jeho ženy. Nejlépe to vystihuje sám Flieder: "Objednali jsme si v

tchán s mojí tchýní mají sice plný sklep jablek, ale přesto nám do Prahy

ani jedno. Protože jsou v Praze drahá, vyptával jsem se, zda by nám nemohli

poslat. Matka mojí ženy je

ochotně

obstarala, ale abychom si nemysleli, že je to dárek

ihned napsala cenu tak jako náklady na dopravu a k tomu

zdůraznila,

že se musela vzdát

třech poštovních průvodek, aby jsme snad nechtěli zaplatit, čímž přišla o 24 haléřů".213

Mezitím se mu podařilo

dokončit habilitační

práci.

ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 8. března 1914.
Tamtéž, k. 10, inv. č. 551, dopis Veselého Fliedrovi ze 7. května 1914.
209 Tamtéž, inv. č. 533, domobranecká legitimace - hlášení u obce z let 1915-1917.
210 Tamtéž, k. 1, inv. č. 3, vlastní líčení pobytu v nemocnici.
211 Tamtéž, k. 10, inv. č. 534, doklady o právnické a magistrátní službě.
212 Tamtéž, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 12. dubna 1917.
213 Tamtéž, deníkový záznam z ledna 1916.
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1.6 Druhý pokus o habilitaci na české právnické fakultě
Konečně

na

začátku

roku 1917 vyšla jeho práce pod názvem "Zemský výbor v království

českém a jeho organizace v letech 1713-1783",214 na jejímž základě se chtěl nechat

habilitovat. Během dubna 1917 dostal z vydavatelství otisk své práce. 215 Hned odpoledne
habilitační

práci.

získat docenturu a slíbil mi

učinit

téhož dne byl za profesorem Heyrovským, aby mu ukázal
Heyrovský

mu

řekl,

že: "tentokrát se mi

určitě podaří

svojí novou

všechno možné, aby mi byl nápomocen v mojí snaze".216 Již 18. května 1917 si podal
habilitační žádost pro obor českých právních dějin na základě své nové práce?17 A v rámci

toho byl navštívit univerzitní profesory: "abych jim prezentoval svou knihu a zjistil jejich

názor".218 První koho navštívil byl profesor Kadlec. Dojem, který si Flieder z jejich
rozhovoru odnesl, vystihuje jeho zápis v deníku: "byl velmi přátelský a mluvil se mnou jako

bych byl již habilitován. ,,219 Poté byl za děkanem Krčmářem,220 který mu sdělil: "Myslím, že
tentokráte to půjde,,?21 Dalším profesorem, kterého navštívil, byl Kapras, který byl však o
něco zdrženlivější

než předchozí dva profesoři. Kapras mu hned na začátku setkání

sdělil,

že:

"bude mít čas až o prázdninách, aby se mohl zabývat mojí prací".222 Při rozloučení ho
Flieder žádal o podporu pro svojí

habilitační

žádost. Profesor Kapras mu pouze

řekl,

že:

"nemůže nic slíbit, dokud si knihu nepřečte,,?23 Mezím byl vybrán profesorský sbor, který se
měl

zabývat jeho habilitační žádostí. Komise se skládala z profesorů Kadlece, Stiebra a
Kaprase. 224 Následně pak Flieder požádal profesora Kaprase, aby mu po přečtení knihy,
sdělil svůj

názor na jeho

habilitační

práci. 7. prosinec 1917 byl dnem, kdy se

dozvěděl

jeho

214 Spis Zemský výbor v království českém: jeho organizace v letech 1718-1883, byl vydán ve Zprávách
zemského archivu království českého. Srov. ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k
habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.; ANM, fond Robert Flieder, k. 12., inv. č. 927, deníkový záznam z 12.
dubna 1917.
215 ANM, fond Robert Flieder, k. 12., inv. č. 927, deníkový záznam z 12. dubna 1917.
216 Tamtéž.
217 ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.
218 ANM, fond Robert Flieder, k. 12., inv. č. 927, deníkový záznam z 18. května 1917.
219 Tamtéž.
220 Jan Krčmář (1877-1950), univerzitní profesor, v roce 1901 promoval na právnické fakultě v Praze, v roce
1902 se habilitoval na právnické fakultě pro občanské právo rakouské, v roce 1904 se stal ředitelem kanceláře
české univerzity, roku 1907 jmenován mimořádným a v roce 1911 řádným profesorem, v letech 1916 až 1917
byl děkanem právnické fakulty, byl členem komise zkušební judicielní a historicko-právní. Po roce 1918 byl
členem československé delegace na pařížské mírové konferenci, poté působil jako expert v ministerstvu
zahraničních věcí a [mancí, v roce 1926 a následně v letech 1934 až 1936 byl ministrem školství a národní
osvěty. Srov. Navrátil, Michal, Almanach československých právníků, Praha 1930, s. 230.; Vojtěch Mastný,
vzpomínky diplomata. Ze vzpomínek a dokumentů československého vyslance, ed. Eduard Kubů, Petr Luňák,
Otto Novák, Praha 1997, s. 259.
221 ANM, fond Robert Flieder, k. 12., inv. č. 927, deníkový záznam z 18. května 1917.
222 Tamtéž.
223 Tamtéž.
224 ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.
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názor na svou

habilitační

práci a již v tento den mu muselo být

habilitaci je mizivá. Kapras mu totiž

jako

habilitační

spis... a

sděluji

Vám

sdělil,
svůj

zřejmé,

"pročetl jsem svědomitě

že:

úsudek: Spis se za

že jeho šance na

Vaší práci podanou

habilitační podklad

nehodí. Dal

jste si sice velikou práci se sebráním materiálu, ale to je všechno... nešel jste nikde

věci

na

kloub a spokojil se s pouhým popisem, jak Vám ho prameny přinesly".225 Dále mu profesor
Kapras navrhnul, aby: "vzhledem k tomu, že nerad bych Vám

dělal nepříjemnost

a bolest

zamítnutím, radím Vám, abyste vzal svojí žádost zpět. Rozhodnete-li se pro tento způsob

stačí,

když oznámíte děkanství, že jste si věc rozmysli!, a že si vyžadujete vrácení žádosti".226
Flieder mu hned druhý den, napsal: "prosím Vás, abyste se svým rozhodnutím posečkal, až s

Vámi budu moci mluvit,,?27 Snažil se Kaprase přesvědčit, aby změnil názor. Následně se dne
18.

května

1918 sešla

habilitační

komise, jejímž

předsedou

byl zvolen profesor Kadlec a

referentem profesor Kapras, třetím členem byl pak profesor Stieber. 228 Flieder byl z
Kaprasova názoru na svou práci velmi

rozčilen

nechal slyšet, že moje archivní práce není dost

a do deníku si zapsal: "Profesor Kapras se
vědecká,

abych mohl být habilitován. On v ní

nenalézá totiž žádné konstrukce. To říká on, jehož práce jsou tak slabéf,,229 Ovšem v důsledku
událostí roku 1918 bylo rozhodnutí habilitační komise odsunuto na pozdější dobu.
1.7 Ve službách Maffie a Českého svazu

Mezitím na jaře 1918 si Fliedra pozval k sobě Přemysl Šámal,23o aby mu sdělil obsah
dopisu od Masaryka, že: "válka
nečinili

nic, z

čeho

zřejmě

po trvá ještě dlouho ... , abychom vytrvali i my zde a

by odpůrci rozdělení Rakouska-Uherska mohli dovozovat, že národ nestojí

za svými pracovníky v

cizině...

Zejména jest

třeba,

parlamentu, kde vlády a snad i panovník budou nás

aby se nic takového v rakouském

různými

sliby lákat ke

kompromisům,

které by pak mohly úplně zmařit to, co již bylo dosaženo venku,,?31 Následně mu navrhl, aby:

ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, dopis Kaprase Fliedrovi z 6. prosince 1917.
Tamtéž.
227 Tamtéž, dopis Fliedra Kaprasovi ze 7. prosince 1917.
228 ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.
229 ANM, fond Robert Flieder, k. 12, inv. č. 927, deníkový záznam z 26. července 1918.
230 Přemysl Šámal (1867-1941), český právník a politik, spoluzakladatel České strany lidové (realisté), v letech
1908 až 1911 člen pražského obecního zastupitelstva, člen tajného výboru Maffie, jehož byl předsedou, zasloužil
se o sloučení většiny své strany s mladočechy a státními pokrokáři v Českou státoprávní demokracii, v červenci
1918 byl členem Národního výboru a v říjnu 1918 se účastnil ženevských jednáních delegátů domácího a
zahraničního odboje, v letech 1918 až 1920 člen revolučního Národního shromáždění, v letech 1918 až 1919
předseda správního sboru hlavního města Prahy, v letech 1919 až 1938 byl kancléřem prezidenta republiky, v
letech 1939 až 1940 stál v čele odbojové organizace Politické ústředí, v roce 1940 zatčen gestapem. Galandauer,
Jan, a kol., O samostatný Československý stát 1914-1918, Praha 1992, s. 97.
231 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na Maffii a vznik ČSR.
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"se přestěhoval do Vídně a tam vstoupil do Českého svazu jako jeho sekretář".232 Šámal mu
také přibližně řekl, jaké by byly jeho úkoll 33 ve Vídni a dal mu čas na rozmyšlenou. Hned
druhý den, po poradě s manželkou, zašel za Šámalem, aby mu sdělil, že jeho návrh přijímá?34
Šámal si ho vybral i díky jeho znalosti jazyků, v této době, již kromě perfektní němčiny,
ovládal

angličtinu,

francouzštinu a italštinu. Ovšem hlavní Fliedrovou

oddanost Masarykovi,

kromě

toho, že byl dlouholetým

členem

předností

byla jeho

realistické strany. V této

době

byl již členem České státoprávní demokracie, která se vytvořila dne 9. února 1918.235 Kam
pod vedením Šámala vstoupila většina členů realistické strany.236 Dále zde mohl sehrát
určitou

úlohu i jeho tchán František Veselý, který

věděl,

jak Flieder touží odejít z magistrátu.

Flieder ovšem nepředkládal, že by jeho práce u Českého svazu měla trvalejší charakter.
Zůstal nadále zaměstnancem magistrátu, kde dostal bez větších problémů dovolenou. Šámal

mu ještě doporučil, aby navštívil poslance Švehlu,237 který byl v této době

zvolen

místopředsedou Národního výboru v Praze?38 Švehlu do této doby Flieder osobně neznal, při
návštěvě

na

něho působil

bystrosti. Již jeho

dojmem:

zevnějšek, tvář

s

"člověka

velmi rozvážného, muže přirozené, ne

kostěnými

brýlemi,

poněkud

naučené

amerického typu, rozeného

státníka. ,,239 Kromě Švehly se seznámil také s poslancem Staňkem,240 který byl v právě v
Praze. Ten mu slíbil, že mu pošle všechny parlamentní tisky, aby se s nimi seznámil. Flieder

ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na Maffii a vznik ČSR.
Flieder měl být nekompromisní v nahlížení na národní stát, bez jakýkoliv pout s Rakousko-Uherském a
habsburskou dynastií, měl v parlamentu dohlížet na Český svaz, jeho poslanecké kluby a poslance, aby
nenastoupily cestu kompromisů, dále se měl snažit o rozklad parlamentu a shánět nadané lidi, kteří byli oddáni
myšlence Československého státu, především z rakouských ministerských úředníků české národnosti, kteří by se
dali využít jako budoucí úředníci nového státu. ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na
Maffii a vznik ČSR.
234 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na Maffii a vznik ČSR.
235 Tamtéž, k. 12, inv. č. 869, stranická průkazka.
236 Paulová, Milada, Dějiny Maffie, odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války (1914-1918), Praha 1937,
S.316.
237 Antonín Švehla (1873-1933), agrární politik, v letech 1908-1913 poslanec českého zemského sněmu, od roku
1909 předseda výkonného výboru České agrární strany, v roce 1916 se podílel na založení Českého svazu a
Národního výboru, jehož se stal jednatelem, až do roku 1917 stál na pozicích prorakouského aktivismu a
loajality, od jara 1917 přešel na pozice nacionálně radikální, za jeho podpory byla vytvořena podpůrná
organizace České srdce. Od července 1918 místopředseda Národního výboru, byl jedním z mužů tzv. 28. října,
od roku 1918 poslanec Národního shromáždění, první ministr vnitra ČSR v letech 1918 až 1920, od roku 1919
předseda Republikánské strany (agrární strana), v letech 1922 až 1929 s krátkou přestávkou v roce 1926
předseda vlády ČSR. Galandauer, Jan, a kol., O samostatný Československý stát 1914-1918, Praha 1992, s. 115.
238 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na Maffii a vznik ČSR.; Galandauer, Jan, a
kol., O samostatný Československý stát 1914-1918, Praha 1992, s. 71.
239 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na Maffii a vznik ČSR.
240 František Staněk (1867-1936), agrární politik, od roku 1899 člen agrární strany, v letech 1901 až 1905
zemský a říšský poslanec, v letech 1907 až 1918 říšský poslanec, v listopadu 1916 byl zvolen předsedou
Českého svazu říšských poslanců. Do května 1917 v něm hájil rakouské postoje, v roce 1918 člen Národního
výboru, v letech 1918 až 1935 poslanec, v letech 1932 až 1935 předseda poslanecké sněmovny, v letech 1918 až
1919 ministr veřejných prací, v letech 1919 až 1920 ministr pošt a telegrafů a v letech 1921 až 1922 ministr
zemědělství. Galandauer, Jan, a kol., O samostatný Československý stát 1914-1918, Praha 1992, s. 113.
232
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měl

vypracovat na všechny vládní návrhy, návrhy zcela
projednávání vnesl, co možná největší zmatek. 241

opačné.

Cílem bylo, aby se do

V srpnu 1918 odjel do Vídně, aby se ujal svého nového místa u Českého svazu. 242 První
koho po příjezdu do Vídně navštívil byl poslanec Tusar,243 který byl zároveň místopředsedou
rakouského parlamentu, aby se mu představi1. 244 Podle Fliedra byl Tusar: "Jedním z
nejpilnějších členů české delegace"?45 Tento první dojem si vytvořil především proto, že byl

Tusar často jediný z členů parlamentu, který úřadoval ještě než se parlament seše1. 246 Podle
Fliedra to byl také: "muž kompromisů". 247 V této době četl Flieder anglické, francouzské a
italské noviny, které si

tajně půjčoval

v parlamentní

knihovně

a z nichž vybíral

důležité

zprávy, které pak překládal a nosil Tusarovi?48 Z této nepříliš zajímavé činnosti, byl vytržen
teprve ráno 26.
který hledal

září

1918, kdy do

předsedu

sněmovny

dorazil vyšší

parlamentu Grosse, kterému

chtěl

úředník

ministerského presidia,

rakouský ministerský

předseda

Hussarek sdělit důvěrnou zprávu z rozkazu císaře?49 Toho však v budově parlamentu
nezastih1. 250 Hledal tedy aspoň někoho z předsednictva parlamentu. 251 Flieder se tedy snažil
najít aspoň místopředsedu parlamentu Tusara, což se mu nakonec povedlo. 252 Úředník
ministerského presidia to sdělil Hussarkovi a ten požádal Tusara, aby ho přišel navštívit. 253
předseda sdělil Tusarovi, že: "na Balkáně prolomili
254
spojenci frontu. Bulharsko kapitulovalo a utvořila se tak situaci, že Rakousko bude nuceno

Podle vzpomínek Fliedera ministerský

241

ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na Maffii a vznik ČSR.

242 Srov. ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.; Černá,
Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 149.
243 Vlastimil Tusar (1880-1924), český sociálně demokratický politik, novinář, v letech 1911 až 1918 říšský
poslanec, v listopadu 1916 byl jmenován jednatelem Českého svazu, v roce 1917 byl zvolen místopředsedou
poslanecké sněmovny, v letech 1918 až 1920 byl členem Revolučního Národního shromáždění, v letech 1920 až
1921 poslancem Národního shromáždění za sociální demokraty, v letech 1919 až 1920 předseda vlády ČSR, poté
ministr národní obrany, v letech 1921 až 1924 vyslancem ČSR v Německu. Kolář, František, a kol., Politická
elita meziválečného Československa 1918-1938, Kdo byl kdo za první republiky, Praha 1998, s. 274.
244 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na Maffii a vznik ČSR.
245 Tamtéž.
246 Tamtéž
247 Tamtéž.
248 Tamtéž, k. 5, inv. č. 256, vzpomínky na 28. říjen 1918.
249 Tamtéž.
250 Tamtéž, k. 4, inv. č. 184, vzpomínky na 28. říjen 1918 ve Vídni.
251 Tamtéž, k. 3, inv. č. 150, vzpomínky na poslední dny Rakousko-Uherska.
252 Tamtéž, k. 4, inv. č. 184, vzpomínky na 28. říjen 1918 ve Vídni.
253 Tamtéž, k. 5, inv. č. 256, vzpomínky na 28. říjen 1918.
254 Oficiální kapitulace Bulharska proběhla dne 29. září 1918.
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uzavřít mír. Což nutí císaře uzavřít mír za jakýkoliv podmínek,,?55 Jakmile se tuto infonnaci

dozvěděl od Tusara, snažil se jí telefonicky sdělit Šámalovi, ovšem bezvýsledně.
Ještě před

zahájením

schůze

parlamentu byl Tusar

představit

256

Fliedra předsedovi Grossovi

a poté ho uvedl mezi parlamentní zpravodaje?57 Ti ho podle Fliedra uvítali takto: "Byl jsem

jimi přijat velmi

srdečně,

až na to, že mne položertem, zdravili slovy:

Opět jeden

velezrádce.

Jinak však se zachovali ke mně pěkně. ,,258 1. října 1918 se konečně sešel rakouský parlament a
259
Na
úvodní řeč měl ministerský předseda Hussarek, který oznámil kapitulaci Bulharska.
druhý den pronesl svou řeč poslanec Staněk, který byl zároveň předsedou Českého svazu.260
Staněk

v ní především řekl, že: "budoucnost spočívá v samostatných národních státech a dále

vyzval německý lid, aby soudil činy císaře Viléma. ,,261 Tato řeč vyvolala v parlamentě velkou
bouři hněvu, především u německých poslanců. 262 Flieder měl určitou zásluhu na tomto

projevu, jelikož ho pomáhal Staňkovi sestavit?63 12. října 1918 si císař Karel pozval české
poslance Tusara,

Staňka,

Fiedlera a Hurbana, kterým nabídl samostatnost

českých

zemích v

rámci Předlitavska, pokud se vysloví pro habsburskou monarchii a dynastii?64 Na to ovšem
čeští

poslanci

nepřistoupili.

Na

závěr

rozhovoru je

císař

v klidu a bez krveprolití,,?65 Klofáč a Habnnan
směřovaly

k 28.

říjnu

1918. Koncem

října

pouze požádal, aby: "se rozchod stal

toto pozvání nepřijali?66 Události již

1918 vyrazila z

Vídně

delegace Národního výboru

na cestu do Ženevy, aby zde jednala se zástupci československé prozatímní vlády267 o
budoucím postupu k vytvoření samostatného československého státu?68 Tusar sdělil
Fliedrovi, že: "byl zmocněn delegací, aby zastupoval zájmy Národního výboru ve Vídni".269

255 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 184, vzpomínky na 28. říjen 1918 ve Vídni; ANM, fond Robert
Flieder, k. 5, inv. č. 256, vzpomínky na 28. říjen 1918.; ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 150, vzpomínky
na poslední dny Rakousko-Uherska.
256 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na Maffii a vznik ČSR.
257 Tamtéž.
258 Tamtéž.
259 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 184, vzpomínky na 28. řijen ve Vídni.; Prokš, Petr, Politikové a
vznik republiky 1914-1918, Jihlava 1998, s. 176.
260 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 256, vzpomínky na 28. říjen 1918.
261 Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991,
s. 155.
262 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na Maffii a vznik ČSR.
263 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 258, dopis Fliedra Benešovi z února 1929.; ANM, fond Robert
Flieder, k. 4, inv. Č. 184, vzpomínky na 28. říjen 1918.
264 Prokš, Petr, Politikové a vznik republiky 1914-1918, Jihlava 1998, s. 178.
265 Srov. Prokš, Petr, Politikové a vznik republiky 1914-1918, Jihlava 1998, s. 178; ANM, Robert Flieder, k. 4,
inv. Č. 155.; ANM, Robert Flieder, k. 5, inv. Č. 255.
266 Paulová, Milada, Dějiny Maffie, odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války (1914- 1918), Praha 1937,
S.525.
267 Československá prozatímní vláda, byla vytvořena 14. října 1918, jejími členy byly Masaryk, Beneš a
Štefánik. Galandauer, Jan, a kol., O samostatný Československý stát 1914-1918, Praha 1992, s. 85.
268 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. Č. 159, vzpomínky na 28. říjen 1918 ve Vídni.
269 Tamtéž.
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27.

října

sděleno,

1918 byl Tusar pozván na ministerstvo vnitra, kde mu bylo

že: "italská

fronta je v ohrožení a že jest nebezpečí italského vpádu nebo útěku vojska z !ronty".270
Následující den vznikla Československá republika. Fliedrovo rozhodnutí zůstat ve Vídni i po
října

28.

1918

určilo

jeho další životní etapu, která ho

přivedla

československých

do

diplomatických služeb.

2 Diplomat první republiky
2.1

Počátky

diplomatické kariéry ve Vídni

Vznikem samostatného státu skončila pro Fliedrajeho práce pro Český svaz. Mohl se tedy
vrátit

zpět

do Prahy, kde byl stále

zaměstnancem

Přesto zůstal

pražského magistrátu.

ve

Vídni, což zdůvodnil takto: "Z celého Českého svazu zůstal zde pouze Tusar, dosud
místopředseda

poslanecké sněmovny.

Poněvadž

tu nebylo nikoho, kdo by mu pomáhal,

zůstal

jsem s ním ve Vídni".271 V této době však považoval své setrvání ve Vídni pouze za dočasné.
První dny po 28.

říjnu

1918

úřadoval

Tusar

společně

s Fliedrem, ve své

pracovně

a v

místnostech Českého svazu, které se nacházely v budově rakouského parlamentu. Jelikož
však se jejich

úřednický

aparát neustále

slovenské národnosti, bylo

třeba

najít

zvětšoval, přílivem

vhodnější

rakouských

prostory. Z toho

důvodu

úředníků české

a

pronajal Tusar, po

konzultaci s Národním výborem v Praze, místnosti v hotelu Continental, kde

začal

od 3.

října

1918 úřadovat jako zástupce ČSR ve Vídni, jehož hlavním úkolem bylo provést likvidaci
svazků s Rakousko-Uherskem?72 Flieder byl prozatímně přidělen k Tusarovu úřadu

plnomocníka

československé

republiky ve Vídni, kde zatím

působil

jako "neoficiální"

Tusarův zástupce. 273 Kvůli tomu, mu byla také prodloužena dovolená od pražského

magistrátu. 274
Mezitím dostal dopis od Kaprase, který mu
základě

Vaší práce habilitoval, ...

sdělil,

že: "Je

měl jste mě poslechnout

vyloučeno,

abych

Vás na

a vzít si žádost zpět... Když si však

budete přát, aby se věc projednávala, vyřídím ji na jaře, ... ovšem negativně,,?75 Flieder však
stále doufal, že se mu i

přes nepříznivé

stanovisko Kaprase

podaří

habilitovat. Mezitím bylo

ANM, fond Robert Flieder, k. 3, inv. č. 150, vzpomínky na poslední dny Rakouska-Uherska.
Tamtéž, k. 13, inv. č. 928, článek Roberta Fliedra ve Vídeňském deníku z 28. října 1919 k prvnímu výročí
samostatnosti ČSR.
272 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 256, vzpomínky na 28. říjen 1918.; ANM, fond Robert Flieder,
k. 13, inv. č. 928, článek Roberta Fliedra ve Vídeňském deníku z 28. října 1919 k prvnímu výročí samostatnosti
270

271

ČSR.
273
274
275

AMZV, osobní spis Robert Flieder.
Tamtéž.
ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, dopis Kaprase Fliedrovi z podzimu 1918.
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jeho hlavní činností ve Vídni vytvoření a organizace úřadu plnomocníka ČSR. Měl na starosti
veškerou agendu prezidiální,

zvláště

osobní, dále

věci

začátku

politické a ze

také agendu

likvidační, která se týkala úřadu a civilních institucí. 276

Významným mezníkem v jeho

působení

ve Vídni byl 2. prosinec 1918, kdy byl jmenován
odborným radou v VI. hodnostní třídě, ovšem jen po dobu přidělení k úřadu plnomocníka. 277
To

zřejmě

také rozhodlo, že se v této

době

nevrátil do služeb pražského magistrátu,

přestože

ho k tomu Šámal vybízel: "Škoda, že nejsou dva Fliedrové: potřeboval bych jednoho na

pražské radnici! ,,278 Avšak Flieder nebyl zcela se svým působením ve Vídni spokojen, jelikož
se jeho vztah s Tusarem, který mu byl
postupně

zpočátku vděčný

za to, že s ním

zůstal

ve Vídni,

začal

zhoršovat. Jeho pohled na Tusara nejlépe vystihuje sám Flieder ve svém dopise:

"Tusar se bojí každého rozhodného kroku. Podléhá
Bere si je do porad s vyslanci ostatních
nežli mne. Já jsem mu totiž v

států

kteří

vlivu ministerských

úředníků...

vzniklých na půdě bývalého Rakouska

některých věcech

konferování a smlouvání se s Němci,

hrozně

odporoval,

poněvadž

se

nás zaplétají do stálých porad,

mně

zdá to

raději
věčné

úplně zbytečným,

ba

škodlivým. Ráznýmjednáním docílilo by se více,,?79
která ho trápila byli

právě nově přijatí

prospěchářství

a některé dokonce z

finančních podvodů. Přitom právě

činnosti úřadu

na starosti agendu osobní, která také zahrnovala přijímání nových

Další

věcí,

služeb úřadu plnomocníka. Problém
Tusar, s

čímž

spočíval

ministerští

úředníci,

v tom, že mu do této

které

podezříval

Flieder měl od počátku
úředníků

činnosti výrazně

Plieder nesouhlasil. Tyto bývalé rakouské ministerské

z

do

zasahoval

úředníky začal postupně

nesnášet. Přitom paradoxně jedním z úkolů, kterým byl na podzim 1918 od Šámala pověřen a
který považoval za pozitivní, bylo získat pro budoucí Československý stát, právě tyto
rakouské ministerské úředníky české národnosti. 28o Především mu na nich vadilo, že pro
samostatnost

českého

národa

neudělali

nic, na rozdíl od

něho,

ale

přesto

získávali v novém

úřednickém aparátu Československého státu lepší místa než on. Exemplárním příkladem za

všechny byl pro něho doktor Peroutka,281 který byl v této době vedoucím obchodně-

ANM, fond Robert Flieder, k. 13, inv. č. 963, zpráva Tusara Prezidiu ministerské rady o organizaci úřadu
plnomocníka z 23. ledna 1919.
277 Srov. AMZV, osobní spis Robert Flieder.; ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 535, přestup ze
služebního poměru k obci pražské do stavu úřednictva zahraničního odboru ministerské rady z 1. dubna 1919.
278 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 274, dopis Šámala Fliedrovi z prosince 1918.
279 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. Č. 3811, dopis Fliedra Veselému z 9. prosince 1918.
280 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 155, vzpomínky na Maffii a vznik ČSR.
281 František Peroutka (1879-1962), český národohospodář, od roku 1904 byl úředníkem pražské obchodní a
živnostenské komory, od roku 1907 působil na ministerstvu obchodu ve Vídni, po vzniku ČSR byl krátce na
vyslanectví ve Vídni, odkud byl začátkem roku 1919 povolán do Prahy na ministerstvo obchodu, později
ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, kde působil jako odborový přednosta a měl na starosti zahraničně
obchodní jednání. Od března 1926 do dubna 1928 stál včele tohoto ministerstva v druhé úřednické vládě
276
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politického oddělení. 282 Takto Flieder v dopise tchánovi shrnul svůj názor na něho: "U nás je
nějaký

doktor Peroutka z ministerstva obchodu. Má

máme špatné.

Příliš

které pracují za

mnoho

něho...

nedělá, hlavně

pověst

odborníka, ale zkušenosti s ním

se stará o síly, které si nabere do své

odjel si na týden a

sháněl v

Praze V hodnostní

třídu

kanceláře

a

a dostal ji.

Zač?,,?83 Slabou útěchou pro Fliedra mohla být skutečnost, že Peroutka byl velmi brzy

povolán na ministerstvo obchodu v Praze?84 Dalším úředníkem, s kterým nevycházel byl
sekční rada Tichý, který měl na starosti vyživovací oddělení. 285 Hned od začátku byl proti

jeho přijetí, ovšem Tusar ho přesto přija1. 286 Důvod spočíval v tom, že Tichý požadoval od
Tusara V. hodnostní třídu, což Flieder považoval za drzost. 287 Ovšem stejně jako Peroutka tak
i Tichý byl ve Vídni jen krátce, protože byl taktéž povolán na ministerstvo obchodu do
Prahy.288 Jedním z mála úředníků, kterým Flieder plně důvěřoval byl

štábní lékař Karel

Černý, který byl v té době předsedou vojenské komise?89

Ani Tusar však nebyl v lehké pozici,

neboť

doplácel na svojí povahovou vlastnost,

kterou nejlépe vystihl Flieder: "chtěl být s každým za dobře".290 A tak se snažil vyhovět, co
nejvíce žádostí o místa úředníků ve svém aparátu. Typickým příkladem je žádost Šmerala,291
který mu napsal: "Milý Tusare, soudruh doktor Vorel by byl rád, kdybys ho mohl použít ve

svých službách.

Nejraději

by byl tajemníkem nebo

nějakým

jiným konceptním

úředníkem ... ,

neučinil bys nic nepatřičného, kdybys jeho žádost zvážil".292 Poslední kapkou pro Fliedra
Černého a i v koaliční vládě Švehly, v letech 1934 až 1945 byl vrchním ředitelem Národní banky. Politická elita
meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 194.
282 ANM, fond Robert Flieder, k. 13, inv. č. 963, zpráva Tusara Prezidiu ministerské rady o organizaci úřadu

plnomocníkaz23.ledna 1919.
ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/1, dopis Fliedra Veselému z 2. prosince 1918.
284 ANM, fond Robert Flieder, k. 13, inv. č. 963, zpráva Tusara Prezidiu ministerské rady o organizaci úřadu
plnomocníka z 23. ledna 1919.
285 Srov. ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. Č. 38/1, dopis Fliedra Veselému z 2. prosince 1918.; ANM, fond
Robert Flieder, k. 13, inv. Č. 963.
286 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. Č. 38/1, dopis Fliedra Veselému z 1. září 1920.
287 Tamtéž, dopis Fliedra Veselému z 2. prosince 1918.
288 Srov. ANM, František Veselý, k. Č. 2, inv. Č. 38/1, dopis Fliedra Veselému z 1. září 1920.; ANM, fond Robert
Flieder, k. 13, inv. Č. 963, zpráva Tusara Prezidiu ministerské rady o organizaci úřadu plnomocníka z 23. ledna
1919.
289 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. Č. 38/1, dopis Fliedrové Veselým ze 4. února 1919.
290 Tamtéž.
291 Bohumír Šmeral (1880-1941), český komunistický politik, od roku 1897 člen ČSSD, od roku 1898 studoval
práva v Praze, která ukončil v roce 1904, od roku 1899 spolupracoval s redakcí Práva lidu a v letech 1901 až
1918 byl jeho redaktorem a v letech 1915 až 1917 šéfredaktorem, v roce 1909 se stal členem výkonného výboru
strany a v letech 1911 až 1918 byl říšským poslancem, v letech 1916 až 1917 byl dokonce předsedou strany, od
listopadu 1916 zastupoval stranu v Českém svazu jako jeho místopředseda, prováděl loajální prorakouskou
po liti ku, která se stala neúnosnou po změně stranického vedení, proto se v září 1917 vzdal všech funkcí, po
rozdělení strany se přidal ke KSČ, až do roku 1924 byl členem užšího výkonného výboru KSČ, v letech 1924 až
1929 členem politbyra, v letech 1920 až 1929 poslancem Národního shromáždění za KSČ, v letech 1936 až 1938
opět členem politbyra a v letech 1935 až 1938 senátorem. Politická elita meziválečného Československa 19181938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 248.
292 ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. Č. 971, dopis Šmerala Tusarovi z 1. prosince 1918.
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bylo, když zjistil, že: "má být na přání ministerské rady přijat Tusarem do služeb vyslanectví

Herlinger,,?93 Podle Fliedera stál za touto snahou Staněk, protože: ,,fest mu nějakým
způsobem zavázán, poněvadž byl s ním zapleten do nějakých obchodů".294 Flieder se s tím

nehodlal smířit a řekl Tusarovi, že: "přijme-li takového člověka, odejde prostě z Vídně".295
Ten však

chtěl,

aby

zůstal.

O tom

rady, aby byla Robertu Fliedrovi

svědčí

udělena

i jeho žádost z 23. ledna 1919 presidiu ministerské
V. hodnostní třída ve statutu konceptního

úřednictva

ministerské rady?96 Ministerská rada ve své schůzi z 23. ledna 1918 pouze rozhodla, že jeho
jmenování platí pro status ministerstva zahraničních věcí. 297 Tusar ho však již 1. února 1919
oficiálně ustanovil šéfem své prezidiální kanceláře a svým zástupcem, v V. hodnostní třídě. 298

Ustoupil mu také v oblasti

řízení

a správy

úřednictva,

kterou

měl řídit výhradně

sám Robert

Flieder. 299 Kvůli tomu se také Flieder 1. dubna 1919 definitivně rozhodl odej ít ze služeb
pražského magistrátu. 30o Důvodem, proč se rozhodl zůstat ve Vídni, spočíval ve slibu Tusara
a prezidenta Masaryka, že se stane Tusarovým nástupcem ve funkci plnomocníka ČSR. 301
Přesto

byl jeho pohled na Tusara a jeho manželku

čím

dál tím horší:

"člověk

v peněžním

ohledu poctivý, ale slaboch a oportunista. To se mi příčí. Jeho žena jest koketní
která Milku a nyní i mne přímo nenávidí, když přijde do

kanceláře,

Vídeňačka,

podá všem ruku mimo

mne".302
Mezitím se také sešla habilitační komise, aby projednala jeho žádost na habilitaci pro obor
českých dějin.

Profesor Kapras na

závěr schůze

komise

řekl,

že: "nenalézá v práci pana

doktora Fliedra takového zlepšení proti starším jeho pracím, jakého by bylo

třeba,

aby studie

jeho mohla být uznána za dostatečný podklad dalšího řízení habilitačního,,?03 Kapras však
nechtěl přímo zmařit

Fliedrovy

práci upravil podle jeho

habilitační naděje

představ.

a

doporučil

Ten se s tím nakonec

smířil,

Kaprasovi: "dovoluji si odkázat na dopis, jejž jsem zaslal na

jsem

řekl,

že i dnes

zůstává

dráha vysokoškolského

učitele

mu, aby si zažádalo odklad a
o

čemž svědčí

jeho dopis

děkanství právnické fakulty,

kde

mým přáním. Vy pane profesore,

ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 3811, dopis Fliedra Veselému z 2. prosince 1918.
Tamtéž.
295 Tamtéž.
296 ANM, fond Robert Flieder, k. 13, inv. č. 963, zpráva Tusara Prezidiu ministerské rady o organizaci úřadu
plnomocníkaz23.1edna 1919.
297 AMZV, osobní spis Robert Flieder.
298 ANM, fond Robert Flieder, k. 13, inv. č. 956, jmenování šéfem prezidiální kanceláře a zástupcem
plnomocníka ČSR ve Vídni z 1. února 1919.
299 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 3811, dopis Fliedra Veselému z podzimu 1919.
300 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 535, přestup ze služebního poměru k obci pražské do stavu
úřednictva zahraničního odboru ministerské rady z 1. dubna 1919.
301 ANM, fond František Veselý, k. č. 2, inv. č. 3811, dopis Fliedra Veselému z 1. září 1920.
302 Tamtéž, dopis Fliedra Veselému z podzimu 1919.
303 ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.
293

294

33

který jste

neprodělal

tak trnitou cestu životem, nedovedete si představit, co bylo spojeno s tím,

abych se odhodlal k tomu, co jste po

mně

žádal a vzdal se

třebas

jen na

čas uskutečnění

své

habilitace ... Nemohu se však zbavit dojmu, že jste mi ukřivdil,,?04 Tím pádem byla jeho
habilitace odsunuta na neurčito.

2.2 Zástupce ČSR ve Vídni
7.

července

1919 ho Tusar ustanovil svým zástupcem a

pověřil

ho, aby vedl

úřad

plnomocníka ČSR ve Vídni. 305 Po odchodu Tusara do Prahy, kde se stal ministerským
předsedou,

mohl tedy

konečně řídit

celý

úřad

sám, bez jeho

vměšování.

Flieder však

přesto

nebyl spokojen, protože byl "pouhým" zástupcem plnomocníka ČSR ve Vídni a nebyl
jmenován do funkce plnomocníka ČSR. Viděl zatím snahu Tusara, který podle něho: "si toto

místo pro všechny případy schovává pro sebe,,?06 Tyto jeho obavy

rozptýlilo až jeho

jmenování chargé d'affaires ze dne 13. ledna 1920. 307 Kromě toho došlo 13. ledna 1920 k
dalším důležitým změnám v dosavadním úřadu plnomocníka ČSR, který se od této doby
nazýval vyslanectvím. Agenda

likvidační,

kde

působili převážně

bývalý rakouští ministerští

úředníci, byla od vyslanectví zcela oddělena a podřízena doktoru Zahradníkovi,308 který byl

jmenován československým zástupcem ve vídeňské sekci reparační komise.
byl Flieder také
1310
vyzadova.

konečně

hotov s

úpravami své

habilitační

309

práce, které po

V této době
něm

Kapras

v

Dalším významným okamžikem života ve Vídni pro

něho

bylo narození jeho druhé dcery

dne 20. února 1920, která dostala jméno Božena, po jeho matce.
byla ve Vídni od úplného

začátku,

si

postupně

31l

Jeho manželka, která s ním

také zvykla na život ve Vídni, kde se snažila

být užitečná především v sociální a vzdělávací oblasti. Od počátku roku 1919 začala vyučovat
český jazyk a výrazně se také angažovala v charitativní organizaci České srdce, kde se stala
ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, dopis Fliedra Kaprasovi z 24. srpna 1919.
ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 229, jmenování zástupcem Tusara a vedoucím úřadu plnomocníka
ČSR ve Vídni ze 7. července 1919.
306 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 3811, dopis Fliedra Veselému z 1. září 1920.
307 AMZV, osobní spis Robert Flieder.
308 Bohdan Zahradník (1864-1926), český agrární politik, v roce 1897 byl promován doktorem filosofie, v letech
1907 až 1918 byl poslancem říšské rady za agrární stranu, od července 1918 člen Národního výboru, v letech
1918 až 1920 byl poslancem Revolučního Národního shromáždění za agrární stranu, v letech 1918 až 1919 byl
ministrem železnic, v letech 1920 až 1921 se stal zplnomocněným ministrem a zástupcem ČSR v mezinárodní
reparační komisy ve Vídni, v roce 1925 se stal ředitelem Hypoteční banky české v Praze. Politická elita
meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 291.
309 ANM, fond Robert Flieder, k. 13, inv. č. 929, článek Roberta Fliedra Z československého vyslanectví, Stráž
československého socialismu z 20. března 1920.
310 ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, dopis Fliedra Kaprasovi z 1. března 1921.
3JJ ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. č. 1059, odborný genealogický posudek Boženy Fliedrové zL
července 1940.
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starostkou. 312 V této době se stal také členem strany národních socialistů v Rakousku. Bylo to
z toho

důvodu,

že v roce 1920 vstoupila většina bývalých realistů,

stejně

jako jeho tchán, do

te'to st rany. 313
Ovšem tento krátký

čas

Důvodem

doktorem Zahradníkem, s kterým se pohádal.
zaměřeny

které byly

skončil,

pohody brzy pro Fliedra

protože ho

byly

články

proti bývalým rakouským ministerským

vystřídaly

ve

neshody s

Vídeňských

úředníkům.

listech,

Ti však

Zahradníkovi řekli, že jsou proti němu a autorem je právě Flieder. 314 On sám tyto články
nepsal, jak dokazuje jeho dopis Veselému: "Články ani nepocházely ode mne, ani nebyly

mnou inspirovány, ale přiznávám se, že mně srdce tlouklo radostí, když jsem je četl,,?IS
Kromě těchto

drobných neshod se Zahradníkem, ho velmi rozladilo jeho jmenování

legačním

radou 1. třídy v V. hodnostní třídě ze dne 29. dubna 1921. 316 Tím byl přesunut ze statutu
úředníků

ministerstva do statutu

legačních úředníků, zpětně

prosince 1918, kdy byl jmenován odborným radou,

změnilo

se tak jeho jmenování z 2.

na jmenování

legačním

radou II.

V'd 317
y.
t fl

Konečně

se také blížila ke svému konci jeho habilitace. 11.

profesorský sbor, aby rozhodlo jeho habilitaci.

Habilitační

května

1921 se sešel

komise jeho upravenou habilitační

práci posoudila takto: "práce autorova jest zpracována velmi

svědomitě

na

značném

archivním materiálu, jehož snesení vyžadovalo veškeré práce, autor dovede si látku sebranou
roztřídit

a shrnout v obraz

přehledný...

Komise uváživší tyto

profesorskému, aby předložený spis Fliedrův uznán byl proto za

věci,

navrhuje sboru

dostatečný podklad pro

další

řízení habilitační a aby proto kandidát byl připuštěn ke kolokviu habilitačnímu".318 Kromě

toho

ještě

Kapras navrhl, aby: "pro

případ,

že také kolokvium bude uznáno za vyhovující,

upustil sbor profesorský od požadavku habilitační
sboru

jest

přednášky

vzhledem k tomu, že většině

přednášková způsobilost kandidátova známa".319 K tomu ještě profesor

Heyrovský navrhl, aby: "vzhledem k tomu, že jde o staršího žadatele ve vyšším

úřednickém

postavení, ... bylo upuštěno od kolokvia,,?20 Oba tyto návrhy byly přijaty, ovšem třetí a

ANM, fond Robert Flieder" k. 13, inv. č. 959, zápis ze schůze výkonného výboru československé sociální
v Rakousku z 16. srpna 1919.
313 Tamtéž, k. 12, inv. č. 870, členský průkaz Strany československých socialistů v Rakouské republice z roku
1920.
314 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/1, dopis Fliedra Veselému z 1. září 1920.
315 Tamtéž.
316 AMZV, osobní spis Robert Flieder.
317 Srov. AMZV, osobní spis Robert Flieder.; ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 3811, dopis Fliedra
Veselému z 1. září 1920.
318 ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.
319 Tamtéž.
320 Tamtéž.
312
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poslední návrh byl
které

začalo

nejdůležitější

a rozhodlo

neúspěšném

konci jeho

habilitačního

snažení,

již v roce 1906. Byl to návrh, aby: " výkon veniae docendi byl vázán na přeložení

bydliště doktora Fliedra do Prahy", který byl po dlouhé debatě nakonec také přijat. 321

Jednomyslným usnesením profesorského sboru byla udělena Fliedrovi venia docendi pro obor
dějin práva v republice Československé, ovšem výkon tohoto práva, jak již bylo řečeno, byl

vázán na přeložení jeho trvalého sídla do Prahy. Toto usnesení však nebylo potvrzeno, jelikož
Flieder nesplnil poslední bod, aby měl trvalý pobyt v Praze. 322 Jeho jediným přáním v této
době

bylo totiž odejít z

bude poslán, o

Vídně

čemž svědčí

na jiné diplomatické

působiště.

ještě nevěděl,

Ovšem

kam

i jeho dopis tchánovi: "Nyní bych si přál jen rozhodnutí, kdy a

kam půjdu... Budu cizinu pokládat za studijní cestu, budu zase

vědecky

pracovat... a pak po

návratu do Prahy se trochu věnovat politickému životu".323
V této

době určitě nepočítal

celé období svého

působení

poslán do jiné

země.

říká, že

dvou

ve

zahraničí zůstane

dalších jedenáct let.

ve Vídni, mu bylo z ministerstva

O tom

až

s tím, že v

svědčí

třech

jeho dopis Kaprosovi:

týdnech

přijdu

zahraničí

"při

každé

jednou

do

Téměř

po

slibováno, že bude

návštěvě

Říma

Prahy se mi
jednou

do

Paříže".324
Důležitým

okamžikem,

který

patrně

určil

jeho

další

diplomatické

působiště,

bylo II. shromáždění Společnosti národů v Ženevě, které proběhlo v září 1921 a jehož se
účastnil jako člen československé delegace. 325 Dalšími významnými členy delegace byli
ministr zahraničních věcí doktor Beneš, Dušek,326 Osuský,327 Girsa,328 Baráček,329 který měl

ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, materiály k habilitačnímu řízení Roberta Fliedra.
ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.
323 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 3811, dopis Fliedra Veselému z 1. září 1920.
324 ANM, fond Jan Kapras, k. 27, inv. č. 746, dopis Fliedera Kaprasovi z 1. března 1921.
325 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.
326 Cyril Dušek (1881-1924), československý diplomat, v letech 1905 až 1907 redaktor Lidových novin v Brně,
od roku 1908 odpovědný redaktor Času, člen Maffie, během první světové války dvakrát ve vězení, kde
onemocněl tuberkulózou plic, v letech 1917 až 1920 tajenmíkem výkonného výboru České strany pokrokové, v
roce 1918 člen Národního výboru, v letech 1918 až 1920 člen Revolučního Národního shromáždění, v roce 1919
byl členem československé delegace na pařížské mírové konferenci, v letech 1920 až 1921 byl prvním
československým vyslancem ve Švýcarsku, poté byl do roku 1924 vyslancem v Egyptě. Politická elita
meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 46.
327 Štefan Osuský (1889-1973), československý diplomat, v roce 1905 odešel do USA, kde v letech 1908 až
1910 studoval teologii, následně pak v letech 1910 až 1914 filosofii, práva a přírodní vědy, v roce 1915 se stal
doktorem práva začal pracovat v advokátní kanceláři v Chicagu, v roce 1916 se stal místopředsedou Slovenské
ligy v USA, která ho vyslala do Paříže, kdy měl dohodnout spolupráci s československým zahraničním odbojem,
zůstal v Paříži a stal se spolupracovníkem Československé národní rady, od roku 1917 řídil československou
tiskovou kancelář v Ženevě, v roce 1918 pomáhal organizoval československé legie v Itálii, v letech 1918 až
1919 zastupoval Československo ve Velké Británii jako vyslanec, v letech 1919 až 1920 byl generálním
tajenmíkem československé delegace na mírové konferenci v Paříži, po odjezdu Beneše v roce 1919 převzal její
vedení, od roku 1920 zastupoval ČSR u Společnosti národů, byl odborníkem v oblasti reparací, v letech 1920 až
1930 byl členem reparační komise, v letech 1922 až 1936 byl předsedou kontrolního výboru Společnosti národů,
v letech 1921 až 1939 byl československým vyslancem v Paříži, v březnu 1939 odmítl vydat československé
321

322
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na starosti sekretariát československé delegace. 33o Následně byl pak Flieder v prosinci 1921
jmenován mimořádným vyslancem a zplnomocněným ministrem na vyslanectví v Bernu. 331

2.3 Švýcarsko a Společnost národů
Jeho předchůdcem na vyslanectví v Bernu byl Cyril Dušek, který ve Švýcarsku působil
jako vyslanec v letech 1920 až 1921.332 Avšak v důsledku své nemoci byl Benešem přeložen
na československé vyslanectví do Egypta, kde také ne dlouho poté zemřel. 333
Kromě

funkce

československého

vyslance v Bernu byl Flieder

zároveň

jmenován stálým

delegátem Československé republiky u Společnosti národů a u Mezinárodního úřadu práce v
Ženevě?34 Ovšem stálým delegátem se stal až o několik měsíců později, jelikož jeho

jmenování se zdrželo vinou ministerstva

zahraničních věcí.

Egypta mu Dušek radil: "Urgujte u doktora Beneše

Ještě před

svým odjezdem do

svůj ověřovací

list pro generální

sekretariát Společnosti národů, myslím, že jinak kabinet na to zapomene".335 To se také stalo,
a tak musel Flieder napsat na ministerstvo
dvěma měsíci

nastoupil

úřad

zahraničních věcí: "Ačkoliv

jsem zde již

před

vyslance v Bernu, nedostal jsem dosud listinu, kterou bych byl

vyslanectví a začal organizovat československý zahraniční odboj, v roce 1939 byl jmenován členem Národního
výboru v Paříži, v roce 1940 se stal ministrem československé zahraniční vlády v Londýně a členem Státní rady,
v roce 1942 byl Benešem zabaven všech funkcí kvůli svému rozdílnému stanovisku k budoucímu postavení
Slovenska, v roce 1945 odešel do USA, kde se stal profesorem na univerzitě v Hamiltonu. Politická elita
meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 186.
328 Václav Girsa (1875-1954), československý diplomat, vystudoval lékařskou fakultu v Praze, působil na
klinikách v Praze a Kyjevě, v letech 1917 až 1918 předseda Svazu česko-slovenských spolků na Rusi, po návratu
do Prahy začal působit v československé diplomacii, v roce 1921 byl jmenován zástupcem ministra zahraničních
věcí, v letech 1927 až 1935 byl československým vyslancem v Polsku, současně akreditován v Lotyšsku,
Estonsku a Finsku, v letech 1935 až 1938 byl vyslancem v Jugoslávii, v březnu 1938 byl penzionován, na
začátku německé okupace se podílel na založení odbojové organizace Politické ústředí, později se však držel
stranou odbojové činnosti. Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František
Kolář a kol., Praha 1998, s. 47.
329 Pavel Baráček-Jacquier (1885-1969), československý diplomat, vystudoval vysokou báňskou školu, poté v
Praze zastupoval francouzskou hutní společnost, člen státoprávní pokrokové strany, v roce 1914 emigroval do
Ženevy, kde organizoval pro československý zahraniční odboj zpravodajské spojení s Prahou, v roce 1919 se v
Bernu jako vládní delegát podílel na navázaní diplomatických vztahů, v roce 1921 se vrátil do Prahy, kde na
ministerstvu zahraničních věcí vedl šifrovací oddělení, v letech 1925 až 1928 vyslanec v Haagu, v letech 1928 až
1935 vyslanec v Athénách, po německé okupaci opět v emigraci, v letech 1942 až 1944 vyslanec československé
exilové vlády u řecké vlády v exilu. Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed.
František Kolář a kol., Praha 1998, s. 9.
330 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 294, dopis Baráčka Fliedrovi z 12. srpna 1921.
331 Srov. AMZV, osobní spis Robert Flieder.; Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera.
Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 149.; ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 299, udělení titulu
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra po dobu přidělení Roberta Fliedra jako správce vyslanectví v
Bernu z 9. ledna 1921.
332 Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 97.
333 Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha
1998, s. 47.
334 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.; Černá, Milena, Epizoda
z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 149.
335 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 322, dopis Duška Fliedrovi z 1. ledna 1922.
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formálně pověřen zastávat úřad stálého delegáta u Společnosti národů".336 Takže teprve 19.

února 1921 byl

oficiálně pověřen

zahraničních věcí,

aby se ujal funkce stálého

a zároveň, aby zastupoval československé zájmy u
337
Jelikož vyslanectví se nacházelo v Bernu a úřad stálého
Mezinárodního úřadu práce.

delegáta u

Společnosti

ministerstvem

národů

delegáta u Společnosti národů v Ženevě, byl mu z Prahy poslán doktor Němec, který byl
pověřen funkcí jeho zástupce 338 u Společnosti národů.
Jedním z důvodů, proč byl Flieder poslán na diplomatickou misi právě do Švýcarska, byly
jeho

předešlé

zkušenosti s

vytvářením

a organizací diplomatického

úřadu

ve Vídni. Beneš

totiž nebyl spokojen s dosavadní prací československého úřadu339 v Ženevě a uvažovalo jeho
zrušení. 340 Již dříve se Dušek snažil podávat návrhy na novou strukturu a organizaci
československého úřadu

delegát, kterým byl

u

Společnosti národů. Důvodem

pověřen

koncern roku 1920,

nestačil

bylo, že Cyril Dušek jako stálý
na sledování

rozrůstající

agendy

Společnosti národů, proto chtěl, aby československý úřad v Ženevě byl spíše rázu pracovního

než reprezentativního?41 Dalším problémem tohoto úřadu bylo, že udržoval minimální styk s
bernským vyslancem jako stálým delegátem u

Společnosti národů. Kvůli

tornu Flieder pověřil

doktora Němce, aby si o fungování ženevského úřadu promluvil se Slavíkem,342
Heidrichem343 a Reisserem,344 který se však ze schůzky omluvi1. 345 Doktor Slavík byl pro
zachování

úřadu,

ovšem

značnou

roli zde hrály finance.

Němcova

zpráva

vyzněla

v tom

ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 303, dopis Fliedra Zamini ze 6. února 1922.
Tamtéž, dopis Zamini Fliedrovi z 19. února 1922.
338 Jeho povinností jako zástupce stálého delegáta ČSR u Společnosti národů byly tyto: třídit, registrovat a
pročítat denní korespondenci, vyhotovovat o ní zprávy a posílat je jednak ministerstvu zahraničních věcí a
jednak Fliedrovi jako stálému delegátovi, dále měl shromažďovat veškeré tiskové zprávy Společnosti národů,
zastupovat stálého delegáta při poradách a intervencích, které nevyžadují přítomnost stálého delegáta. ANM,
fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 303, dopis Zamini Fliedrovi z 19. února 1922.
339 Zastupitelství Republiky Československé u Ligy Národů, které bylo zřízeno výnosem č. j. 23724 os. ze dne 1.
října 1921. ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 303, dopis Zamini Fliedrovi z 19. února 1922.
340 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 322, dopis Duška Fliedrovi, 1. ledna 1922.
341 Tamtéž, inv. č. 298, zpráva o stálém československém úřadu u Společnosti národů ze 16 prosince 1921.
342 Vladimír Slavík (1884-1852), československý diplomat, v letech 1920 až 1928 na generálním sekretariátu
Společnosti národů v Ženevě, v letech 1931 až 1939 vyslanec v Belgii a Lucembursku, v letech 1940 až 1944
vyslanec u belgické exilové vlády v Londýně, následně pak v letech 1944 až 1945 opět vyslanec v Belgii.
Dokumenty československé zahraniční politiky. Československá zahraniční politika v roce 1936, ed. Jindřich
Dejmek, Sv. I. a II., Praha 2003 .s. 410.
343 Arnošt Heidrich, československý diplomat, od roku 1933 přednosta politické sekce ministerstva zahraničních
věcí pro Společnost národů, v letech 1938 až 1939 stálý delegát ČSR u Společnosti národů, v letech 1945 až
1948 generální tajemník ministerstva zahraničních věcí. Dokumenty československé zahraniční politiky.
Československá zahraniční politika v roce 1936, ed. Jindřich Dejmek, Sv. I. a II., Praha 2003.s. 389.
344 Jan Reisser, československý diplomat, tajemník zastupitelství ČSR při Společnosti národů v Ženevě, později
rada vyslanectví v Bernu, chargé ď affaíres v Dánsku a poté vyslance v Brazílii. Dokumenty československé
zahraniční politiky. Československá zahraniční politika v roce 1936, ed. Jindřich Dejmek, Sv. I. a II., Praha
2003.s.575.
345 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 300, zpráva Němce Fliedrovi ze 17. ledna 1922.
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smyslu, že hlavním viníkem346 neefektivní práce ženevského úřadu je doktor Reisser, který by
měl podle něho dobrovolně odejít ze Ženevy.347 Reisser však nesel jen částečnou vinu na

špatném fungování tohoto
ministerstvo
oddělen

od

úřadu.

zahraničních věcí.
československého

Již v

počátcích

Jednalo se

vzniku

především

úřadu

byly chyby, které zavinilo

o to, že ženevský

úřad

byl

vyslanectví v Bernu, takže byl zcela samostatný a

úplně

podřízený

přímo ministerstvu zahraničních věcí. 348 Dne 19. února 1922 měl být z rozhodnutí

ministerstva zahraničních věcí ženevský úřad ke dni 31. října 1922 zlikvidován. 349 Flieder byl
pověřen, aby stávající úřad v Ženevě zlikvidoval, přičemž jeho veškerou agendu převedl na
úřad

stálého delegáta u

Společnosti národů,

s

čímž

mu pomáhal jeho nový zástupce doktor

Němec. 350 Po likvidaci ženevského úřadu byl doktor Reisser přidělen na vyslanectví v Bernu.

Další povinností, která Fliedrovi

přibyla,

bylo jeho jmenování

členem

smíšeného

rozhodčího soudu československo-německého ze dne 22. října 1922?51 Tuto funkci

vykonával nepřetržitě až do roku 1928 a to i po svém odchodu ze Švýcarska. Teprve koncem
roku 1927 podal návrh na svojí resignaci, která byla začátkem roku 1928 Benešem přijata. 352
V roce 1927 byl totiž jmenován československým vyslancem ve Stockholmu, takže cestování
mezi Švédskem a Švýcarskem by bylo pro něho velmi časově náročné. 353
Posledním jeho důležitým diplomatickým posláním ve Švýcarsku bylo jmenování jediným
československým

delegátem na mírové konferenci v Lausanne, která probíhala od 22.
listopadu 1922 do 24. července 1923. 354 Toto jmenování bylo celkem logické, jelikož
Československo nepatřilo mezi hlavní aktéry této konference. Proto byl Flieder, stejně jako

ostatní vyslanci ve Švýcarsku, poslán na tuto konferenci jako pozorovate1. 355 Jelikož však
bylo

zbytečné,

aby

zůstával

v Lausanne po celou dobu mírové konference, ponechal zde

pouze doktora Palivce z československé tiskové kanceláře, aby sledoval průběh jednání?56
346 Reisser v úřadě fakticky nepracoval, všechno bylo na Heidrichovi, dále neudržoval téměř žádné styky s
bernským vyslancem jako stálým delegátem u Společnosti národů, přestože ho k tomu vyzíval doktor Slavík,
jediným Reisserovým zájmem byla reprezentace, která stojí ohromné částky peněz, nemá valného mínění o
smysluplnosti Společnosti národů. ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 300, zpráva Němce Fliedrovi ze 17.
ledna 1922.
347 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 300, zpráva Němce Fliedrovi ze 17. ledna 1922.
348 Tamtéž, inv. č. 316, dopis Zamini Duškovi z 23. července 1921.
349 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 303, dopis Zamini Fliedrovi z 19. února 1922.
350 Tamtéž.
351 Tamtéž, inv. č. 312, jmenování Roberta Fliedra členem smíšeného rozhodčího soudu československo
německého z 22. října 1921.
352 Tamtéž, inv. č. 314, smíšený rozhodčí soud československo-německý.
353 Tamtéž, k. 1, inv. č. 5, životopis z roku 1935.
354 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.; Černá, Milena, Epizoda
z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 149-166.; Pečenka, Marek,
Luňák, Petr, a kol., Encyklopedie moderní historie, Praha 1999, s. 271.
355 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 310, politická zpráva Fliedera Zamini ze 4. prosince 1922.
356 Tamtéž.
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Konference v Lausenne byla především revizí Sévreské mírové smlouvy s Tureckem, kterou
však Turecko v

důsledku

kemalistické revoluce odmítlo ratifikovat. Konference se

účastnily

delegace Spojenců včetně Řecka, Království SHS, Rumunska a také Turecka a Bulharska.
Zpočátku

byla na konferenci také

sovětská

delegace v

čele

se

sovětským

ministrem

zahraničních věcí Čičerinem, která se zajímala především o otázku černomořských úžin a

která začátkem února 1923 opustila konferenci. 357 Československo zajímaly především
hospodářské

otázky, které

československé

měly

být na konferenci také projednávány. Beneš

stanovisko, kterého se

měl

vyjádřil

Flieder držet, takto: "výhody, které obdrží jiné

státy, musí být zachovány i nám".358 Začátkem února 1923 se zdálo, že československé
zájmy359 budou na konferenci úspěšně obhájeny. Ovšem všechno záleželo na tom, zda
navrženou mírovou smlouvu turecká delegace podepíše beze
některé

července

ústupky. Turecké delegaci se

dařilo

změn

nebo zda si

jednání neustále prodlužovat

vymůže

a teprve 24.

1923 byla po dlouhých jednáních podepsána lausannská konvence, která byla

jednoznačným úspěchem 360 pro Turecko. Typickým příkladem lausannských mírových

jednání je rozhovor Fliedra s

členy

delegace Velké Británie. Flieder jim

sdělil,

že:

"Československo chce účastí na mírové konferenci dosáhnout pro své občany a pro své

hospodářské zájmy stejného postavení s mocnostmi na konferenci zastoupenými".361 Ti se ho

se smíchem otázali: "Myslím-li si, že kdybychom jednali s Turky sami, byli bychom

vůbec

mohli dostat méně, než poskytne mírová smlouva z Lausanne".362
Pro Fliedra to bylo velmi

náročné

období, jelikož musel neustále cestovat mezi Bernem,

Ženevou a Lausanne, o čemž svědčí jeho dopis tchánovi: "Jest to dosti unavující, ale to mě
právě těší. Nejsem jinak pro takové tiché místo jako jsou Švýcary".363 V Bernu ho zastupoval

Reisser, v Ženevě Němec a v Lausanne Palivec. Z těchto důvodů byl velmi časově
zaneprázdněn

a zanedbával svojí rodinu, která se spolu s ním přestěhovala z Vídně do Bernu.

Jednou z mála zajímavých chvil, jinak nudných dní ve Švýcarsku bylo, když za ním do
Bělina, Pavel, Moravcová, Dagmar, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1998, s. 47.
ANM, fond Robert F1ieder, k. 5, inv. č. 310, telegram Beneše Fliedrovi z 12. prosince 1922.
359 Podle navržené smlouvy bude moci Československo bez jakéhokoliv jednání s Tureckem, pouhou notifikací u
francouzské vlády, přistoupit nejen ke konvenci o obchodu s Tureckem a ke konvenci o postavení cizinců v
Turecku, nýbrž i k vlastní mírové smlouvě, pokud jde o její ustanovení finanční a hospodářská. Ale i pokud jde o
přístup k oběma konvencím, získá Československo přístupem k nim smluvní stav v předmětných otázkách,
kdežto dosud byl tento stav bezesmluvní a mimoto bez zvláštního jednání získá Československo totéž, co si
vymohly velmoci. ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 311, politická zpráva Fliedra Zamini z 2. února 1923.
360 Turecko získalo Východní Thrákii, Izmir, větší část Arménie, pruh území na hranicích se Sýrií obydleného
Kurdy a některé ostrovy v Egejském moři. Zbavilo se mezinárodní finanční kontroly, vojenských omezení a
reparací. Zachován zůstal jen mezinárodní dozor a demilitarizace černomořských úžin. Bělina, Pavel,
Moravcová, Dagmar, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1998, s. 48.
361 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 311, Politická zpráva Flieder Zamini ze 17. července 1923.
362 Tamtéž.
363 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/2, dopis Fliedrých Veselému z 21. prosince 1922.
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Lausanne

přijela

jeho manželka a šli spolu na

večeři. Při

sovětské delegace Čičerina, který právě večeřel. Takto

té

příležitosti

zahlédli vedoucího

vylíčila jejich setkání Fliedrova

manželka v dopise svým rodičům: "Robert mně polohlasně upozornil: to je on. Čičerin hned

vstal a

vůbec

byl ve velkých rozpacích, poplašen a

odznak bolševický.

Rozuměl patrně

Robertovým

nejistě

slovům,

díval se na nás a zase na

svůj

jež asi zaslechl a nebyl si jist,

nebude-li to atentát".364 Kromě konference v Lausanne byla o něco dříve zahájena III. schůze
shromáždění Společnosti národů. Členem delegace byl opět Flieder, Beneš, Osuský, Němec

jako sekretář delegace a
příležitosti

Dvořáček,365 který byl expertem pro finanční otázky.366 Při té

se zde setkal také s Tusarem a jeho chotí,

kteří

byli podle Fliedrovi manželky:

"velmi sladcí,,?67
Na jaře 1924 se blížil závěr jeho diplomatického působení ve Švýcarsku, ovšem nebylo
zcela jasné, kam bude poslán. O tom

svědčí

i dopis jeho manželky: "budeme

někde

na

vyslanectví v Africe nebo v Austrálii,,?68 Nakonec byl poslán jako československý vyslanec
do Polska, kde měl nastoupit od 1. června 1924, po skončení své dovolené. 369 Jelikož po celou
dobu působení ve Švýcarsku měl málo času věnovat se rodině, vynahradil jim to dovolenou
po Středomoří. 370

2.4 Polsko
Během května 1924 rozhodlo ministerstvo zahraničních věcí ČSR, že Robert Flieder bude

poslán jako

československý

vyslanec do Varšavy. Z toho

důvodu nařídilo

13.

května

1924

československému vyslanectví v Polsku, aby požádalo o agrément pro jeho osobu. 371 Teprve

ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/2, dopis Fliedrých Veselému z 21. prosince 1922.
Jan Dvořáček (1887-1956), český národně demokratický politik a národohospodář, po roce 1918 byl
úředníkem ministerstva obchodu, v roce 1920 se stal přednostou slovanské skupiny v Úřadu pro zahraniční
obchod, poté jmenován legačním radou ministerstva zahraničních věcí, ale stále působil v obchodně-politické
službě, v roce 1922 byl Úřad pro zahraniční obchod zrušen a vedení obchodní politiky přeneseno do
národohospodářské sekce MZV stal se jeho přednostou, také byl jmenován zplnomocněným ministrem pro
obchodně politická jednání s cizími státy, v této funkci působil až do roku 1925, kdy byl zvolen poslancem za
Československou národně demokratickou stranu, v jejímž ústředním výkonném výboru pracoval, v letech 1925
až 1926 byl krátce ministrem průmyslu, obchodu a živností, v roce 1926 se vzdal poslaneckého mandátu, protože
se stal jedním z ředitelů Živnostenské banky, později byl dokonce jmenován náměstkem vrchního ředitele a od
roku 1938 do roku 1945 byl jejím vrchním ředitelem. Politická elita meziválečného Československa 1918-1938:
Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 47.
366 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 5, inv. č. 305, normálie schválené předsedou československé delegace na
III. shromáždění Společnosti národů z 5. září 1922.; ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. č. 976, III.
shromáždění Společnosti národů: složení československé delegace z 24. července 1922.
367 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/2, dopis Fliedrové Veselým z 5. listopadu 1922.
368 Tamtéž, dopis Fliedrové Veselým z 23. dubna 1924.
369 Srov. AMZV, telegram Zamini Bern ze 7. května 1924.; ANM, Robert Flieder, k. 1, inv. č. 5, životopis z roku
1935.
370 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/2, dopis Fliedrové Veselým z 23. dubna 1924.
371 AMZV, telegram Zamini Varšava z 13. května 1924.
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až 3. června 1924 mu byl polskou vládou udělen agrément. 372 Jeho předchůdcem ve funkci
vyslance byl Prokop Maxa,373 který byl poslán do ústředí ministerstva zahraničních věcí. 374
Flieder byl tedy jmenován až 7. července 1924. 375 Během srpna 1924 převzal funkci vyslance
v Polsku, jehož hlavním úkolem bylo zlepšit československo-polské vztahy.376
době

V této

již probíhala

přípravná československo-polská

jednání o vzájemných

smlouvách. 377 Cesta k těmto smlouvám a k určitému sblížení však byla velmi dlouhá a
provázená
celou

řadou předběžných

řadu

jednání. Na

představitelů,

polských

začátku

své diplomatické mise navštívil Flieder

aby s nimi navázal osobní kontakty a zjistil jejich

stanovisko na československo-polské vztahy.378 Zajímavý rozhovor měl především s Ratajem,
který byl maršálkem polského

sněmu,

jelikož ten se ho přímo zeptal: "kjaké straně patřím a k

jaké straně patří ministr Beneš,,?79 Flieder mu odpověděl, že: "sloužím nejen jako úředník,
ale s celým srdcem i

přesvědčením

svému státu a

poněvadž

jsem

zřídka

v Praze, nejsem

stranicky organizován".38o K Benešovi mu pouze vyložil myšlenky československé
socialistické strany.

Přitom

československé národně

od roku 1920 byl Flieder

socialistické strany, ke které

prezidenta, aby mu odevzdal své
přátelském

pověřovací

téměř

patřil

po dobu

třiceti

let

i Beneš. Navštívil také polského

listiny. Tato

návštěva proběhla

ve velmi

duchu a zvláštností bylo, že Flieder předal pověřovací listiny s projevem v

jazyce a polský prezident mu na tuto

řeč odpověděl

členem

polsky.

Důvodem

českém

bylo výslovné

přání

372 AMZV, telegram Varšava Zamini z 3. června 1924.
373 Prokop Maxa (1883-1961), československý diplomat, před první světovou válkou funkcionář České strany
pokrokové a profesor na obchodní akademii v Praze, v roce 1915 byl zajat na ruské frontě, poté organizoval
československé legie v Rusku, v roce 1917 zvolen místopředsedou odbočky československé Národní rady na
Rusi, poté její zplnomocněnec u Československého sboru v Rusku, od roku 1918 vedl jednání se sovětskou
vládou a zastával stanovisko dohody s ní i za cenu úplného odzbrojení legií, přesto byl krátce zatčen, v roce 1919
člen Revolučního Národního shromáždění, v roce 1920 jmenován vyslancem v Haagu, v letech 1921 až 1923
vyslancem ve Varšavě, poté v ústředí ministerstva zahraničních věcí, v letech 1931 až 1939 vyslanec v Sofii,
poté odešel do emigrace v Londýně, od roku 1940 členem a od roku 1941 předsedou Státní rady v Londýně, po
válce působil ve Svazu národní revoluce a ve Svazu československo-sovětského přátelství, v letech 1951 až 1957
člen ústředního výboru Svazu protifašistických bojovníků. Politická elita meziválečného Československa 19181938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 167.
374 Srov. Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 97.;
Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998,
s.167.
375 Srov. AMZV, osobní spis Robert Flieder.; ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. č. 983, udělení titulu
mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra Robertu Fliedrovi po dobu vedení a správy vyslanectví ČSR
ve Varšavě z 15. července 1924.
376Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 177, vzpomínka na Švédsko.; Černá, Milena, Epizoda
z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 150.
377 AMZV, telegram Flieder Zamini z 23. srpna 1924.
378 ANM, fond Robert Flieder, k. 6, inv. č. 325, rozhovory Roberta Fliedra s polskými politiky.
379 Tamtéž.
380 Tamtéž.
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polského prezidenta, který to

zdůvodnil

tím, že: "je

zbytečné,

aby se příslušníci slovanských

národů dorozumívalijinak, než jazyky slovanskými".381

Zájem na zlepšení poměrů mezi Polskem a Československem měly v této době obě strany,
o čemž svědčí i řeč polského ministra zahraničních věcí Skrzynského,382 kterou pronesl v
poslanecké sněmovně: "Československá a polská vláda připravily mnohé úmluvy, ale žádná z

nich však dosud neprošla sborem zákonodárným ... Výsledek však je ten, že
nedoznala normální,

věcné

úpravy. Tento stav

věcí nemůže

řada věcí

a zájmů

déle trvat. V této otázce jsem s

ministrem Benešem zajedno ... Stání zájmy vyžadují toho, abychom se dostali ke konkrétní
práci se svými sousedy a to s vírou, že naše vztahy tím doznají sblížení.
zamýšlených prací a v

dorozumění.

Věřím

Anglické přísloví praví, že kde jest

vůle,

v rychlý postup
tam se najde i

cesta. Měl jsem dojem, že pan Beneš má tu vůli a že mi ji máme, o tom víme ,,?83
Následně

21. listopadu 1924

proběhla

československo-polská

porada mezi Fliedrem a

zástupci polského ministerstva zahraničních věcí, ve které si

účastníci

proběhla informační

obchodní smlouvy mezi Fliedrem

vyjasnili svá stanoviska
84
k československo-polským jednáním, která rozdělili do třech oblaste . O tři dny později pak
porada ve věci

československo-polsko

a zástupci polské vlády. Československý vyslanec řekl, že: "československá vládaje ochotna

ponechat obchodní smlouvu z 20. října 1921 s případnými doplňky".385 Na to mu odborový
ředitel

polského ministerstva obchodu Tannenbaum

odpověděl,

že: "uvedená smlouva jest pro

polskou vládu neaktuální vzhledem ke změněným poměrům od roku 1921".386 Flieder tedy na
závěr

jednání navrhl, aby: "vzhledem k tomu, že polská strana nemá žádné

určité

návrhy k

ustanovení směrnic nové smlouvy, měli by se na nich dorozumět bezprostřední činitelé 87 ve

Srov. ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/2, dopis Fliedrové Veselým z ll. září 1924.; ANM, fond
Robert Flieder, k. 6, inv. č. 324, projev Roberta Fliedra při předávání pověřovacích listin u polského prezidenta.
382 Alexander Skrzynski (1882-1931), polský politik a diplomat, v letech 1919 až 1923 vyslanec v Rumunsku, v
letech 1922 až 1923 a v letech 1924 až 1926 polský ministr zahraničních věcí, v letech 1925 až 1926 polský
ministerský předseda. Dokumenty československé zahraniční politiky. Československá zahraniční politika v roce
1936, ed. Jindřich Dejmek, Sv. 11., Praha 2003, s. 409.
383 ANM, fond Robert Flieder, k. 6, inv. č. 327, mimořádná politická zpráva Fliedera Zamini z 29. října 1924.
384 I. skupina smluv: Smlouva o právní pomoci, Úmluva o vzájemném připouštění lékařů a porodních babiček k
praxi, Zdravotní úmluva, Úmluva o zamezení dvojího zdanění; II. skupina smluv: Obchodní smlouva a
Likvidace Těšínské otázky; III. skupina smluv: Úmluva ve věcech sociální péče a Úmluva o společném postupu
v pohraničních technických záležitostech, týkajících se obou států (udržování cest, věci vodních staveb atd.),
Úmluva o úpravě malého pohraničního styku, Konvence turistická, Úmluva o ochraně přírodních památek v
pohraničním území, Úmluva o státním občanství, pokud nebude upravena tato otázka smlouvou o likvidaci
Těšínska, Úmluva veterinární, Ujednání o výměně výsledků hydrologických bádání, Ujednání o zřizování a
udržování onbrometrických stanic v pohraničním území, Ujednání o vzájemném sdělování dat statistických,
vyplývajících ze sčítání lidu. ANM, fond Robert Flieder, k. 6, inv. č. 326, záznam porady z 21. listopadu 1924.
385 ANM, fond Robert Flieder, k. 6, inv. č. 326, záznam informační porady z 24. listopadu 1924.
386 Tamtéž.
387 Tím byl myšlen Dvořáček za československou stranu, který byl nepřítomen jednání a Tannenbaum za polskou
stranu.
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vyjednávání obchodní smlouvy".388 Tato jednání probíhala ještě další půl rok a výsledkem byly
dvě hlavní smlouvy mezi Československem a Polskem. Jednalo se o obchodní a arbitrážní

smlouvu, které 23. dubna 1925 podepsal za Československo ministr zahraničních věcí Beneš
během své návštěvy Varšavy ve dnech 19. a 23. dubna 1925. 389 Flieder se aktivně účastnil
především

jednání

československo-polské

o

smlouvě.

obchodní

Již 7. dubna 1925 byla

podepsána Prozatímní úprava obchodních styků390 mezi Republikou Československou a
Republikou Polskou, kterou ve

Varšavě

za

československou

stranu podepsal Flieder spolu

Dvořáčkem. 391 Podle Beneše znamenaly tyto smlouvy: "Určžté sblížení obou států, novou

atmosféru spolupráce

hospodářské

a nezávazné spolupráce politické všude tam, kde zájmy

naše se nekříží".392
V

polovině července

polský senát, aby

1925 schválil polský

nepřijal

sněm

všechny smlouvy, ale

zároveň

vyzval

obchodní smlouvu dokud nebude zrušen naftový výnos

československého ministerstva financí. 393 Podle Fliedra tím hrozilo že: "senát vázán přáním
sněmu

nebude se našimi smlouvami zabývat, dokud nebude otázka našeho naftového výnosu

vyřízena.

sobotu

Riskujeme tudíž, že ratifikace bude odložena na podzim,

končí.

neboť

zasedání senátu v

Nutno znovu vzít v úvahu nedál-li se naftový výnos ujednáním s Polskem tak,

aby celý ostatní průmysl netrpěl odložením platnosti smlouvy o dva až tři měsíce".394 Již
předtím

Flieder varoval ministerstvo

výnosem z polské strany. Polští

zahraničních věcí,

naftaři

že nastanou problémy s naftovým

se totiž obávali, že: "jim bude

napříště znemožněn

dovoz destilátů do ČSR".395 Ministerstvo zahraničních věcí mu však odpovědělo, že: "Naftový
výnos

československého

polotovarů,

ministerstva financí

nesměřuje

proti bezcelnímu dovozu

nýbrž proti úmyslně připravovaný směsím z rafinátů a rafinací minerálních olejů,

tak upraveným, aby mohly být považovány za nehotový výrobek. Výnos
destilaci

skutečných

polotovarů ...

Obavy polských

naftařů

předepisuje

jsou bezpodstatné... , proto výnos

pouze

nemůžeme

ANM, fond Robert Flieder, k. 6, inv. č. 326, zámam informační porady z 24. listopadu 1924.
Srov. Břach, Radko, Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha 1996, s. 132.; Telegram
Beneše československých vyslanectvím z 18. dubna 1925, Edvard Beneš: Cirkulární telegramy 1920-1935, ed.
Jindřich Dejmek, Praha 2002, č. 79, s. 88.
390 Prozatímní úprava obchodních styků vstupuje v platnost dnem výměny ratifIkačních listin, jež se provede v
Praze, avšak bude uvedena v prozatímně v platnost dnem podpisu obchodní smlouvy a zůstane v platnosti až do
uvedení účinnosti obchodní smlouvy mezi republikou Československou a republikou Polskou. Odkaz [online],
[cit. 2006-07-24]. Dostupný z www.senat.cz!zajimavosti/tiskyllvo/tiskyT2140_00.htm.
391 Odkaz [online], [cit. 2006-07-24]. Dostupný z www.senat.cz!zajimavosti/tiskyllvo/tiskyT214000.htm.
392 Telegram Beneše československých vyslanectvím z 18. dubna 1925, Edvard Beneš: Cirkulární telegramy
1920-1935, ed. Jindřich Dejmek, Praha 2002, č. 79, s. 88.
393 AMZV, depeše Fliedra Zamini z 15. července 1925.
394 Tamtéž.
395 AMZV, depeše Fliedra Zamini z ll. července 1925.
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odvolat".396 Sám ministr Beneš mu sdělil, že: "Jednání o naftovém výnosu jsou možná, ale
odvolání je nemožné... v

ničem

neporušujeme obchodní smlouvu... ostatní smlouvy budou

ratifikovány hned po svolání parlamentu v září".397 V důsledku tohoto problému ratifikovalo
Polsko najednou všechny uzavřené

československo-polské

smlouvy včetně smlouvy obchodní

teprve začátkem roku 1926. 398 Během první polovinu roku 1926 byly téměř všechny úmluvy a
smlouvy potvrzeny také Československem, takže se zdálo, že československo-polské vztahy
jsou lepší než kdykoliv dříve. 399
V

květnu

1926 došlo v Polsku k převratu, kdy se k moci dostal maršál Pilsudski a zavedl v

Polsku autoritativní režim, který zde vydržel až do roku 1939.400 Poté bylo svoláno 31. května
1926 Národní

shromáždění,

které zvolilo za polského prezidenta Pilsudského, avšak ten ještě

téhož dne odmítl funkci prezidenta přijmout. 401 Přestože se nestal polským prezidentem,
ovlivňoval polskou politiku až do své smrti v roce 1935.402

Konec Fliedrova diplomatického
ministerstvo
ve

Varšavě

zahraničních věcí

působení

požádalo

v Polsku

prostřednictvím

přišel

dne 14. ledna 1927, kdy

svých vyslanectví ve Stockholmu a

o argrément pro Fliedra a pro Girsu, který ho nahradil ve funkci vyslance v

Polsku. 403 Pro Fliedra nebylo lehké opustit Polsko, což dokládá je zápis: "Přilnul jsem k zemi,
přilnul

jsem k jejím

obyvatelům,

do jejichž minulých i přítomných radostí i bolestí jsem se

úplně vžil a pojednou jsem musil z důvodů mimo mou osobu ležících na jiné místo ".404 Dalším

jeho diplomatickým působením mělo být tedy Švédsko, kde měl funkci československého
vyslance nastoupit od 1. února 1927. 405 Funkce vyslance ve Stockholmu sebou zároveň
přinášela

také povinnost zastupovat

významu

československých zájmů

československé

byly však severské státy okrajovou záležitostí, což pro

Fliedra znamenalo odsunutí na "druhou kolej".
se prezident Masaryk o

něm

zájmy v Oslu a v Kaunasu. Z hlediska

nezmínil

při

Ještě bolestnější

rozhovoru s

pro něho bylo, když zjistil, že

novináři

o

změně československých

vyslanců v Polsku. Flieder si k tomu poznamenal: "Na to nikdy nezapomenu".406

AMZV, depeše Zamini Fliedrovi ze 14. července 1925.
AMZV, radiotelegram Zamini Fliedrovi z 18. července 1925.
398 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, dopis Flieder Veselému z 13. března 1925.
399 AMZV, politická zpráva Fliedra Zamini z 10. června 1925.
400 Pečenka, Marek, Luňák, Petr, a kol., Encyklopedie moderní historie, Praha 1999, s.267.
401 AMZV, politická zpráva Fliedra Zamini z 24. června 1925.
402 Pečenka, Marek, Luňák, Petr, a kol., Encyklopedie moderní historie, Praha 1999, s.267.
403 AMZV, depeše Zamini Varšava ze 14. ledna 1927.
404 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 177, vzpomínky na Švédsko.
405 Srov. AMZV, depeše Zamini Varšava ze 14. ledna 1927.; ANM, fond Robert Flieder, k. 1, inv. č. 5, životopis
z roku 1935.
406 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, dopis Flieder Veselému z 20. dubna 1927.
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2.5 Švédsko
Dne 12. února 1927 byl tedy jmenován mimořádným vyslancem a zplnomocněným
ministrem ve Švédsku. 407 Jeho předchůdcem ve Stockholmu byl Radimský,408 který zde
strávil celých sedm let ve funkci československého vyslance. 409 Při příležitosti jeho odjezdu
ze Švédska dne 28. ledna 1927 mu švédský král udělil velkokříž řádu polární hVězdy.41O
Přitom

Flieder

neměl

o Radimském vysoké

mínění,

podle

něho

to byl: "velmi málo

inteligentní člověk a nad to nepracovitý".411 Tento jeho kritický pohled na svého předchůdce

byl zkreslen

především

jeho osobními antipatiemi k bývalým rakouským ministerským

úředníkům převzatých do služeb ČSR, mezi které Radimský patřil a nad to tím, že: "Hrad ho

povýšil již v roce 1920 a vysunul přede mne".412 Kromě toho ho Flieder činil odpovědným za

nemoc své druhorozené dcery Boženy, která ihned po příjezdu do Švédska dostala těžkou
angínu a současně se jí udělal vřed na krku, který musel být vyoperován. 413 Zodpovědnost
Radimského na její nemoci popsal Flieder v dopise svému tchánovi: "Myslili jsme, že
který tu pobyl sedm let bez práce v pohodlném

životě, alespoň

člověk

vypozoroval počasí a klima.

Zatím doba jarní příliš vlhká zde jest nejtěžší pro aklimatizaci cizinců, a proto Boža zeslabená
ještě po spalničkách. ..

podlehla při

aklimatizačním

procesu v tak nepříznivém

ročním

období

a dostala těžkou angínu".414 Přitom ještě před jejich příjezdem jim Radimský řekl, že: "to jest
nejlepší doba se nastěhovat".415

Koncem února 1927 nastoupil Flieder svůj nový úřad ve Švédsku, který pro ctižádostivého
a

přespříliš

trpkost z

pracovitého
působení

člověka

jakým byl, nebyl zrovna ideálním místem. Jeho

počáteční

ve Stockholmu dokládá i jeho dopis Veselému: "Na dovolenou

nepřijedeme v létě, poněvadž léto jest to jediné, co tu jest krásné".416 Jak Flieder tak jeho

manželka nebyli spokojeni s životem ve Stockholmu, jak ukazuje její dopis matce:
"Nemyslila jsem, že moje psaní paní Benešové vyzní tak obzvlášť smutně. Moc veselo nám tu

AMZV, osobní spis Robert Flieder.
Vladimír Radimský (1880-1977), v letech 1904 až 1918 v zahraniční službě Rakousko-Uherska (konzuláty
Bombej, Izmir, Teherán, Varšava, Bělehrad atd.), v roce 1919 vstoupil do diplomatických služeb ČSR, téhož
roku jmenován vládním delegátem ve Varšavě, kde se podílel na navázání diplomatických služeb s Polskem, v
letech 1920 až 1927 československým vyslancem ve Stockholmu, akreditován i v Oslu, v letech 1927 až 1928
přednosta prezídia ministerstva zahraničních věcí, v letech 1928 až 1939 vyslancem ve Vatikánu. Politická elita
meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 205.
409 Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 101.
410 NA, MZV-VA, k. 1170, Venkov z29.ledna 1927.
411 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, dopis Flieder Veselému z 20. dubna 1927.
412 Tamtéž.
413 Tamtéž.
414 Tamtéž.
415 Tamtéž.
416 Tamtéž.
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však není: je-li agilní

člověk jako

Robert, mladý, plný síly, chuti k práci a schopností dán do

pense, tak totiž většina států obsazuje zdejší místa, tak to není veselé ".417 Postupně si však on i
celá jeho rodina na pobyt ve Švédsku zvykli, to ovšem podle Fliedra neznamenalo, že: "bych

se s tím smířil jako s postem ".418 Slabou útěchou mu mohlo být, že byl 31. prosince 1927
jmenován ministerským radou. 419 Částečnou výhodou pro něho byla skutečnost, že byl
Litvě,

akreditován také v Norsku a
těchto

vyslance v

československé

"vedlejších"

zemích svého švédského

zahraničních věcí často

ministerstvo

do Osla a Kaunasu.

takže se co možná nejvíce snažil plnit také své povinnosti

Většinou

se

zdůvodněním,

působiště,

přestože

mu

odmítalo povolovat jeho služební cesty
příliš finančně

že je to

nákladné a

zbytečné.

Během roku 1929 se už nemohl dočkat až jeho působení ve Švédsku skončí, o čemž svědčí

list jeho manželky jejímu otci: "bud' tak laskavý a informuj se, jak to vypadá v diplomatické
službě,

co se ted' chystá. Pana manžela tady všechno pálí,

ačkoliv

to není nejhorší, jelikož má

fixní ideu Bělehradu". 420 Robert Flieder také počítal s možností, že bude přeložen do ústředí
ministerstva

zahraničních věcí

v Praze, což mu v

létě

1929 nabídl sám Beneš a on s tím

souhlasil. 421 Avšak později byl upozorněn, že: "podkladem této nabídky nebyly organizační

nebo služební důvody, nýbrž akce jednoho 422 z úředníků ministerstva zahraničních věd proti
němu". 423 Kvůli tomu pak svůj souhlas s návratem do Prahy odvolal.

V února 1930 uplynuly už tři roky od doby, co nastoupil na post vyslance ve Švédsku a
stále
za

nevěděl,

něho

vůbec

kam nebo zda

v dopise svým

rodičům:

bude

někam

poslán. Jeho manželka vyjádřila jeho obavy

"Jsme

zvědavi,

kdy a co s námi bude. Už se ta nejistota

táhne trochu dlouho ".424 Přitom už 24. března 1930 bylo definitivně rozhodnuto
ministerstvem
Bělehradu.

425

zahraničních

věcí,

že bude poslán jako

československý

vyslanec do

Začátkem dubna 1930 už věděl, že byl ustanoven vyslancem v Jugoslávii, ale

teprve 30. dubna 1930 se

konečně oficiálně dozvěděl,

nastoupit k 1. červnu 1930.

426

že má

úřad

vyslance v

Bělehradě

Flieder se nakonec dohodl s ministerstvem zahraničních věcí,

ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, dopis Fliedrové Veselé z 16. května 1927.
Tamtéž, dopis Fliedrovi Veselým z 28. září 1928.
419 AMZV, Osobní spis Robert Flieder.
420 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, Dopis Fliedrové Veselému z 28. ledna 1929.
421 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 5, dopis Fliedra ze 4. září 1931.; ANM, fond Robert Flieder, k. 1, inv. č.
39, dopis Fliedra Vojtíškovi z 13. dubna 1930.
422 Podle Fliedra za tím stál československý diplomat Prokop Maxa, který společně se svojí manželkou těžce
nesl, že nebyl stejně jako oni poslán po své diplomatické misi v Polsku do ústředí ministerstva zahraničních věcí
v Praze. ANM, fond Robert Flieder, k. 5, dopis Fliedra ze 4. září 1931.
423 ANM, fond Robert Flieder, k. 5, dopis Fliedra ze 4. září 1931.
424 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, dopis Fliedrové Veselým z 23. března 1930.
425 AMZV, radiotelegram Beneš Bělehradu z 24. března 1930.
426 AMZV, depeše Zamini Stockholm z 30. dubna 1930.
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že nastoupí až 10. června 1930. 427 Jelikož musel ještě před svým odjezdem do Bělehradu
navštívit Norsko a Litvu, aby se zde

oficiálně rozloučil

nástupcem ve Švédsku se stal Hurban

428

,

jako

odcházející vyslanec.

který zde strávil dlouhých sedm let.

Jeho

429

2.6 Jugoslávie a Malá dohoda
30.

května

Jugoslávii.

430

1930 byl jmenován

mimořádným

Ve funkci vyslance v

vyslancem a

Bělehradě vystřídal

zplnomocněným

ministrem v

431

který odtud

v

vyslance Sebu,

odcházel po sedmileté diplomatické misi, jelikož byl zvolen poslancem Národního
shromáždění za Československou stranu národně socialistickou.

432

Flieder byl z nového místa

nadšen, což dokládá jeho dopis Šámalovi: "Po Stockholmu a Švédsku vůbec, jest nynější moje

mise a prostředí, ve kterém se koná,

téměř

ve všem kontrastem poměrů, v nichž jsem žil... , vše

ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, dopis Flieder Veselému ze 4. května 1930.
Vladimír Hurban (1883-1949), československý diplomat, v letech 1907 až 1909 působil ve Vídni, Budapešti a
Martině jako novinář, v roce 1909 odešel do Ruska, kde se stal profesorem maďarštiny na vojenském gymnáziu
ve Varšavě, od roku 1913 působil jako tlumočník ve službách ruské armády, po vypuknutí první světové války
se přihlásil jako dobrovolník do ruské armády, v roce 1915 vstoupil do České družiny, od roku 1916 organizoval
československý zahraniční odboj v Petrohradě, od roku 1917 byl členem předsednictva odbočky Československé
Národní rady v Rusku, bojoval též u Zborova, v letech 1917 až 1918 důstojník československých legií, v roce
1918 odjel do USA, kde působil jako vojenský poradce Masaryka, v letech 1918 až 1923 československý
vojenský atašé v USA, v roce 1924 přešel do diplomatických služeb ČSR, v letech 1924 až 1930 vyslanec v
Egyptě, poté v letech 1930 až 1937 vyslanec ve Švédsku, Norsku a Litvě, od roku 1937 pak v USA, v březnu
1939 odmítl vydat němcům československé vyslanectví v USA, spolupracoval s Benešem a organizoval pomoc
amerických krajanů československému zahraničnímu odboji, v letech 1943 až 1946 vyslancem v USA, poté se
vrátil zpět do ČSR, kde ještě rok pracoval na ministerstvu zahraničních věcí. Politická elita meziválečného
Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 104.
429 Srov. AMZV, depeše Zamini Stockholm z 8. května 1930.;Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá
zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 102.
430 AMZV, osobní spis Robert Flieder.
431 Jan Šeba (1886-1953), československý diplomat, v roce 1907 absolvoval České vysoké učení technické v
Praze, poté byl až do roku 1914 úředníkem banky Slavie, v roce 1914 byl zajat na ruské frontě, od roku 1916 byl
důstojníkem československých legií v Rusku, poté byl přidělen Svazu československých spolků v Rusku, který
ze zajatců organizoval československé vojenské jednotky, v roce 1917 byl zvolen tajemníkem odbočky
Československé národní rady v Rusku, především zprostředkovával styk s ruským generálním štábem, v roce
1917 odjel do Francie a poté v roce 1918 do Itálie, kde organizoval československé vojenské jednotky, po vzniku
ČSR byl šéfem československé vojenské mise v Itálii, jehož úkolem bylo zajistit odjezd legionářů do vlasti, v
roce 1919 byl jmenován generálním konzulem v Terstu, v roce 1922 byl generálním tajemníkem československé
delegace v Janově a poté přeložen na generální konzulát v Hamburku, v letech 1923 až 1929 byl vyslancem v
Bělehradě, v letech 1929 až 1932 poslancem Národního shromáždění za Československou stranu národně
socialistickou, v roce 1932 rezignoval na poslanecký mandát a vzápětí byl jmenován vyslancem v Bukurešti, v
roce 1937 byl povolán do ústředí ministerstva zahraničních věcí a nedlouho poté jmenován vyslancem v Číně, v
březnu 1939 odevzdal československé vyslanectví v Číně do rukou němců, během války zůstal v Číně a nabízel
své služby československému zahraničnímu odboji, ovšem marně, po roce 1945 nebyl přijat do diplomatických
služeb ČSR, využíval proto svých znalostí jazyků, zvláště čínštiny a čínských poměrů, jako učitel na ČVUT v
Praze a hospodářský expert pro Dálný Východ. Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo
byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 247.
432 Srov. Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 96.;
Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998,
s.247.
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je nesmírně zajímavé ajsem rád, že opět mohu být diplomatem nejen hlavou, ale i srdcem".433
Místo vyslance v Jugoslávii totiž pro něho bylo ve srovnání se Švédskem daleko prestižnější
záležitostí. Jeho úkolem jako

československého

vyslance bylo snažit se prohlubovat přátelské

vztahy mezi Československém a Jugoslávií. Již v říjnu 1930 začala vzájemná jednání o nové
československo-jugoslávské

obchodní

smlouvě,

která byla

úspěšně uzavřena

30.

března

1931. 434 Dalším důležitým okamžikem, který však předznamenal konec j eho působení v
Bělehradě bylo uzavření tzv. Organizačního paktu Malé dohody,435 jehož konečný návrh

Beneš připravil v lednu 1933, a který byl schválen na

schůzi ministrů zahraničních věcí

Malé
436
dohody v Ženevě, která se konala ve dnech 14. až 16. února 1933. Konkrétní návrhy tohoto

paktu byly projednávány již v prosinci 1932 na
československý

bělehradské

vyslanec v Jugoslávii se podílel na návrhu

dohody, jednak Stálou radu, která

měla

vytvořit společné

orgány Malé

zahraniční

politiku a jednak
437
Hospodářskou radu, jejímž úkolem bylo prohlubovat ekonomickou spolupráci.
Přes

jeho

úspěšné působení

koordinovat

konferenci Malé dohody. Jako

ve funkci vyslance v Jugoslávii dostával již od

září

1932

"neověřené" informace o svém přeložení z Bělehradu, ačkoliv zde byl teprve dva roky.438 Dne

15. ledna 1933 nařídil Beneš, že Flieder bude odvolán do Prahy.439 Ještě ten samý den mu to
sdělil Krofta440 : "z příkazu ministra Beneše dovoluji si Vám oznámit, že budete podle jeho

rozhodnutí v rámci letošních

přesunů

v naší zahraničních

službě přeložen

k 1. dubnu 1933 z

Bělehradu do Prahy".441 Toto datum bylo později změněno na 1. května 1933, jelikož teprve

ANM, fond Robert Flieder, k. 1, inv. č. 35, dopis Fliedra Šámalovi z 5. srpna 1930.
NA, MZV-VA, k. 1529, Národní listy z 31. března 1931.
435 Hlavním přínosem Organizačního paktu Malé dohody měla být záruka, že žádný z členů Malé dohody
(Československo, Jugoslávie a Rumunsku) neuzavře s třetím státem smlouvu bez souhlasu ostatních. Sládek,
Zdeněk, Malá dohoda 1919-1938. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 2000, s. 121.
436 Sládek, Zdeněk, Malá dohoda 1919-1938. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 2000, s.
121.
437 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 8, inv. č. 476, návrh na organizaci společných orgánů Malé dohody.;
Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s.
150.; Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 68.
438 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, dopis Fliedrová Veselému z 5. října 1932.
439 ANM, fond Robert Flieder, k. 7, inv. č. 398, nárok na zařizovací příspěvek do ústředí.
440 Kamil Krofta (1876-1945), československý diplomat, po svých studiích pracoval v letech 1901 až 1912 v
Zemském archivu v Praze, v roce 1905 se habilitoval na obor rakouských dějin, od roku 1912 působil jako
mimořádný profesor na české Univerzitě Karlově v Praze. Byl členem mladočeské strany, ke konci války se
zapojil do domácího odboje. V roce 1919 byl jmenován řádným profesorem československých dějin, od roku
1919 působil na ministerstvu školství a národní osvěty, v roce 1920 vstoupil do diplomatických služeb, kde se
stal prvním československým vyslancem ve Vatikánu, v letech 1922 až 1925 byl vyslancem v Rakousku, v
letech 1925 až 1927 byl vyslancem v Berlíně, po svém návratu do Prahy byl až do roku 1935 přednostou
politické sekce ministerstva zahraničních věcí, v letech 1936 až 1938 byl československým ministrem
zahraničních věcí, v roce 1943 se zapojil do domácího odboje, v roce 1944 byl zatčen a vězněn až do konce
války, následně po osvobození zemřel na následky věznění. Politická elita meziválečného Československa 19181938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 141.
441 ANM, fond Robert Flieder, k. 1, inv. č. 20, dopis Krofty Fliedrovi z 15. ledna 1933.
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11. dubna 1933 bylo uděleno argrément pro jeho nástupce. 442 Novým československým
vyslancem v Bělehradě se měl stát po jeho odchodu Pavel Wellner,443 který se již od počátku
třicátých

let podílel na konsolidaci Malé dohody,

zvláště

jejího

organizačního

paktu z února

1933.444 Pro Fliedra a jeho manželku to bylo velké zklamání, což dokazuje i její dopis
rodičům: "Nejméně naši práci a postavení oceňuje odjakživa ministr Beneš".445 Znovu zažil

"obdobnou" bolest, jakou prožil v roce 1927, když byl odvolán z Varšavy. Nejvíce však
litoval toho, že: "odcházíme, vše šlo nyní tak

dobře

a Jihoslované nám dávají opravdu

dojemným způsobem najevo, jak nás tu měli rádi".446
Během

února a

března

Bělehradě,

1933 se

výrazně

zhoršily osobní vztahy na

ambasádě

v

některým

lidem na vyslanectví a jejich intrikám

jelikož Flieder

přičítal částečnou odpovědnost
vůči

jeho

osobě:

československé

za své odvolání

"Jen našim, t. j.

československým klepařům jsme nevyhovovali a ti na nás zahájili přímo štvanice. Škoda, že

moje žena ve své prostotě důvěřovala intrikánům, z nichž nejhorší byli, myslím Reisserovi".447
Přitom

s manžely Reisserovými se znali už z Bernu a v Jugoslávii s nimi udržovali

vzájemně

přátelské

vztahy. Podle Fliedrovy manželky bylo za touto roztržkou pořádání koncertu
profesora Roussela448 pod záštitou československé ambasády, s čímž Flieder a jeho žena
nesouhlasili se zdůvodněním, že: "My přece musíme propagovat jen své umělce".449 Mnohem
vážnějším problémem byly vztahy s vysokým úředníkem ambasády Szathmárym,450 který
AMZV, telegram Zamini Bělehrad z 11. dubna 1933.
Pavel Wellner (1878-1959), československý diplomat, v roce 1901 promoval na právnické fakultě UK v
Praze, poté byl až do roku 1919 úředníkem zemského výboru v Praze, kde působil s výjimkou let, kdy bojoval na
frontě v rakousko-uherské armádě. Poté přešel na ministerstvo vnitra, kde měl na starosti organizaci četnictva, v
roce 1921 byl jako schopný úředník převeden na ministerstvo zahraničních věcí, kde měl zefektivnit činnost
právní sekce, kvůli tomu byl poslán na delší studijní činnost do Paříže a do Londýna. V letech 1924 až 1928
působil jako československý vyslanec v Řecku. V roce 1928 byl poslán do ústředí ministerstva zahraničních věcí
do Prahy, kde v čele politického odboru patřil mezi hlavní projektanty konsolidace Malé dohody na počátku 30.
let, zvláště jejího organizačního paktu z února 1933. V letech 1933 až 1935 byl vyslancem v Jugoslávii, kde se
snažil upevňovat Malou dohodu a československo-jugoslávský spojenecký svazek, v Jugoslávii byl velmi
oblíbený, zvláště mezi českými a slovenskými krajany, v roce 1935 byl odvolán do Prahy, kde znovu stanul v
čele politické sekce, v roce 1936 byl dokonce jmenován zástupcem ministra zahraničních věcí, v roce 1937 na
všechny své funkce rezignoval z důvodu nemoci a rozhodl se odejít do penze. Politická elita meziválečného
Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 287.
444 Srov. Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 96.;
Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998,
S.287.
445 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, dopis Fliedrové Veselým z 1. dubna 1933.
446 ANM, fond Robert Flieder, k. 7, inv. č. 398, dopis Fliedra Kloudovi ze 4. dubna 1933.
447 Tamtéž, dopis Flieder Kloudovi ze 4. dubna 1933.
448 Roussel byl francouzský profesorem kompozice u něhož paní Reisserová každý rok studovala.
449 ANM, fond František Veselý, k. 2, mv. č. 38/3, dopis Fliedrové Veselým z 18. října 1933.
450 Ladislav Szathmáry, (1895-1946), československý a slovenský diplomat, v roce 1939 slovenský vyslanec v
Polsku, následně československý chargé d'affaires u norské exilové vlády v Londýně, od roku 1941 jako
vyslanec, od roku 1945 československý vyslanec v Norsku. Vojtěch Mastný, vzpomínky diplomata. Ze
vzpomínek a dokumentů československého vyslance, ed. Eduard Kubů, Petr Luňák, Otto Novák, Praha 1997, s.
266.
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dokonce poslal na jugoslávské ministerstvo

zahraničních věcí

zprávu, že: "paní Fliedrová

nemusí být nikam zvána, protože je s manželem v plném rozvodu".451 Důvodem byla asi
skutečnost, že paní Szathmáryová,452 udržovala s manžely Fliedrovými přátelské vztahy,
především

s Fliedrem.

Ještě

po letech v dopise Fliedrovi vzpomínala na: "ta krásná svěží rána

na tenise v Bělehradě, na večeře v Avale... ".453
Nakonec se Flieder vyrovnal se svým odchodem do Prahy, protože došel k

,,jest dobře, když budu

určitý čas

v Praze a dám příležitost lidem,

kteří mně

závěru,

že:

závidí nebo mají

předsudky proti mně, aby mne poznali".454 Žádal však ministra Beneše, když už musí odejít

do

ústředí

ministerstva zahraničních věcí, aby: "nešel na podřízené místo, nýbrž jako šéf sekce

a aby mohl v Bělehradě zůstat aspoň do května".455 V této věci požádal také o pomoc svého
"vlivného" příbuzného 456 Kloudu457 , aby se za něho u Beneše přimluvil. Ministr Beneš
Kloudovi pouze
učiněných

sdělil,

že:

"ohledně

doby

přesídlení zůstane při úředních opatřeních

a ujistil mne, že ihned po příchodu Vašem do Prahy si s Tebou rád

již

otevřeně

a

upřímně o celé záležitosti prohovoří".458 Flieder totiž doufal, že by se mohl stát šéfem

politické sekce, kterou však měl již slíbenou vyslanec Pavlů,459 který byl náměstkem ministra
zahraničních věcí.

460

Jelikož se Flieder následně dozvěděl, že má odejít do zahraničí

ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, dopis Fliedrová Veselým z 18. října 1933.
Viera Szathmáryová-Včková (1900-1966), spisovatelka a překladatelka, manželka československé diplomata
Ladislava Szathmáryho. Vojtěch Mastný, Vzpomínky diplomata, ed. Eduard Kubů, Petr Luňák, Otto Novák,
Praha 1997, s. 266.
453 ANM, fond Robert Flieder, k. ll, inv. č. 832, dopis Szathmáryová Fliedrovi z 18. prosince 1953.
454 Tamtéž, k. 7, inv. č. 398, dopis Fliedra Kloudovi ze 4. dubna 1933.
455 Tamtéž.
456 Klouda byl otcem jeho švagra, jehož chotí byla mladší sestra Fliedrovi manželky.
457 Antonín Klouda (1871-1961), český národně socialistický politik, studoval právnickou fakultu UK v Praze,
odkud byl po procesu s Omladinou vyloučen, studia proto dokončil v roce 1898 ve Štýrském Hradci. Byl členem
radikálně pokrokové strany, od roku 1905 působil jako advokát v Praze, v říjnu 1918 se stal členem národně
socialistické strany, v letech 1918 až 1920 byl členem Revolučního Národního shromáždění, poté byl senátorem,
v letech 1926 až 1929 a poté ještě v letech 1935 až 1938 byl s Klofáčem spolupředsedou senátorského klubu
národních socialistů, od brněnského sjezdu strany v září 1926 zastával funkci místopředsedy strany, za okupace
byl vězněn v koncentračních táborech, v květnu 1945 se stal opět členem předsednictva Československé strany
národně socialistické. V říjnu 1945 byl zvolen prezidentem advokátní komory. Politická elita meziválečného
Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 128.
458 ANM, fond Robert Flieder, k. 7, inv. č. 398, dopis Kloudy Fliedrovi ze 7. dubna 1933.
459 Bohdan Pavlů (1883-1938), československý diplomat, studoval práva v Praze, Vídni a Budapešti, ale
nedokončil je. Od roku 1903 se začal věnovat novinařině, v letech 1907 až 1910 byl redaktorem Času, v roce
1910 přestoupil do mladočeských Národních listů, v roce 1914 odešel na frontu, kde se nechal sám zajmout.
Přihlásil se do České družiny, ale brzy byl dán k dispozici Českému výpomocnému spolku v Petrohradě, v roce
1918 byl jmenován zástupcem prozatímní československé vlády v Rusku se sídlem v Omsku, v roce 1922
vstoupil do diplomatických služeb, v letech 1922 až 1927 vyslancem v Bulharsku, poté do roku 1932 v Dánsku,
v letech 1932 až 1934 náměstek ministra zahraničních věcí, v letech 1935 až 1937 byl jmenován prvním
československým vyslancem v SSSR, od roku 1937 opět náměstkem ministra zahraničních věcí, na služební
cestě do Jugoslávie se smrtelně zranil při autohavárii. Politická elita meziválečného Československa 1918-1938:
Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 190.
460 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 7, inv. č. 398, dopis Fliedra Kloudovi ze 4. dubna 1933.; Politická elita
meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 190.
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Švagrovský,461 který byl šéfem prezidia, věřil, že se stane jeho nástupcem. 462 Tato jeho naděje
však byla marná, jelikož byl dne 25. dubna 1933 jmenován "pouhým" vedoucím prvního
oddělení463 v politické sekci. 464 Určitým příslibem na lepší umístění v politické sekci bylo
rozhodnutí prezidenta republiky, že po dobu přidělení k politickému odboru může užívat
titu1 465 mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra. 466 Také se mu podařilo prodloužit
své

působení

v Jugoslávii, které se protáhlo o

odkladu nástupu na místo v Praze byla

něco

déle než bylo plánováno.

zřejmě úspěšná

Důvodem

tohoto

intervence u ministra Beneše, kterého

sám rumunský ministr zahraničních věcí,467 požádal, aby: "v zájmu politiky a společenských

povinností nechal Fliedra v Jugoslávii alespoň do podzimu".468 Dalším jeho malým
vítězstvím bylo, že získal tzv. zařizovací příspěvek, který mu byl původně zamítnut. 469
2.7 První návrat do ČSR
Téměř

po patnáctiletém pobytu v

různých

zemích Evropy se vrátil i s rodinou

zpět

do

Prahy. Jelikož v Praze neměl od roku 1919 žádný byt, bydlel zpočátku s manželkou v hotelu.
Výhodou návratu do Prahy bylo, že jeho dcery mohly

navštěvovat

pouze jednu školu, jelikož

předtím chodily do různých zahraničních škol a zároveň dálkově studovaly školu v ČSR. Pro

jeho manželku

nezačal

jejich návrat do Prahy

právě šťastně,

jelikož jí 16.

března

1934

Josef Švagrovský (1878-1943), československý diplomat, studoval právnickou fakultu UK v Praze, kterou
v roce 1906, poté advokát v Praze a Mělníku, v roce 1914 odešel na frontu, kde po měsíci přeběhl do
ruského zajetí, v letech 1915 až 1919 byl v československých legiích, v roce 1918 byl krátkou dobu zajat
bolševiky, v prosinci 1918 se vrátil do ČSR a společně s Maxou organizoval pomoc legionářům a zajatcům za
hranicemi, v roce 1920 krátce působil v československé armádě, ještě téhož roku vstoupil do diplomatických
služeb, byl legačním radou na vyslanectvích v Haagu, Varšavě a Bělehradě, v letech 1923 až 1928 vyslanec v
Tokiu, v letech 1928 až 1933 přednosta prezidia ministerstva zahraničních věcí, v letech 1933 až 1938 vyslanec
v Brazílii, v roce 1938 se vrátil do ČSR a odešel do výslužby. Politická elita meziválečného Československa
1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 262.
462 ANM, fond Robert Flieder, k. 7, inv. č. 398, dopis Fliedra Kloudovi ze 4. dubna 1933.
463 První oddělení politické sekce zahrnovalo rozsáhlou agendu, která se týkala politických záležitostí většiny
evropských zemí s výjimkou SSSR a baltických států, vedle toho britských dominií a kolonií evropských
mocností. Dejmek, Jindřich, Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta. Studie z dějin československé zahraniční
politiky v letech 1936-1938, Praha 1998, s. 25.
464 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 539, pověření Roberta Fliedra vést druhý odbor z 20. července 1934.
465 Titul mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra byl většinou udělován pro vedoucí diplomatických
misí po dobu jejich působení v zahraničí, určitou výjimkou byly zaměstnanci, kteří byly přeloženi na vysoké
pozice do ústředí ministerstva zahraničních věcí a tento titul si i nadále podržely. Většinou to bylo
zdůvodňováno tím, že ve svých funkcích přicházejí do velmi častého styku s cizími vyslanci a diplomatickými
zástupci cizích států v ČSR.
466 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 536, povolení pro Roberta Fliedra užívat titulu mimořádný vyslanec
a zplnomocněný ministr po přidělení k politické sekci ze 4. srpna 1933.
467 Nicolae Titulesku (1883-1941), rumunský politik, v letech 1927 až 1936 s výjimkou let 1929 až 1931
rumunský ministr zahraničních věcí a Stálý delegát Rumunska při Společnosti národů v Ženevě. Dokumenty
československé zahraniční politiky. Československá zahraniční politika v roce 1936, ed. Jindřich DEJMEK,
Sv. II., Praha 2003, s. 4l3.
468 ANM, fond František Veselý, k. 2, inv. č. 38/3, dopis Fliedrová Veselým z l. dubna 1933.
469 ANM, fond Robert Flieder, k. 7, inv. č. 398, nárok na zařizovací příspěvek do ústředí.
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zemřela

její matka Milada Veselá a o rok
,470
V ese1y.
Začátkem

roku 1934 byl jmenován

později

24.

září

1935 také její otec František

členem

vrchní disciplinární komise ministerstva
zahraničních věcí na zbytek funkčního období, t. j. do 31. prosince 1934.471 Důležitým
okamžikem jeho

působení

v Praze byl však až 21.

července

1934, kdy byl

pověřen

vedením

politické sekce ministerstva zahraničních věcí, přičemž zůstal současně také přednostou
prvního oddělení této sekce. 472 Přitom je dost nepochopitelné, že nebyl jmenován vedoucím
druhé sekce již v roce 1933, s

přihlédnutím

k tomu, že jeho

nástupcem v této funkci byl Wellner, který ho
Překážkou

byl

zřejmě

vyslanec

návratem do Prahy mu byla

Pavlů,

svěřena

který byl

vystřídal

předchůdcem

a

pozdějším

ve funkci vyslance v Jugoslávii.

náměstkem

ministra a ještě

před

Fliedrovým

politická sekce. Rozhodnutí z poloviny roku 1934, aby

Robert Flieder vedl politickou sekci, bylo asi výsledkem vzájemné dohody mezi ním,
ministrem Benešem a vyslancem Pavlů.
Úspěchem Fliedrova působení v ústředí ministerstva zahraničních věcí bylo, když byl

prezidentem republiky
zahraničních věcí.

dne 28. února 1935 jmenován odborným

V rámci své funkce

československo-sovětských

přednosty

přednostou

ministerstva

politické sekce se také podílel na

jednání, které vyvrcholily podpisem

přátelské

dohody ze dne 16.

května 1935.473

Po roce a

půl

svého

působení

v politické sekci na ministerstvu

zahraničních věcí

v Praze,

1935 jmenován mimořádným vyslancem a zplnomocněným
ministrem ve Španělsku a v Portugalsku. 474 Na tomto postu "vystřídal,,475 vyslance Kybala,476
477
který zde působil od roku 1927.
Funkce vyslance byla Fliedrovi zřejmě nabídnuta z
byl Flieder dne 3.

důvodu

června

toho, že vedení politické sekce

měl převzít

vyslanec Wellner, který byl

kvůli

tomu v

červenci 1935 odvolán z Jugoslávie. Jmenováním vyslancem ve Španělsku a v Portugalsku

ANM, fond František Veselý, k. 1, inv. č. 35, úmrtní oznámení.
ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 538, jmenování členem vrchní disciplinární komise MZV z 9. ledna
1934.
472 Tamtéž, inv. č. 539, pověření Roberta Fliedra vést druhý odbor z 20. července 1934.
473 Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 71.
474 AMZV, osobní spis Robert Flieder.
475 Od roku 1933 nezastupoval československé zájmy ve Španělsku a Portugalsku vyslanec, ale pouze legační
rada jako chargé ďaffaires.
476 Vlastimil Kybal (1880-1958), československý diplomat, v roce 1911 se stal docentem a v roce 1918 řádným
profesorem středověkých a novověkých dějin na UK v Praze, v roce 1919 vstoupil do diplomatických služeb
ČSR, v letech 1920 až 1925 byl vyslancem v Itálii, v letech 1925 až 1927 v Brazílii, poté byl vyslancem ve
Španělsku a Portugalsku, po krátké službě v ústředí ministerstva zahraničních věcí se po roce 1935 vrátil jako
československý vyslanec zpět do Latinské Ameriky, kde působil v Mexiku, Guatemale, Hondurasu atd. Politická
elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 144.
477 Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 100-101.
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nebyl

příliš

neboť

nadšen,

význam vyslance posuzoval Flieder podle

důležitosti země,

do

které je jmenován. 478
2.8 Španělsko a Portugalsko

Jako

československý

vyslanec akreditovaný v Madridu, byl

současně pověřen

zastupovat

též československé zájmy v Lisabonu. Když v červenci 1935 dorazil do Španělska, jistě
netušil, že tato jeho poslední diplomatická mise bude zvláště obtížná. 479 Jakmile převzal
vedení

československé

ambasády v Madridu, pustil se ihned do práce, jelikož v této

československo-španělská

probíhala

obchodní jednání a Flieder

měl

době

k dispozici pouze

jediného diplomatické úředníka Formánka48o , který měl shodou okolností právě dovolenou. 481
Ve Španělsku byl pouze se svojí mladší dcerou Boženou, jelikož jeho manželka zůstala v
Československu, kde trávila svůj čas bud' u příbuzných v Benešově nebo u své starší dcery

Milady provdané za advokáta Františka Nováka, který vykonával advokátní praxi v
Sedlčanech. 482 Funkce vyslance v Madridu ho moc nenadchla, o čemž svědčí jeho dopis

Šámalovi: "Pro lidi, kterým jde o příjemný a pohodlný život, jest to rozhodně žádoucí post. Ne

pro toho, kdo dává

přednost

rušné práci... po Novém roce zajedu do Prahy, kam bych se

ostatně s velkou chutí každou chvíli vrátil".483 Koncem roku 1935 se rozhodl, že navštíví
československé

vyslanectví v Lisabonu, kde ho zastupoval

příležitosti chtěl předat

španělském

své

pověřovací

legační

rada doktor Jelen a při této

listiny. Ovšem tato cesta pro

území, jelikož měl automobilovou nehodu,

při

něho skončila ještě

na

které si zlomil nohu a jeho mladší

dcera Božena byla zraněna na hlavě a obličeji. 484 Tím se předání pověřovacích listin pro
Portugalsko odsunulo na
1936 se konečně
zraněním

pozdější

uskutečnila jeho

dobu, jelikož Flieder musel být operován. Teprve v
cesta do Lisabonu, toto zdržení bylo

způsobeno

březnu

jednak jeho

a jednak průtahy z portugalské strany, které dokládá dopis doktora Jelena: "Jednání

s diplomatickým

protokolem nebylo snadné

přes

to, že jeho šéfa

dobře

znám. Zdejší

stanovisko je asi takové, že datum a podrobnosti audience u hlavy státu chce protokol
vyjednat s nastupujícím vyslancem až po jeho příjezdu".485 Na vině bylo také československé
ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 198, vzpomínky.
AMZV, politická zpráva Madrid Zamini z 15. října 1935.
480 Zdeněk Formánek (1889-1962), československý diplomat, do roku 1939 chargé d'affeires ve Španělsku.
Dokumenty československé zahraniční politiky. Československá zahraniční politika v roce 1936, ed. Jindřich
Dejmek, Sv. II., Praha 2003, s. 386.
481 ANM, fond Robert F1ieder, k. 8, inv. č. 468, dopis F1iedra Šámalovi z 6. prosince 1935.
482 Tamtéž, k. 10, inv. Č. 550, rodinná korespondence.
483 Tamtéž, k. 8, inv. č. 468, dopis F1iedra Šámalovi z 6. prosince 1935.
484 Tamtéž.
485 Tamtéž, inv. č. 464, dopis Jelena Fliedrov z, 16. března 1936.
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ministerstvo

zahraničních věcí,

jelikož odvolací listiny vyslance Kybala dorazily do Lisabonu

až 10. března 1936.486
V první polovině roku 1936 vnitropolitická situace ve Španělsku natolik zhoršila, že
vyústila v pokus o státní převrat z 18.

července

1936, který však

skončil

pro levicovou vládu i

pro povstalecké generály nerozhodně a uvrhl Španělsko do tříleté občanské války.487
Vyslanec Flieder, který byl v této
nepřátelských

ovlivňovaly,

jedné

straně

stran

o

občanské

čemž svědčí

době

již zkušeným diplomatem, nechoval ani k jedné z

války zvláštní sympatie, které by ho v jeho diplomatické misi

jeho pohled na

španělskou

stála vojenská diktatura a na druhé

možno mluvit o demokracii již poslední dny
bezpečně

straně

před

zahynula v tom okamžiku, kdy vláda

situaci: "není možno tvrdit, že by na

zápas o demokracii. Bylo-li

vůbec

vypuknutím revoluce, tato demokracie

zděšena

výbuchem povstání... , dala rozdat

zbraně bez jakéhokoliv výběru a omezení prostě ulici".488 Kvůli občanské válce ve Španělsku

opustil Flieder Madrid a na pokyn

československého

ministerstva

zahraničních věcí

se

přemístil do provizorního sídla v St. Jean de Luz, které se nacházelo ve Francii. 489 Jeho

zástupce

Zdeněk

Formánek v

době

Madridu a podával informace o

nepřítomnosti

jeho

španělské

vedl

československou

ambasádu v

vnitropolitické situaci. Komplikací ve vztazích

mezi Československem a Španělskem se staly dodávky československých zbraní, které obě
znepřátelené

strany

chtěly

získat pro sebe. To však nebylo tak snadné, jelikož Velká Británie

prosazovala politiku striktní neutrality ve
přihlásila řada států.

Již 9.

září

španělské občanské

1936 vznikl v

Londýně

tzv.

válce, ke které se

Neintervenční

následně

výbor, který se

sestával z velmocí a ze zemí, které se Španělskem obchodovaly.49o Tuto politiku ne intervence
ovšem porušovaly jak velmoci

Německo,

Itálie a SSSR, tak i další

země, ať

už se k politice

striktní neutrality přihlásily nebo ne.
Jak již bylo

řečeno obě nepřátelské

strany

španělské občanské

strany, se snažily získat

československé zbraně. Jelikož se však také Československo hlásilo k neintervenční politice

ve

španělském

konfliktu, snažily se

obě

strany získat tyto

zbraně přes třetí země.

To se pak

následně negativně dotklo Československa a jejího vyslance Fliedra, který zastupoval
československé

zájmy také v Portugalsku.

Během

srpna 1937 došlo totiž k

vyostření vztahů

mezi Portugalskem a Československem kvůli dodávce zbraní. Následně pak byly dne 19.

ANM, fond Robert Flieder, k. 8, inv. Č. 464, telegram Jelena Fliedrovi z 10. března 1936.
Bělina, Pavel, Moravcová, Dagmar, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1998, s. 140.
488 ANM, fond Robert Flieder, k. 8, inv. Č. 468, dopis Fliedra prezidentovi z 28. září 1936.
489 Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s.
150.
490 Bělina, Pavel, Moravcová, Dagmar, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1998, s. 142.
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srpna 1937 ze strany Lisabonu přerušeny diplomatické vztahy s Prahou. 491 Obě strany však
nesly svůj díl viny.
Během května 1937 požádalo Portugalsko československou vládu o nákup zbraní. 492 Praha

sice
ale

věděla,

přesto

že se jedná pouze o krytí dodávky zbraní pro

souhlasila, jelikož se v této

době měla

španělskou

povstaleckou armádu,

realizovat dodávka zbraní do Mexika, která

však zase naopak byla určena pro madridskou vládu. 493 Podle zpráv portugalského vyslance v
Praze mu ministr

zahraničních věcí sdělil,

že: "povolení bylo asi

odepřeno

pro závazek

nezasahovat do španělské války... a že také byla zakázána dodávka zbraní pro Mexiko ".494
Důležitou

roli zde však sehrál prezident Beneš, jehož sympatie patřily

španělské vládě,

a který

se rozhodl, že portugalskou žádost zamítne.495 Tím však zároveň rozhodl i o osudu zbraní pro
Madrid, které po
prostřednictvím

neúspěchu

mexické operace

měla španělská

vláda získat tentokrát

Bolívie, která však nakonec odmítla vydat oficiální stvrzení, že

zbraně

jsou

pro její armádu. 496 Následně pak československá vláda rozhodla, také s ohledem na přerušení
diplomatických vztahů s Portugalskem, že Bolívie tyto zbraně nedostane. 497
Během července

1937 dorazil Flieder do Portugalska, jelikož doslal dopis od Jelena, že:

"ministerstvo chce, aby přijel do Lisabonu".498 Po svém příjezdu se setkal s generálním
tajemníkem portugalského ministerstva

zahraničích věcí,

který mu

řekl,

že: "si Portugalsko

velmi přeje rozšíření vzájemných styků s ČSR a v brzké době bude v Paříži podepsána
smlouva o dodávce československých kulometů pro portugalskou armádu".499 Vyslanec
Flieder byl tímto

vyskytly

sdělením

trochu udiven, jelikož mu Jelen předtím sdělil, že: "se z naší strany

nějaké problémy".50o Ovšem jeho další setkání s portugalským generálním

tajemníkem se již

podstatně

lišilo od

předcházejícího

rozhovoru. Ten mu totiž

řekl,

že:

"Postup ČSR v otázce dodávky kulometů jest takového rázu, že nebude-li věc urychleně
urovnána, odvodí z toho portugalská vláda všechny

důsledky

pro vzájemný

poměr

našich

zemí".501 Flieder byl toho názoru, že: "by měla být tato věc s Portugalskem urovnána, jelikož
Forbelský, Josef, Československá zahraniční politika a španělská občanská válka 1936-1939, in: SE, r. l3,
1997, s. 32.
492 NA, MZV-VA, k. 582, České slovo z 24. srpna 1937.
493 Forbelský, Josef, Československá zahraniční politika a španělská občanská válka 1936-1939, in: SE, r. l3,
1997, s. 32.
494 ANM, fond Robert Flieder, k. 8, inv. č. 453, dopis Fliedra Kroftovi z 30. července 1937.
495 Forbelský, Josef, Československá zahraniční politika a španělská občanská válka 1936-1939, in: SE, r. l3,
1997, s. 32.
496 Tamtéž.
497 Tamtéž.
498 ANM, fond Robert Flieder, k. 8, inv. č. 453, dopis Fliedra Kroftovi z 30. července 1937.
499 Tamtéž.
500 Tamtéž.
SOl Tamtéž.
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jako stát s obtížnou geografickou polohou a obklopený ne
znepřátelit

další cizí stát, a že bychom

uspokojili tuto zemi... Snad by tu
zabezpečující

naše stanovisko ve

měli

nějaká

právě přáteli,

nějaké

nalézt

bychom si

neměli

východisko, tak abychom

klausule pojatá do smlouvy o dodávce a

věci nevměšování

se do

španělské občanské

války mohla být

pro nás postačující, abychom dodávku povolili. ".502 Již 1. srpna 1937 vydala vláda v Lisabonu
nařízení,

že

československé

firmy budou

vyloučeny

z

veřejných

zakázek a 18. srpna 1937

odvolala svého vyslance z Prahy.503 Flieder však setrval v Portugalsku a s odjezdem nijak
nepospíchal, jelikož byl

přesvědčený,

že:

"nejpozději

do dnešního

večera

bude situace mezi

Portugalskem a naší republikou vyjasněna".504 K obnovení diplomatických vztahů došlo však
až začátkem roku 1939 za již zcela změněných podmínek v ČSR. 505 To se však už Fliedra
netýkalo, jelikož mu ministerstvo
společně

1938 bude

zahraničních věcí

27. listopadu 1937

sdělilo,

s doktorem Formánkem, který ho zastupoval v Madridu,

že od 1. ledna
přeložen

do

ústředí v Praze. 506 Jeho nástupcem se stal vrchní ministerský komisař N ěmeček, 507 který se 1.

února 1938 stal

dočasným

přemístěno

z Madridu do

zahraničních věcí.

Tentokrát však

správcem vyslanectví, které bylo

Barcelony.508

2.9 Druhý návrat do ČSR
Začátkem

nezamířil

roku 1938 nastoupil do

ústředí

do politické sekce, ale bylo mu

ministerstva
svěřeno

organizovaní nové sekce právní a pro

mezinárodní vztahy.509 Po příjezdu do Prahy musel také řešit problém s ubytováním. Teprve
27. dubna 1938 si pronajal byt v Praze IV. v Badeniho ulici. 510 Nejdříve se tam chtěl
nastěhovat

až 15.
dubna 1938. 511

června

1938, ale nakonec se s manželkou rozhodli, že se

přestěhují

již 28.

ANM, fond Robert Flieder, k. 8, inv. č. 453, dopis Fliedra Kroftovi z 30. července 1937.
NA, MZV-VA, k. 582, Národní osvobození z 20. srpna 1937.
504 Tamtéž, Večerní lidové noviny z 20. srpna 1937.
505 Tamtéž, Polední list z 2. února 1939.
506 ANM, fond Robert Flieder, k. 8, inv. č. 458, dopis Zamini Fliedrovi z 27. listopadu 1937.
507 Zdeněk Němeček (1894-1957), československý diplomat, prozaik a dramatik, v letech 1932 až 1936 konzul v
Marseille, v letech 1937 až 1938 legační tajemník na československém vyslanectví v Madridu a v letech 1938 až
1939 chargé d'affaires u španělské republikánské vlády. Dokumenty československé zahraniční politiky.
Československá zahraniční politika v roce 1936, ed. Jindřich Dejmek, Sv. II., Praha 2003, s. 401.
508 ANM, fond Robert Flieder, k. 8, inv. č. 458, dopis Zamini Fliedrovi z 27. listopadu 1937.
509 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.; Dejmek, Jindřich, Historik v čele
diplomacie: Kamil Krofta. Studie z dějin československé zahraniční politiky v letech 1936-1938, Praha 1998, s.
26.
510 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 606, dopis Klouby Fliedrovi z 12. ledna 1939.
Sll Tamtéž, inv. č. 549, dopis Boženy Fliedrové rodičům zjara 1938.
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dostatečně

Flieder nebyl
věcí. Příležitost

spokojen se svým novým postem na ministerstvu

získat lepší postavení se mu naskytla zcela náhodou, když 12.

zemřel při autonehodě

na své služební

cestě

v Jugoslávii vyslanec Bohdan

zahraničních

května

1938

Pavlů, čímž

se

uvolnilo jeho místo prvního zástupce ministra zahraničních věcí. 5l2 Jeho naděje na tento post
vzrostla, když se

dozvěděl

o rozhovoru ministra

zahraničních věcí

Krofty s jugoslávským

vyslancem, který: "se ho zeptal kdo bude nástupcem vyslance Pavlů".513 Na tuto otázku mu
Krofta odpověděl, že: "to bude Flieder".5l4 Jelikož však byla otázka jmenování nového
zástupce ministra
podporu v této

zahraničních věcí

věci

odsunuta na

pozdější

dobu, obrátil se Flieder s žádostí o

nejen na senátora Kloudu, ale poprvé také na

místopředsedu

senátu

Klofáče 5l5 , který byl jeho dlouholetým známým 5l6 Již v roce 1928 mu Klofáč psal: "Tvoje
přátelství zavazuje mne trvale a budu si vždy Tvoji laskavou pozornost připomínat".5l7
Důvody,

kterého ho vedly k tomu, aby se o toto místo ucházel

Klofáčovi:

"z

úředníků přítomných

nejstarší... rád bych

třeba

trvale

nyní v ministerstvu

zůstal

jest vždy

byl bych Ti

zapotřebí. Poněvadž

nesmírně vděčný,

pak

kdybys

zahraničních věcí

konečné

laskavě

Tobě s

jsem

služebně

prosbou o přímluvu, které v takové

rozhodnutí

věci

jest u prezidenta republiky,

prezidentovi dopsal, aby toto místo zástupce

ministra zahraničních věcí bylo dáno mně".5l8 Jelikož byl
odpověděl

ve svém dopise

v Praze, a místo tak důležité by mě dávalo možnosti k

práci v širokém rozsahu, odvažuji se obrátit se k
věci

objasňuje

Klofáč již vážně nemocen

Fliedrovi, že: "Panu prezidentovi netroufám si psát a nevím, kdy se s ním

setkám, proto psal jsem

přímo

doktoru Kroftovi, který při vhodné příležitosti

může

osobně

na

můj

dopis pana prezidenta upozornit. Že přeji si příznivé vyřízení Tvé oprávněné žádosti, je
Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 646, úmrtní omámení; Politická elita meziválečného
Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 190.
513 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 605, dopis Fliedra Klofáčovi z 3. srpna 1938.

512

Tamtéž.
Václav Klofáč (1868-1942), český národně socialistický politik, v 90. letech 19. století byl stoupencem
pokrokářského hnutí a radikálního proudu v mladočeské straně, v letech 1890 až 1899 byl redaktorem Národních
listů. V roce 1897 založil Českou stranu národně sociální, v letech 1901 až 1918 byl poslancem říšské rady,
zároveň byl v letech 1908 až 1908 poslancem českého zemského sněmu, účastnil se také vmiku Českého slova,
které pak bylo až do roku 1938 ústředním tiskovým orgánem strany, několik let v něm působil jako jeho
šéfredaktor, v roce 1914 tajně jednal s ruskými vojenskými a diplomatickými kruhy a navrhoval vybudovat v
českých zemích ruskou špionážní síť, po vypuknutí války se skrýval, přesto byl v roce 1914 zatčen a v roce 1917
obžalován z velezrady, avšak na základě amnestie byl propuštěn na svobodu, poté se stal předsedou českého
státoprávního klubu, následně pak místopředsedou Českého svazu, v roce 1918 byl místopředsedou Národního
výboru, koncem října 1918 se účastnil jednání zástupců domácího a zahraničního odboje, v letech 1918 až 1920
byl československým ministrem obrany, současně byl také poslancem Revolučního Národního shromáždění, v
letech 1920 až 1939 byl senátorem, byl také dlouholetým místopředsedou senátu, v letech 1918 až 1938 byl
předsedou Československé strany národně socialistické, byl vážně nemocen a po okupaci Německem se stáhl do
ústraní. Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha
1998, s. 127.
516 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 605, dopis Fliedra Klofáčovi z 3. srpna 1938.
517 Tamtéž, dopis Klofáče Fliedrovi z 29. září 1928.
518 Tamtéž, dopis Fliedra Klofáčovi z 3. srpna 1938.
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samozřejmé".519 Tato podpora však byla neúspěšná, což dokládá dopis ministra Krofty, který
Klofáčovi

pouze

sdělil,

že: "pro potíže technické povahy v dohledné

době

nebudu moci

řešit

otázku zástupce ministra zahraničních věcí".520 Následně na místo prvního zástupce ministra
zahraničních věcí mohl Flieder zapomenout, jelikož tuto funkci získal vyslanec Ivan Krno,521

který byl přednostou politické sekce.
Během září

návštěvě

1938 se již blížil konec první republiky. Flieder si to

britského vyslance v Praze u Krofty:

"Seděl jsem

jasně uvědomil při

s tímto vyslancem, když

čekal

na

přijetí ministrem a četl jsem snad první z Čechů ony dvě strany půlarchu, na něž si napsal v

poznámkách to, co
takovém stavu, že

chtěl

před

jménem Anglie

říci

naší Republice: anglické branné síly jsou v

uplynutím dvou let by pomoc Anglie v našem boji proti

Němcům

nemohla být účinnou a i v případě vítězné války nemůže Anglie zaručit, že by Československo
bylo obnoveno ve svých dnešních hranicích".522 Koncem září 1939 přišel zlomový okamžik
pro budoucnost Československa, kterým byl Mnichov. Následně 4. října 1938 rezignoval na
svojí funkci dosavadní ministr

zahraničních věcí

Krofta a následující den po

něm

podal

demisi i prezident republiky Beneš. 523

2.10 Druhá republika
1938 stal dosavadní československý
vyslanec v Římě Chvalkovský,524 který byl zkušeným diplomatem. 525 Flieder si i po změně
Novým ministrem

zahraničních věcí

se dne 7.

října

ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 605, dopis Klofáče Fliedrovi z 30. srpna 1938.
Tamtéž, k. 1, inv. č. 20, dopis Krofty Klofáčovi z 2. září 1938.
521 Ivan Krno (1891-1968), československý diplomat, v letech 1909 až 1913 studoval práva v Budapešti a v
Paříži, po vzniku ČSR byl členem československé delegace na mírové konferenci v Paříži, v letech 1920 až 1928
působil n československém vyslanectví ve Francii jako legační rada, v této době se také účastnil řady
diplomatických jednání, v letech 1928 až 1934 působil u Společnosti národů v Ženevě, v letech 1934 až 1938 byl
československým vyslancem v Haagu, po návratu do ústředí byl vedoucím politického oddělení ministerstva
zahraničních věcí. Po okupaci ČSR Německem v březnu 1939 odešel do emigrace, kde spolupracoval s
Benešem, v letech 1945 až 1946 byl československým vyslancem v Organizaci spojených národů v Londýně,
poté působil v OSN v New Yorku, kde zpočátku vedl právní sekci a později zastával funkci zástupce generálního
tajemníka, v září 1952 na své funkce rezignoval a zůstal v emigraci, nejdříve v USA a poté ve Francii. Politická
elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 140.
522 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 182, vzpomínky.
523 Dejmek, Jindřich, Československá diplomacie v době Druhé republiky (říjen 1938-březen 1939), in: AUC
Phil-Hist, r. 199811, Studia Historica XLVIII, s. 9.
524 František Chvalkovský (1885-1945), československý diplomat, od roku 1919 pracoval v prezidiu ministerstva
vnitra, v roce 1920 se stal přednostou politické sekce ministerstva zahraničních věcí, v letech 1921 až 1923
vyslanec v Japonsku, poté do roku 1925 vyslanec v USA, v letech 1925 až 1927 byl poslancem Národního
shromáždění za agrární stranu, v letech 1927 až 1932 vyslanec v Berlíně a v letech 1932 až 1938 v Římě, po
odstoupení ministra Krofty dne 4. října 1938 se stal ministrem zahraničních věcí, po německé okupaci se stal
vyslancem Protektorátu Čechy a Morava v Berlíně, kde v únoru 1945 zahynul při leteckém náletu. Politická elita
meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 108.
525 Dejmek, Jindřich, Československá diplomacie v době Druhé republiky (říjen 1938-březen 1939), in: AUC
Phil-Hist, r. 199811, Studia Historica XLVIII, s. 9.
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na postu ministra
sekce byla

zahraničních věcí

pověřena ještě

zachoval svou funkci

přednosty

šestého odboru. Jeho

ministrem Kroftou, aby provedla likvidaci všeho, co souviselo s

odstoupením československého územÍ. 526 Proto se ho dotklo, když mu nový ministr odebral
vedení nad

částí

jeho sekce, která

měla

na starosti

likvidační

práce související z odstoupením

území Německu, která byla svěřena vyslanci Kíinzlu-Jizerskému,527 který podle Fliedra využil
situace, že nový ministr je členem agrární strany.528 Jeho vztah k Chvalkovskému byl přesto
poměrně

dobrý až na to, že podle

něho: "někteři

mladši

úřednici

z okruhu ministra

Chvalkovského, předevšim Masařík,529 Čermák a Tomeš, kteří se asi připravovali k zmocněni
klíčových pozic na ministerstvu, intrikovali u ministra proti mně".530
Během října

1938 dostával celou

řadu

žádostí o pomoc od

občanů

a

měst,

jejichž území

mělo připadnou Německu a Polsku. 531 Pouze nepatrná část těchto žádostí však byla úspěšně
532
vyřízena.
Kromě toho se také účastnil jednání s polským vyslancem v Praze Papéem533 o
ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. č. 1057, vzpomínky na likvidaci MZV.
Rudolf Klinzl-Jizerský (1883-1954), československý diplomat, v roce 1902 absolvoval kadetní školu v Praze
a poté nastoupil do rakousko-uherské armády, v letech 1907 až 1910 studoval na vysoké válečné škole ve Vídni,
potom působil jako důstojník na generálním štábu v Litoměřicích a na zahraničním odboru ministerstva obrany
ve Vídni, v letech 1913 až 1914 byl v Moskvě, v roce 1915 již v hodnosti majora nastoupil jako spojovací
důstojník u bulharské armády, v červnu 1918 byl jmenován rakousko-uherským vojenským přidělencem v
Bulharsku, po vzniku ČSR nabídl své služby Národnímu výboru a byl přidělen sekci etnografické a geografické
v komisi pro přípravu mírových jednání. V dubnu 1919 odjel do Sofie jako delegát československé vlády u
velitele spojeneckých vojsk v Bulharsku, po podepsání mírové smlouvy v listopadu 1919 se podílel na navázání
diplomatických styků mezi ČSR a Bulharskem, následně pak bylo v září 1920 zřízeno československé
vyslanectví v Sofii, které vedl jako chargé d'affaires, v letech 1920 až 1926 působil v ústředí ministerstva
zahraničních věcí v politické sekci, v této době se také účastnil jednání odzbrojovací konference Společnosti
národů v Ženevě jako generální tajemník československé delegace. V letech 1926 až 1932 byl vyslancem v
Rumunsku, kde se mu podařilo získat u rumunské vlády souhlas s pravidelnými schůzkami ministrů zahraničí
ČSR, Rumunska a Jugoslávie. V roce 1932 byl jmenován československým vyslancem ve Švýcarsku, kde
zároveň vykonával funkci československého delegátu u Společnosti národů a u Mezinárodního úřadu práce.
Začátkem roku 1938 byl jmenován vyslancem v Rakousku, avšak téměř vzápětí v březnu 1938 došlo k připojení
Rakouska k Německu. Poté se vrátil zpět do Prahy, kde mu byly přidělovány zvláštní úkoly jako např. v srpnu
1938 provázel lorda Rucinama při jeho návštěvě ČSR. Po okupaci v březnu 1939 byl pověřen likvidací
československého ministerstva zahraničních věcí, avšak již koncem roku 1939 byl propuštěn do důchodu.
Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998,
s.143.
528 ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. č. 1057, vzpomínky na likvidaci MZV.
529 Hubert Masařík (1896-1982), československý diplomat, vystudoval práva a následně vstoupil do služeb
ministerstva zahraničních věcí, v letech 1937 až 1938 parlamentní tajemník ministerstva zahraničních věcí, v
letech 1938 až 1939 přednosta kabinetu ministra zahraničních věcí Chvalkovského, v letech 1939 až 1941 vedl
koordinační odbor protektorátní vlády a patřil k nejbližším spolupracovníkům generála Eliáše, v říjnu 1941
zatčen gestapem, ale o měsíc později opět propuštěn díky intervenci. Srov. Vojtěch Mastný, vzpomínky
diplomata. Ze vzpomínek a dokumentů československého vyslance, ed. Eduard Kubů, Petr Luňák, Otto Novák,
Praha 1997, s. 26l.; Masařík, Hubert, V proměnách Evropy. Paměti československého diplomata, Praha 2002.
530 ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. č. 1057, vzpomínky na likvidaci MZV.
531 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 561, dopis Berana Fliedrovi z 18. října 1938.; ANM, fond
Robert Flieder, k. 10, inv. č. 574, dopis Dubického Flidrovi z 24. října 1938.; ANM, fond Robert Flieder, k. 10,
inv. č. 615, Dopis Kuťálkové Fliedrovi z ll. října 1938.
532 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 580, dopis Frieda Fliedrovi z 9. listopadu 1938.; ANM, fond
Robert Flieder, k. 10, inv. č. 753, Dopis Fliedra Obecní radě v Hrušově nad Odrou z 25. listopadu 1938.
533 Kazimier Papée (1889-1979), polský diplomat, v letech 1932 až 1934 generální komisař v Gdaňsku, v letech
1937 až 1939 vyslanec v Československu, poté až do roku 1958 polský vyslanec ve Vatikánu. Dokumenty
526
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územních požadavcích Poláků. 534 Flieder své rozhovory s tímto vyslancem charakterizoval
takto:

"Při

každé své

návštěvě zvětšoval požadavky...

Musil vidět, že mi přitom puká srdce, ale

byl nemilosrdný".535 Polská vláda si nárokovala Těšínsko a oblasti na Oravě a Spiši, které
polská armáda obsadila již začátkem října 1938. 536 Kromě polských požadavků, zde byly také
územní nároky Budapešti na slovenské a podkarpatské územÍ. Ministr

zahraničních věcí

územní nároky vůči republice rozhodne tzv. Vídeňská
arbitráž pod patronací Německa a Itálie. 537 Rozhodnutím z 2. listopadu 1938 této arbitráže
bylo, že jižní část slovenského a podkarpatského území připadla Mad'arsku. 538 Ještě před
Chvalkovský se rozhodl, že

odjezdem ministra

maďarské

zahraničních věcí

do

Vídně

se

stupňovaly

územní požadavky varšavské

vlády.539 Večer 31. října 1938 se Flieder setkal s ministrem Chvalkovským, který mu řekl, že:
"druhý den přijde s novými požadavky, které jsou prý požadavky konečnými".54o Když se 1.
listopadu 1938 polský vyslanec dostavil k ministrovi s nótou své vlády, která obsahovala tyto
konečné

požadavky, zavolal si ministr k

polské nóty... a

zároveň

sobě

Fliedra, aby mu

prvopis naší odpovědi, ve které

půl hodiny".541 Flieder se to snažil podle svých slov

sdělil,

že: "má zhotovit prvopis

Polákům plně

vyhovujeme ... a to za

ministrovi rozmluvit, avšak nebyl

úspěšný.542 Jelikož však půlhodinovou lhůtu nebylo možné dodržet, vysvětlil zpoždění

Chvalkovskému, který mu

průběžně

každých 10 minut volal, takto: "píšící

úřednice

to

nemohla v uvedenou dobu stihnout a to i přesto, že to byla nejlepší pomocná síla naší mírové
delegace v Paříži".543 Ten mu na to odpověděl: "ale tato konference trvala dvě léta a já jsem
dal lhůtu půl hodiny".544 Podle Fliedra bylo důvodem tohoto ministrova rozhodnutí toto:
"chtěl patrně polskou věc vyřídit ještě před

arbitráží, aby ve Vídni mohl operovat s tím, že s

Polskem jsme již dohodnuti".545 Přesto se Fliedrovi dostalo uznání za jeho činnost vůči
polským územním

nárokům,

o

čemž svědčí

dopis z

12.

listopadu 1938:

starostenský sbor slezsko-ostravský... usnesl se jednomyslně poděkovat Vám co

"okresní

nejupřímněji

československé zahraniční politiky. Československá zahraniční politika v roce 1936, ed. Jindřich Dejmek, Sv.
II., Praha 2003, s. 403.
534 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č 182, vzpomínky.
535 Tamtéž.
536 Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 153.
537 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 182, vzpomínky.
538 Klimek, Antonín, Kubů, Eduard, Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1995, s. 153.
539 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 182, vzpomínky.
540 Tamtéž.
541 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 182, vzpomínky; Gebhart, Jan, Kuklík, Jan, Druhá republika
1938-1939: Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Praha 2004, s. 155.
542 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, Ínv. č. 182, vzpomínky.
543 Tamtéž.
544 Tamtéž.
545 Tamtéž.
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za Vaši

úspěšnou

práci pro zachování státních hranic. Svou

činností...

získal jste si plnou

důvěru našich hraničářů, kteří jsou Vám za vše vděčni a hluboce zavázáni".546

Koncem listopadu 1938 se rozhodl pro vstup do strany Národní jednoty.547 Jeho důvod pro
vstup do této strany objasňuje jeho dopis Beranovi,548 který zastával post předsedy strany:

"byl bych opravdu

šťasten,

kdybych mohl jakkoli spolupracovat na budování strany a její

činnosti k šťastnější budoucnosti našeho národa a tak těžce zkoušené vlasti".549 Teprve 15.

února 1939 se stal členem strany Národní jednoty jako její zakládající člen. 55o
Mezitím dne ll. ledna 1939 vypověděl nájemní smlouvu z bytu v Badeniho ulici k 31.
551
březnu 1939. Plánoval se totiž přestěhovat s manželkou a mladší dcerou do svého vlastního
domu v Praze Kunraticích, který si koupil. Tento jeho plán mu však překazil manžel majitelky
domu, který mu napsal, že: "Vaši
opožděně.

Pokud se

skutečně

výpověď

zamýšlíte se

nemohu vzít na

stěhovat můžete

vědomí,

nyní dát

protože jest dána

výpověď

pouze ku 30.

červnu 1939. Žádám Vás, abyste laskavě obratem v tomto smyslu výpověď opravil, ježto bych

jinak byl nucen podat soudní námitky proti nesprávně dané výpovědi".552 Fliedrovi tedy
nezbylo nic jiného než tento byt

vypovědět

až 30.

března

1939, jelikož v nájemní

smlouvě

byla stanovena výpovědní doba na tři měsíce, byl nucen platit nájem za byt až do 30. června
1939. 553 Kromě toho zaplatil své starší dceři dům v Sedlčanech, ovšem s podmínkou, že se
její manžel doktor Novák vzdá svého nároku na tuto nemovitost a jediným vlastníkem bude
jeho dcera Milada a po její případné smrti by dům zdědily jejich děti. 554
Mezitím se blížil konec druhé republiky a její následné obsazení, ke kterému došlo 15.
března

1939. Již večer 14.

března

1939 byla německou armádou obsazena Moravská Ostrava,

546 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 764, dopis Okresního starostenského sboru slezsko-ostravského
Flidrovi z 12. listopadu 1938.
547 Tamtéž, inv. č. 561, dopis Fliedra Beranovi z 27. listopadu 1938.
548 Rudolf Beran (1887-1954), český agrární politik, v roce 1905 odešel do Prahy, kde se stal pracovníkem
Ústřední jednoty českých hospodářských společenstev v Království českém, v roce 1906 se stal zaměstnancem
sekretariátu agrární strany, v letech 1909 se stal organizačním vedoucím a tajemníkem Svazu agrárního dorostu,
v roce 1918 se stal ústředním politickým tajemníkem agrární strany, díky této funkci vybudoval rozsáhlou síť
stranického aparátu, která se zaměřila na obyvatelstvo na venkově, v roce 1935 byl zvolen předsedou agrární
strany, v listopadu 1938 agrární strana zanikla, z iniciativy agrárníků se vedoucí funkcionáři agrární strany,
lidové strany, národních socialistů se rozhodli své strany rozpustit a sjednotit se ve Straně národní jednoty,
jejímž předsedou se stal Beran, v letech 1938 až 1939 byl ministerským předsedou, po jmenování první
protektorátní vlády z politického života odešel, v roce 1941 byl zatčen pro fmanční pomoc odbojovému hnutí a v
roce 1942 odsouzen na 10 let k trestu odnětí svobody, v květnu 1945 osvobozen, následně pak opět zatčen a v
roce 1947 odsouzen národním soudem k 20 letům odnětí svobody. Politická elita meziválečného Československa
1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 17.
549 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 561, dopis Fliedrovi Beranovi z 27. listopadu 1938.
550 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. č. 12, inv. č. 873.; ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 768.
551 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 606, dopis Fliedra Kloubovi z ll. ledna 1939.
552 Tamtéž, dopis Klouby Fliedrovi z 12. ledna 1939.
553 Tamtéž, dopis Fliedra Kloubovi z 30. března 1939.
554 Tamtéž, inv. Č. 550, dopis Nováka Fliedrovi z 31. května 1939.
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čímž chtělo Německo předejít jejímu případnému obsazení Polskem. 555 Kolem 18 hodiny

podalo policejní
zprávu:

ředitelství

"německé

v Moravské

překročilo

vojsko

směrem

Radvanice-Michálkovice

Ostravě

pražskému

ředitelství

dálnopisem tuto

u Hrušova státní hranici a pochoduje po silnici
Těšínsko.

na

Německé

vojsko

cestou

odzbrojuje

československé bezpečnostní orgány... ".556 Flieder se podle svých vzpomínek dozvěděl tuto

informaci od policejního

ředitele

Baxy z Moravské Ostravy, který byl jeho známým,

těsně

předtím, než bylo telefonní spojení přerušeno. 557 Ministr Chvalkovský a prezident republiky

Hácha se o obsazení Moravské Ostravy

dozvěděli

až po svém

příjezdu

do Berlína, kde pod

nátlakem podepsali dokument o obsazení českých zemí německou armádou. 558
V 6 hodin ráno 15. března 1939 překročila německá vojska hranice republiky.559 Již kolem

9 hodiny ráno obsadili Němci

Černínský palác, kde sídlilo československé ministerstvo

zahraničích věcí, .560 Zvláštní pověřenec německého ministerstva zahraničních věcí Ritter,561

jehož úkolem bylo obsadit

československé

ministerstvo

zahraničních věcí

a zlikvidovat co
nejdříve celou zahraniční službu, vstoupil do budovy provázen ozbrojeným doprovodem. 562
Jeho pravou rukou byl německý chargé d'affaires v Praze Hencké 63 a legační rada Mitis,

který byl bývalým rakouským diplomatem v Praze a jehož předností byla znalost českého
564
jazyka.
Následně svolal vyslanec Krno, který zastupoval v době nepřítomnosti ministra
Chvalkovského, na poradu

přednosty

sekcí ministerstva

zahraničních věcí,

aby jim

sdělil,

že:

"činnost ministerstva bude zastavena a nesmí být likvidován spisový materiál".565 I přesto

spisového materiálu ministerstva zahraničních věcí zničena na pokyn některých
vedoucích úředníků ministerstva. 566 ledním z nich byl i Flieder, který obdržel zprávu o
byla

část

chystaném záboru zbytku
důvodu

českých

zemí již v ranních hodinách 15.

zajel ihned do sídla ministerstva

zahraničních věcí,

března

1939, z tohoto

kde podle svých slov: "od rána

Moulis, Miloslav, Osudný 15. březen, Praha 1979, s. 58.
Tamtéž, s. 75.
557 ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 182, vzpomínky.
558 Brandes, Detlef, Češi pod německým protektorátem: Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945, Praha
1999, s. 25.
559 Moulis, Miloslav, Osudný 15. březen, Praha 1979, s. 13.
560 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 182.; Moulis, Miloslav, Osudný 15. březen, Praha 1979, s. 125.
561 KarI Ritter (1883-1968), německý diplomat, v letech 1937 až 1938 velvyslanec v Brazílii, v letech 1939 až
1945 zástupce německého ministerstva zahraničních věcí v protektorátu. Dokumenty československé zahraniční
politiky. Československá zahraniční politika v roce 1936, ed. Jindřich DEJMEK, Sv. II., Praha 2003, s. 407.
562 Moulis, Miloslav, Osudný 15. březen, Praha 1979, s. 125.
563 Andor Hencke, německý diplomat, v letech 1936 až 1939, rada německého vyslanectví v Praze, v letech 1938
až 1939 vedl zastupitelský úřad jako chargé d'affaires. Vojtěch Mastný, vzpomínky diplomata. Ze vzpomínek a
dokumentů československého vyslance, ed. Eduard Kubů, Petr Luňák, Otto Novák, Praha 1997, s. 256.
564 Moulis, Miloslav, Osudný 15. březen, Praha 1979, s. 125.
565 Němeček, J., Likvidace československé zahraniční služby po 15. březnu 1939, in: AUC Phil-Hist, r. 1998/1,
Studia Historica XLVIII, s. 143.
566 Tamtéž, s. 144.
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63

prohlížel všechny spisy své sekce právní a pro mezinárodní vztahy a vše co mohlo

nějak

kompromitovat naše zpravodajce nebo sloužit Němcům jsem zničil".567 Touto činností se
zabýval spolu s některými dalšími kolegy z ministerstva až do večera, kdy z Černínského
paláce zamířil přímo ke kancléři Šámalovi, čímž začala jeho odbojová činnost. 568
2.11 Úředníkem protektorátu a začátek odbojové činnosti

16. března 1939 byl výnosem vůdce a říšského kancléře vytvořen protektorát Čechy a
Morava. 569 Ještě předtím než ministr Chvalkovský odjel koncem dubna 1939 do Berlína, aby
zde

převzal

post protektorátního vyslance,

pověřil

Fliedera

společně

s vyslanci Kiinzlem-

Jizerským a Kmem, provést faktickou likvidaci ministerstva zahraničních věcí, které bylo
mezitím přemístěno do Toskánského paláce. 57o Vyslanec Kmo se však odmítl na likvidaci
ministerstva podílet, což dokládá i jeho

podrobností,
zahraničí,

poněvadž

pozdější

jsem na ní nebral žádnou

kde se zapojil do

prohlášení: "Nevím o ní žádných

účast"

a již 22.

června

1939 odjel do

protiněmeckého odboje. 571 Dalším vyslancem pověřeným

likvidací ministerstva byl Kiinzl-Jizerský, který byl zase naopak koncem roku 1939 poslán
do penze. 572 Tím pádem zůstal z této trojice vyslanců pověřených likvidací jen Flieder, který
se stal

přednostou likvidačního oddělení

a byl

přímo podřízen

generálu Eliášovi, který byl

předsedou protektorátní vlády.573 Takto shrnul své nové poslání: "můj úkol v čele

likvidujícího ministerstva zahraničních

věcí jest... ,

tuto bývalou

československou

službu

úplně

zlikvidovat".574 Po skončení likvidace ministerstva měl odejít do Pražské městské
spořitelny.575 Kromě Fliedra se likvidačních prací na ministerstvu účastnil také vyslanec

Rejholec 576 , který měl být původně již v létě 1939 převeden na ministerstvo vnitra, ale zřejmě
ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. Č. 182, vzpominky.
Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 4, inv. č. 182, vzpomínky.; ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. Č.
1057, vzpomínky na likvidaci MZV.
569 Srov. Brandes, Detlef, Češi pod německým protektorátem: Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945,
Praha 1999, s. 26.; Moulis, Miloslav, Osudný 15. březen, Praha 1979, s. 137.
570 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. Č. 1057, vzpomínky na likvidaci MZV; ANM, fond Robert
Flieder, k. 10, inv. Č. 780, dopis Chvalkovského Eliášovi z 27. dubna 1939.; Němeček, J., Likvidace
československé zahraniční služby po 15. břemu 1939, in: AUC Phil-Hist, r. 199811, Studia Historica XLVIII,
s. 153.
571 Němeček, Jan, Likvidace československé zahraniční služby po 15. břemu 1939, in:
AUC Phil-Hist, r.
199811, Studia Historica XLVIII, s. 153.
572 Srov. AMZV, osobní spis Rudolfa Klinzla-Jizerského.; Němeček, J., Likvidace československé zahraniční
služby po 15. břemu 1939, in: AUC Phil-Hist, r. 199811, Studia Historica XLVIII, s. 153.
573 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. Č. 1048, návrh Chvalkovského Eliášovi, aby pověřením likvidace
MZV byli pověřeni vyslanci: Flieder, Klinzl-Jizerský a Krno z dubna 1939.; ANM, fond Robert Flieder, k. 10,
inv. Č. 637, dopis Němečka Fliedrovi z 2. ledna 1941.
574 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 681, dopis Fliedra Šádkovi z 27. května 1939.
575 Tamtéž, k. 14, inv. Č. 1054, semam zaměstnanců MZV přicházejících v úvahu k přeřazení do jiného resortu.
576 Václav Rejholec (1886-1967), československý diplomat, v roce 1910 ukončil svá právnická studia na
univerzitě v Praze a poté nastoupil advokátní praxi, v roce 1914 nastoupil do armády a krátce na to padl do
567

568
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vzhledem k odchodu Krna do emigrace zůstal v ministerstvu až do jeho úplného konce. 577
zahraničích věcí

Dohled nad likvidací ministerstva

byl

svěřen

baronu Mitisovi, který se stal

Fliedrovým spojencem v jeho ilegální činnosti na ministerstvu.
tzv. ministerstvu

zahraničních věcí

578

Základem této činnosti v

v likvidaci bylo získávání tajných německých

dokumentů,

jejichž cílem bylo poškodit Německo. 579
Mezitím vypukla 1.
zatýkáním

občanů

září

1939 druhá

protektorátu,

kteří

světová

byli

válka. To se také ihned projevilo hromadným

podezřelí

z

postihlo také Fliedra, který byl v ranních hodinách 1.

protiněmeckých postojů.
září

1939

Toto zatýkání

převezen příslušníky

gestapa

do věznice, kde byl držen až do večerních hodin. 58o Poté ho odvezli do Peschkova paláce, kde
bylo sídlo gestapa. Úředník gestapa mu pouze sdělil, že: "prozatím může jít domů, ale že jest

proti němu těžké podezření, a že se k věci budou muset vrátit".581 Měl tedy štěstí, které však
chybělo

jeho švagrovi, který pak

následně

jako jeho otec senátor Klouda. Bylo
zachránily. Za prvé proti
ilegální

činnosti

přátel, kteří

němu

gestapo

a za druhé byl vysokým

se za jeho

strávil celou válku v

několik příčin,
nemělo

propuštění přimlouvali.

před

tímto osudem

že by se

účastnil nějaké

které Fliedra

dostatek

úředníkem

koncentračním táboře stejně

důkazů,

protektorátu, který

Podle Fliedra

měl

dostatek vlivných

měl největší

zásluhu na jeho

582
osvobození jeho přítel v ministerstvu zahraničních věcí v likvidaci baron Mitis.

Ani toto

zatčení

Fliedra neodradilo v pokračování jeho odbojové

spíše z morálního hlediska své povahy snažil
Příkladem

je

formulář

o árijském

původu,

některá

činnosti.

protektorátní

který jako jediný z

Také se většinou

nařízení

úředníků

bojkotovat.
ministerstva

zahraničních věcí v likvidaci odmítl podepsat. 583 Kromě svého zaměstnání na ministerstvu byl

ruského zajetí, v roce 1916 vstoupil do československých legií v Rusku a v roce 1917 odjel se svoj í jednotkou do
Francie, v roce 1919 se stal vedoucím vojenské kanceláře prezidenta republiky, v roce 1922 vstoupil do
diplomatických služeb, kde až do roku 1927 pracoval v ústředí ministerstva zahraničních věcí v Praze, v letech
1927 až 1931 byl československým vyslancem v Bulharsku, poté pracoval v politické sekci v ústředí v Praze, v
roce 1938 byl přednostou prezidia, po německé okupaci v březnu 1939 byl pověřen likvidací ministerstva
zahraničních věcí, poté se stáhl do politického ústraní. Politická elita meziválečného Československa 1918-1938:
Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 211.
577 Srov. AMZV, osobní spis Václav Rejholec.; Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera.
Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 150.
578 Němeček, Jan, Likvidace československé zahraniční služby po 15. březnu 1939, in: AUC Phil-Hist, r. 199811,
Studia Historica XLVIII, s. 153.
579 Tamtéž, s. 154.
580 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 13, inv. č. 937.; Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta
Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 151.
581 ANM, fond Robert Flieder, k. č. 13, inv. Č. 937, vlastní popis věznení gestapem.
582 Tamtéž, k. 10, inv. Č. 631, dopis Fliedra Zamini z ll. srpna 1947.
583 Tamtéž, inv. Č. 697, dopis Veverky Fliedrovi z 10. listopadu 1940.

65

také členem správních rad akciových společností Českomoravské dopravní a Monospolu, kde
byl zvolen dokonce předsedou správní rady.584
Mezitím se koncem roku 1940 blížil
služby, což dokládá

má se

skončit

Fliedrův

závěr

dokončení

československé zahraniční

dopis Chvalkovskému: "likvidace ministerstva... , ještě trvá, ale

tímto rokem ... zbylo zde asi 16

sociální péče k

likvidace bývalé

drobných

věcí,

úředníků, kteří

které se i dále

mají přejít, do ministerstva

povlečou.

Já sám své dosavadní

spolupracovníky na tuto poslední stanici naší zahraniční služby následovat nebudu".585 Podle
z 13. ledna 1941 ukončilo ministerstvo zahraničních věcí v likvidaci svou
činnost dne 15. ledna 1941. 586 Jeho agendu měla podle příslušnosti převzít ostatní

vládního

nařízení

protektorátní ministerstva a

zprostředkující

úlohu zde hrálo

předsednictvo

ministerské rady,

kde byl z tohoto důvodu zřízen dočasný úřad tzv. likvidační referát, jehož vedením byl
pověřen Flieder. 587 Následně pak byl dne 1. června 1941 Flider přeřazen formálně pod
ministerstvo financí. 588 Tím pádem se stal jeho nepřímým nadřízeným také tehdejší ministr
financí Josef Kalfus,589 ale pro Fliedra zůstával nadále jeho nadřízeným předseda vlády Alois
Eliáš, který byl v září 1941 zatčen za svojí odbojovou činnost. 59o
1941 se provdala jeho dcera Božena za majora Kaštila, který byl pobočníkem
zástupce generálního inspektora vládního vojska. 591 Tato mladší dcera vystudovala reálné
28.

června

gymnázium v Bmě. 592 Následně studovala vysokou školu, avšak vzhledem k uzavření
vysokých škol na podzim roku 1939 toto studium nedokončila.
Dne 15. července 1941 likvidační referát, jehož byl přednostou, zanik1. 593 Jelikož však
Flieder nebyl pro

okupační úřady příliš důvěryhodnou

osobou, byl dán 31.

října

1941 do

584 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 628, dopis Masaříka Fliedrovi z 27. července 1940.; ANM,
fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 623, dopis Maisnera Fliedrovi z 3. dubna 1941.
585 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 779, dopis Fliedra Chvalkovskému z 29. listopadu 1940.
586 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. č. 1052.; Němeček, Jan, Likvidace československé zahraniční
služby po 15. břemu 1939, in: AUC Phil-Hist, r. 199811, Studia HistoricaXLVIII, s. 157.
587 Srov. AMZV, osobní spis Robert Flieder.; Němeček, Jan, Likvidace československé zahraniční služby po 15.
břemu 1939, in: AUC Phil-Hist, r. 199811, Studia HistoricaXLVIII, s. 157.
588 AMZV, osobní spis Robert F1ieder.
589 Josef Kalfus (1880-1955), český finanční odborník, v roce 1920 nastoupil na ministerstvo [mancí, V roce
1922 složil maturitu a v roce 1926 vystudoval práva, od roku 1933 působil jako přednosta prezidia ministerstva
financí, od roku 1936 s výjimkou krátkého období v roce 1937 byl ministrem financí až do roku 1945, během
okupace podporoval finančně odboj, po válce byl souzen v procesu s členy protektorátní vlády, kde byl sice
umán vinným, ale nebyl odsouzen. Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed.
František Kolář a kol., Praha 1998, s. 119.
590 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 552, dopis Fliedra Kalfusovi a Eliášovi z 25. června 1941.
591 Tamtéž.
592 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 651, dopis Poláka Fliedrovi z, 9. září 1938.; ANM, fond
Robert Flieder, k. ll, inv. č. 815, dopis Fliedra Sichovi z 23. srpna 1938.
593 AMZV, osobní spis Robert Flieder.
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předčasné penze, bez možnosti přidělení k jinému úřadu. 594 Tím skončila jeho dlouholetá

diplomatická kariéra, která začala v roce 1918 ve Vídni vznikem Československé republiky.

3 Diplomat v penzi
3.1 V odboji

Po svém propuštění z protektorátních služeb pokračoval i nadále ve své odbojové
která od
ústředí,

začátku

okupace

jehož byl

členem.

spočívala především

V roce 1942 mu

v získávání

bezprostředně

důležitých

činnosti,

informací pro Politické

hrozilo, že bude

zatčen,

avšak jeho

osobní spis se na policii ztrati1. 595 Po zatčení Richtra596 se stal zástupcem Československé
strany národně socialistické v Politickém ústředí. 597 Dalšími členy této odbojové skupiny, s
níž úzce spolupracoval novinář Jaroslav Jelínek, byli Ivan Dérer598 za sociální demokraty,
Josef Nebeský za agrárníky, Josef Novák za stranu lidovou, Vladimír Sís 599 za národní
demokraty a dále Eustach Molzer, který zastupoval národní socialisty a v

případě

Fliedrova

zatčení měl nastoupit na jeho místo. 6oo Flieder byl významným členem této odbojové skupiny,

jelikož měl na starost její spojení s Londýnem. 601 Kromě toho udržoval také styk s ostatními
594 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 542, životopis z roku 1945.; Černá, Milena, Epizoda
z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 150.
595 Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991,
s. 151.
596 Ferdinand Richter (1885-1950), člen odbojové organizace Politické ústředí.
597 Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991,
s. 151.
598 Ivan Dérer (1884-1973), slovenský sociálně demokratický politik, studium práv dokončil v roce 1906 v
Budapešti, poté se s přestávkami věnoval advokacii až do roku 1939, v listopadu 1918 se stal členem Národního
výboru a Revolučního Národního shromáždění, v roce 1918 byl krátce ministrem vojska a četnictva, v letech
1918 až 1920 byl vládním referentem v ministerstvu pro správu Slovenska, poté byl dokonce krátký čas
ministrem tohoto ministerstva, v letech 1921 až 1922 a pak opět v roce 1926 byl ministrem pro sjednocení
zákonů a organizace správy, následně byl pak v letech 1929 až 1934 ministrem školství a národní osvěty, v roce
1934 byl jmenován ministrem spravedlnosti a v této funkci vydržel až do roku 1938. V březnu 1939 zůstal v
Praze,jelikož na Slovensku nebyl vítán. Podílel se na odbojové činnosti především v oblasti zpravodajské, v roce
1944 byl zatčen gestapem a vězněn až do osvobození. V roce 1946 byl jmenován prezidentem Nejvyššího soudu
v Brně, po únoru 1948 odešel do penze, v roce 1954 zatčen a v roce 1955 byl odsouzen na tři a půl roku do
vězení, ale ještě v roce 1955 byl propuštěn v rámci všeobecné amnestie. Politická elita meziválečného
Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 39.
599 Vladimír Sís (1889-1958), český novinář, před první světovou válkou byl zpravodajem Národních listů v
Bulharsku, následně během války zajišťoval styk mezi domácím a zahraničním odbojem, v roce 1918 byl
tajemníkem odbočky Československé národní rady v Bulharsku a v letech 1918 až 1921 zastával funkci
tiskového aÚlšé v Sofii. Po svém návratu do ČSR vedl zahraniční rubriku Národních listů. Po okupaci se zapojil
do ilegální odbojové organizace novinářů, v letech 1943 až 1945 byl vězněn v koncentračním táboře. Po
osvobození byl v letech 1945 až 1949 jedním z vedoucích redaktorů Lidové demokracie, následně byl v roce
1949 zatčen a odsouzen k 25 letům vězení, kde v roce 1958 také zemřel. Politická elita meziválečného
Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a kol., Praha 1998, s. 223.
600 Srov. Brandes, Detlef, Češi pod německým protektorátem: Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945,
Praha 1999, s. 384.; Jelínek, Jaroslav, Politické ústředí domácího odboje: vzpomínky a poznámky novináře,
Praha 1947, s. 185.; Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20.
století 12, 1991, s. 151.
601 Jelínek, Jaroslav, Politické ústředí domácího odboje: vzpomínky a poznámky novináře, Praha 1947, s. 171.
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odbojovými organizacemi a také

měl

kontakty ve vládním vojsku, jehož

příslušníkem

byl

major Kaštil, manžel jeho mladší dcery602 Dále získal zprávy z Londýna prostřednictvím
radiového přijímače, který měl tajně schovaný doma. 603 Hlavní činností odbojové skupiny
Politického

ústředí

bylo v této

době

vypracovat plán na bezprostřední dobu po osvobození, ve

kterém by byly obsaženy hospodářské, správní a politické otázky.604 Již na podzim 1943
odvysílali do Londýna pomocí

vysílačky některé

body svého plánu. Avšak teprve 7. dubna

1944 se Fliedrovi podařilo poslat celý plán do Velké Británie, prostřednictvím kurýra přes
Švédsko. 60S K tomuto riskantnímu kroku se rozhodli kvůli tornu, aby se s myšlenkarni 606
obsaženými v jejich plánu, který byl rozvržen na patnáct dní po
seznámit prezident Beneš, který ho
radiového vysílání z Londýna. V této

začátkem května

skončení

1944 odsouhlasil,

okupace, mohl
prostřednictvím

době

však docházelo k rozsáhlému zatýkání osob z
odbojových skupin, se kterými byl ve styku také Flieder. 607 Tentokrát však neměl štěstí jako v

roce 1942 a tato vlna zatýkání tím pádem postihla také jeho.
Podruhé byl vězněn od 7. června 1944 a to až do 5. května 1945. 608 Po svém zatčení 7.
června

Petschkově

1944 byl podroben výslechu gestapem v

paláci, kde mu bylo

sděleno

obvinění: "zatčen pro ilegální činnost velezrádnou a spojení s nepřítelem v době války".609

Poté byl

převezen

do Pankrácké

věznice,

kde mu byla přidělena cela

vzpomínkách popsal takto: "Tato malá, neútulná

stranami, s malým okénkem
nepříjemný

nahoře

komůrka

Č.

265, kterou ve svých

s poškrábanými a

u stropu a se záchodem, z

něhož

zašpiněnými

vycházel za teplých

dnů

zápach, stala se mi na dlouhou dobu domovem, a člověk tak poklesl, tolik slevil ze

svých požadavků, že se v Petschkově paláci a jeho

mučírnách

nemohl dočkat okamžiku, kdy se

opět octne na cele".610 Během doby svého věznění prodělal řadu výslechů, při kterých byl

602 ANM, fond Robert Flieder, k. 15, inv. č. 1063, plán Dérera, Fliedra, Jelínka a dalších odbojářů na převzetí
moci po nacistickém pádu.
603 Jelínek, Jaroslav, Politické ústředí domácího odboje: vzpomínky a poznámky novináře, Praha 1947, s. 185.
604 Srov. Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12,
1991, s. 15l.; Jelínek, Jaroslav, Politické ústředí domácího odboje: vzpominky a poznámky novináře, Praha
1947, s. 173.
605 Srov. Černý, Václav, Křik koruny české, Paměti 1938-1945, Brno 1992, s. 337.; Jelínek, Jaroslav, Politické
ústředí domácího odboje: vzpomínky a poznámky novináře, Praha 1947, s. 183.
606 Hlavními myšlenkami jejich plánu, z kterých vycházeli bylo: celý národ je možno sjednotit pouze na základě
principu kontinuity, legality a demokracie, k čemuž je nutno použít autority prezidenta Beneše, je nutné
odmítnout každou diktaturu, je nutné využít stranický aparát politických stran a poté zredukovat počet stran na
dvě až tři. Srov. Jelínek, Jaroslav, Politické ústředí domácího odboje: vzpomínky a poznámky novináře, Praha
1947, s. 176-182.; Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20.
století 12,1991, s. 15l.
607 Jelínek, Jaroslav, Politické ústředí domácího odboje: vzpomínky a poznámky novináře, Praha 1947, s. 185.
608 ANM, fond Robert Flieder, k. 13, inv. č. 937, vlastní popis věznění gestapem.
609 Tamtéž, k. ll, inv. č. 767, státní úřad pro válečné poškozence.
610 Srov. ANM, Robert Flieder, k. 13, inv. Č. 937, vlastní popis věznění gestapem.; NA, Ministerstvo vnitra
londýnské vlády, k. 302.
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dotazován na
informace

řadu

předával

lidí, které
jednak

následně

varoval, že se o

prostřednictvím

svých

ně

zajímá gestapo. Tyto cenné

spoluvězňů

a jednak díky

návštěvám

manželky a mladší dcery. 611 Ovšem nedlouho po jeho zatčení stihl stejný osud také jeho ženu
a mladší dceru Boženu, které byly

zatčeny

již v

září

roku 1944 a zbytek okupace strávily v

Terezíně. 612 Jelikož byl Flieder před válkou československým vyslancem v Madridu, rozhodla
španělská

se

vláda intervenovat za jeho

propuštění prostřednictvím

svého vyslanectví v

Berlíně, aby: "zakročilo v jeho prospěch a totéž učinilo i v případě jeho choti a dcery".613

Avšak tato akce madridské vlády

skončila

zcela bezvýsledně.

3.2 Poválečná léta 1945-1948
Vězení

sice nezlomilo jeho duševní optimismus a vůli, ale podepsalo se na jeho zdravotním

stavu614 , který byl v době jeho osvobození tak špatný, že musel být hospitalizován, nejdříve v
provizorní nemocnici mezinárodního Červeného kříže ve Vršovicích, odkud byl následně
převezen do Vinohradské nemocnice, kde se z následků věznění léčil několik měsíců. 615 Jeho

zdravotní stav se sice

postupně

zlepšil natolik, že mohl být z nemocnice

propuštěn,

ale i poté

musel být opakovaně hospitalizován. 616 Z toho důvodu, nemohl ihned po válce nastoupit zpět
na ministerstvo zahraničních věcí. 617 To také zapříčinilo, že nebyl reaktivován v zahraniční
službě, ale bylo mu s ohledem na dovršený věk potvrzeno penzionování z roku 1941.

pro

něho definitivně skončila naděje

na návrat do diplomatických služeb.

a snažil se najít vhodné místo pro své uplatnění ve státní

sféře,

Přesto

618

Tím

se nevzdával

avšak byl většinou odbyt slovy:

"Dosud platí striktní zákaz přijímání nových sil do státní služby. Tento zákaz platí i pro Vás,
neboť jste se po osvobození roku 1945 nevrátil do státní služby".619 Ve své snaze o získání

místa však pokračoval, jelikož během války

přišel

o

značnou část

svých finančních prostředků

a ze své penze nedokázal žít, proto se na základě rady od své přítelkyně Szathmáryové, obrátil
Srov. Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12,
1991, s. 151.; Jelinek, Jaroslav, Politické ústředí domácího odboje: vzpomínky a poznámky novináře, Praha
1947, s. 186.
612 Srov. Jelínek, Jaroslav, Politické ústředí domácího odboje: vzpomínky a poznámky novináře, Praha 1947, s.
186.; NA, Ministerstvo vnitra londýnské vlády, k. 302, seznam zatčených osob.
613 NA, Ministerstvo vnitra londýnské vlády, k. 302, seznam zatčených osob.
614 Během věznění a výslechů utrpěl tato zranění: vyvrácení palce na levé ruce, poranění nártů a kotníků na obou
nohách po zmlácení kovovým obuškem, plicní neduh, pupeční kýla, poranění jater a následkem toho choroba
žlučníku. ANM, fond Robert Flieder, k. ll, inv. Č. 767, státní úřad pro válečné poškozence.
615 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. ll, inv. Č. 767, státní úřad pro válečné poškozence; Jelinek, Jaroslav,
Politické ústředí domácího odboje: vzpomínky a poznámky novináře, Praha 1947, s. 206.
616 ANM, fond Robert Flieder, k. ll, inv. Č. 767, státní úřad pro válečné poškozence.
617 Černá, Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991,
s. 151.
618 Tamtéž.
619 ANM, fond Robert Flieder, k. ll, inv. Č. 725, dopis Kabinet ministra pošt Fliedrovi z 30. října 1946.
611
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začátkem roku 1947 na ministra Drtinu620 s žádostí, aby mu obstaral úřad v nějaké mezinárodní

organizaci v zahraničí. 621 V dubnu 1947 se také ucházel o místo redaktora v obnovené redakci
Naší doby, ve které psal již za první světové války.622 Jeho představy o obnovené spolupráci s
redakcí Nové doby

osvětluje

jeho dopis z 8. dubna 1947 vydavateli Janu Laichterovi, kterému

napsal: "Mohl bych Vám nabídnout

událostí za uplynulý

měsíc,

nebo

např.

např.

čísla přehled zahraničně-politických

do každé

právní

řád.

V tom bych sledoval vše zákonodárné i

administrativní, co bylo provedeno nebo zavedeno k

zabezpečení

demokratického

zřízení

a

řádů".623 Ten mu odpověděl, že: "to rozhodnutí spadá pod pravomoc redaktora a profesora

Macka 624, kterému Fliedrův dopis předal".625 Profesor Macek mu sice odpověděl, ale moc
slibně

to s jejich budoucí spoluprací nevypadalo: "budu o tom v příští schůzi redakčního kruhu

mluvit, zdali by se nemohly trochu

ztenčit

jiné rubriky, aby

alespoň

jednou za dva nebo

tři

měsíce mohla být vložena stať o změnách v oboru právních".626

Mezitím se také

věnoval

politice, kterou

kvůli

svému dlouhodobému pobytu v

zahraničí

před válkou zanedbával. Již v roce 1945 vstoupil opět do Československé strany národně

socialistické, jejímž
také

různých

členem

přednášek,

byl od roku 1920. Ve

které strana

pořádala

straně působil

a psal

články

v

řadě

komisí,

účastnil

se

do obnovených stranických

periodik. 627 Jak už vyplývalo z povahy jeho bývalého zaměstnání zabýval se nejvíce oblastí
zahraničně-polickou.
zahraniční

Takto zhodnotil jeden

"levicově zaměřený účastník"

jeho

přednášku

o

politice, která se konala v srpnu 1947 v rámci školení mladých národních

620 Prokop Drtina (1900-1980), český národně socialistický politik, v roce 1923 vystudoval právnickou fakultu v
Praze, v letech 1924 až 1929 zaměstnancem finanční prokuratury, poté byl až do roku 1938 zaměstnancem
Kanceláře prezidenta republiky, v letech 1936 až 1938 byl osobním tajemníkem prezidenta Beneše. V roce 1939
pracoval na Nejvyšším správním soudu, v letech 1939 až 1940 se podílel na odbojové činnosti, následně pak v
roce 1940 odešel do Velké Británie, kde během války působil jako politický referent Beneše, v letech 1945 až
1948 byl členem předsednictva a poslancem Československé strany národně socialistické, kromě toho byl také
ministrem spravedlnosti, dne 28. února 1948 se pokusilo sebevraždu, následně byl v letech 1948 až 1953 ve
vyšetřovací vazbě, v roce 1953 byl odsouzen k 15 letům odnětí svobody za velezradu, v roce 1960 byl
amnestován. V letech 1961 až 1967 pracoval v knihovně Národního technického muzea v Praze. Hodný, Martin,
Českoslovenští politici 1918-1991, Praha 1991, s. 23.
621 ANM, fond Robert Flieder, k. 14, inv. č. 1058, dopis Fliedra Drtinovi z 1. září 1947.
622 Tamtéž, k. 10, inv. č. 606, dopis Klouba Fliedrovi z 12. ledna 1939.
623 Tamtéž.
624 Josef Macek (1887-1972), český národohospodář a sociálně demokratický politik, studoval filosofii a práva v
Praze a v Berlíně, v roce 1911 získal titul doktora práv, v roce 1912 se stal učitelem národního hospodářství na
obchodní akademii v Praze, po vmiku ČSR působil krátce na ministerstvu zemědělství, v letech 1919 až 1921
působil na Státním pozemkovém úřadě, v roce 1921 se habilitoval, poté byl jmenován mimořádným a v roce
1926 řádným profesorem Vysoké školy obchodní v Praze, v roce 1917 vstoupil k sociální demokracii, avšak již v
roce 1919 z ní vystoupil, do strany se vrátil až v roce 1923 a stal se členem obecního zastupitelstva v Praze, v
letech 1928 až 1939 byl poslancem, v letech 1923 až 1949 vedl časopis Naše doba, v roce 1949 emigroval do
USA, kde do roku 1960 přednášel na univerzitě v Pittsburghu, od roku 1952 byl členem Rady svodného
Československa. Politická elita meziválečného Československa 1918-1938: Kdo byl kdo, ed. František Kolář a
kol., Praha 1998, s. 152.
625 ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 622, dopis Laichtera Fliedrovi z 10. dubna 1947.
626 Tamtéž, dopis Macka Fliedrovi z 15. dubna 1947.
627 Tamtéž, k. ll, inv. č. 715, československá stana národně socialistická.
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socialistů: "většina

jeho

řeči

obsahovala útoky a demagogii a

vědomé

lži, tak jako všichni

ostatní se snažil naočkovat mladým nenávist ke KSČ a SSSR, západnický směr a myšlenky, že
není vlastně u nás demokracie, že se musejí bát mluvit, že není svoboda atd. ".628 Téměř ihned
po komunistickém převratu v únoru 1948 byla Československá strana národně socialistická
ovládnuta

přívrženci

komunistů.

Tím

skončila

pro Fliedra jeho práce pro

národně

socialistickou stranu.
3.3 Poslední těžká léta
Těchto

posledních 12 roků života pro něho byly obzvlášť obtížné. Jeho dosavadní rodinný

život se rozpadl. Rozvedl se totiž se svojí první manželkou Miladou a vzal si Jaroslavu
Čadskou, která byla o 33 let mladší než on. Toto druhé manželství však nebylo příliš šťastné,

což dokazují jeho

pozdější

"Měl-li

slova:

bych se ženit po

třetí, rozhodně

si to budu

rozmýšlet".629 Jeho kuchařka, která u něho a jeho bývalé ženy Milady, sloužila od roku 1920
vymyslela pro jeho novou mladou ženu

přezdívku

"kostra", jelikož podle ní byla až moc

přednášet

na univerzitu do Uruguaye, kterou však

vt'hl'a. 630
Sl
Ještě

v roce 1948 dostal nabídku odjet

odmítl. 631 Svou roli zde sehrálo několik okolností, které ho přiměly zůstat v Československu.
Jednak byl již dost starý na to, aby si zvyknul na novou zemi a jednak věřil, že se komunisté
dlouho u moci neudrží.

Později

však tohoto svého rozhodnutí litoval, což dokládá jeho

dopis: "Snad by mi přece jen bývalo tenkráte lépe v Montevidiu".632
Kvůli

svému zdravotnímu stavu pobýval od roku 1945 velmi

Jeho nezdolnou

vůli

prosadit své

oprávněné

nároky i po

často

v Karlových Varech.

zrněně poměrů

po únoru 1948

dokresluje drobná příhoda při koupi lístku na koncert České filharmonie, který se konal v
grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Jako

válečný

mu však pokladní odmítla uznat a odkázala ho na

poškozenec

ředitele

měl

nárok na slevu, kterou

hotelu, který mu však

odpověděl,

že: "My jsme národní podnik, my žádné slevy nedáváme".633 Flieder se mu podle svých
vlastních slov snažil celou situaci objasnit, avšak ředitel mu řekl: "Já na Vás nemám čas".634
Flieder nakonec vyšel z tohoto boje

vítězně,

což dokládá dopis z ředitelství hotelu: "Poštou

NA, ÚS-NSS AMV, k. 55, zpráva o školení bojůvek MNS.
ANM, fond Robert Flieder, k. ll, inv. č. 832, dopis Fliedra Szathmáryové z 8. ledna 1953.
630 Tamtéž.
631 Tamtéž, inv. č. 803, konzulát Urugvay.
632 Tamtéž, inv. č. 810, dopis Fliedra z 28. ledna 1953.
633 Tamtéž, inv. č. 722, dopis Fliedra Družině československých válečných poškozenců z 12. července 1949.
634 Tamtéž.
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Kčs

zasíláme

70,- s omluvou, že tuto slevu dle §87 164/46 sb. si žádný z

návštěvníků

od roku

1945 doposud nevyžádal, takže jsme neměli příležitost získat informace o tomto zákoně".635
V roce 1949 ho velmi zarmoutilo rozhodnutí, že firma Monospol, ve které v roce 1941 byl
zvolen

předsedou

jeho dopis: "Sedím

ještě

místnostech firmy Monospol a využívám s rozkoší iluze, že

něco,

správní rady, bude zlikvidována, o

několik týdnů v likvidačních

spoluvytvářel, ještě

čemž svědčí

služby Družině
československých válečných poškozenců, jejímž členem byl od počátku roku 1947. 637 Chtěl

co jsem

zde

především

trvál!.636 Následně pak nabídl

jazyků,

uplatnit své bohaté znalosti cizích

své

jelikož se uvažovalo o

zřízení

kanceláře pro překlady.638 Avšak i tato organizace neměla dlouhého trvání a v roce 1952

ukončila svojí činnost. 639 V této době také externě pracoval v národohospodářským ústavem
při České akademii věd a umění, avšak tato spolupráce byla brzy ukončena vzhledem k

likvidaci této organizace. 64o Jediným jeho úspěchem bylo, že dne 17. března 1952 byl
jmenován interním členem komise pro organizaci správy Masarykovy akademie věd. 641
Následně

se také ucházel se o místo v
oddělením

kádrovým

s

odůvodněním,

přírodovědném

že: "v

vydavatelství, avšak byl odmítnut

důsledku

zavedené systematizace jsou již

všechna místa obsazenal!.642 Podle něho bylo skutečným důvodem odmítnutí to, že: "propadl
" I ! 643
pn kádrovanz.
V·

Následující rok se jeho už tak dost

těžká

situace

ještě

zhoršila.

Ještě

koncem roku 1952

opatřil práci svým manželkám, bývalé i současné, kterým opatřil místa v administrativě. 644

Flieder to charakterizoval slovy: "Jiným pomáhal, sám sobě pomoci nemůžel!.645 Následně byl
označen

za

vykořisťovatele

pracující

třídy

a z toho

důvodu

mu byla v

červnu

1953 snížena
penze pod životní minimum, s čímž souviselo i zabrání všeho ostatního majetku. 646 Jeho
tehdejší těžkou finanční situaci a pocity nejlépe vystihuje jeho dopis Čtenářskému klubu,
jehož byl

členem:

členů. Ačkoli jsem

"S velkým politováním musím Vás žádat, abyste mne uvolnili z

nic nespáchal než že jsem vždy

věrně

a

usilovně

řad

svých

sloužil svému národu, byl

ANM, fond Robert Flieder, k. 11, inv. č. 722, dopis Ředitelství grandhotelu Pupp Fliedrovi z 15. září 1949.
Tamtéž, inv. č. 832, dopis Fliedra Szathmáryové z 27. října 1949.
637 Tamtéž, inv. č. 722, grand hotel Pupp.
638 Tamtéž, inv. č. 721, družina československých válečných poškozenců.
639 Tamtéž, k. 15, inv. č. 1097, rozpuštění družiny československých válečných poškozenců ke dni 15. března
1952.
640 Tamtéž, k. 11, inv. č. 711, česká akademie věd a umění v Praze.
641 Tamtéž, k. 10, inv. č. 744, dopis Masarykovy akademie věd Fliedrovi z 8. dubna 1952.
642 Tamtéž, inv. č. 758, dopis Přírodovědného vydavatelství Fliedrovi z 31. října 1952.
643 Tamtéž, inv. č. 832, dopis Fliedra Szathmáryové z 16. října 1953.
644 Tamtéž, dopis Fliedra Szathmáryové z 8. ledna 1953.
645 Tamtéž.
646 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 832, dopis Fliedra Szathmáryové z 16. října 1953.; Černá,
Milena, Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 151.
635
636
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jsem zbaven tak velké

části

své penze, že musím škrtnout vydání na knihy, jejichž zakupování

bylo vždy mou velkou radostí".647 Flieder se však ani přesto nehodlal vzdát a snažil se brát
svůj

život s nadhledem:

"Ničím

se nedám zlomit. Chci žít a pracovat. Rozhodl jsem se tedy

bud' čistit boty na Václavském náměstí nebo dělat průvodčího na elektrických drahách".648
Také si v pozitivním slova smyslu dokázal

zdůvodnit

zamítavé žádosti o práci: "Zdá se, že

moje jméno je prokleté. Alespoň má člověk vědomí, že nadarmo nežil".649 Jeho zdravotní stav
se ovšem začal velmi rychle zhoršovat a nakonec podlehl těžké nemoci dne 16. srpna 1957. 650
Ještě před

smrtí

beznadějnosti

své pocity, které popsal takto:

"Měl

jsem pocit úplné

do budoucnosti, úplné zbytečnosti všeho, co jsem dosud podnikal. Již se mi nic

z toho, co jsem
důležitým,

stačil vylíčit

připravoval

do budoucna a co jsem

naopak zdálo se to být

nedůležitým ...

A

chtěl
vůbec

v

životě ještě

nic není

provést, nezdálo

důležité I

Jen jakási

pronikavá lítost nad celým mým životem mne mučila".651

ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 728, dopis Fliedra čtenářskému klubu z 8. února 1954.
Tamtéž, inv. č. 832, dopis Fliedra Szathmáryové z 16. října 1953.
649 Tamtéž, dopis Fliedra Szathmáryové z 8. ledna 1953.
650 Srov. ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. Č. 545, úmrtní omámení Roberta Fliedra.; Černá, Milena,
Epizoda z politického života Roberta Fliedera. Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 152.
651 ANM, fond Robert Flieder, k. 1, inv. Č. 6, vlastní vylíčení posledních dní a hodin před smrtí.
647
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4

Závěr

Československý diplomat Robert Flieder byl velmi pracovitý a ctižádostivý člověk, který

byl

věčně

což

zdůvodňoval většinou

nespokojený a neustále toužil po "lepším a
slovy:

"chtěl

významnějším"

bych místo tak

důležité,

aby

pracovním
mě

uplatnění,

dávalo možnosti k

práci v širokém rozsahu. ,,652

V první

etapě

čemuž obětoval
neúspěchy,
naděje

Fliedrova života bylo jeho cílem stát se vysokoškolským profesorem,

mnoho úsilí a

dokládá délka jeho

na habilitaci byla

přítelem

času.

Jeho nezdolnou

habilitačního

pohřbena

vůli

jít za svým snem, i

přes počáteční

snažení, které trvalo plných patnáct let. Jeho

spolu s úmrtím profesora Riegra, který mu byl jediným

a rádcem. Dalším významným mezníkem jeho života byl

sňatek

s dcerou Františka

Veselého, který mu pomohl svými styky v jeho diplomatické kariéře.
Během

své diplomatické služby byl pouze dvakrát spokojen se svým postem

československého

vyslance a to v Polsku a v Jugoslávii, jelikož se mohl

aktivně

podílet na

sbližování těchto zemích s Československem, což považoval za odpovídající poslání
vzhledem ke svým ambicím To vyplývá z jeho názoru na služební postup diplomata, který by
měl

vždy dostat v nové funkci vyšší post než zaujímal

dříve:

"byl-li sekretářem

může

se vrátit

jako legační rada, byl-li radou může přijít jako vyslanec, jinak se dožívá určitě zklamání".653

Jeho

závěrečnou

činností

v ministerstvu

ministerstva, kterou měl na starosti. Již

zahraničních

během likvidačních

věcí

byla likvidace tohoto

prací na ministerstvu byl zapojen

do odbojové činnosti, ve které pokračoval i po svém penzionování v roce 1941.
Závěrečná

léta jsou spojena s jeho snahou získat práci, bez níž si nedokázal představit svůj

život, což vystihuje jeho prohlášení, které ho provázelo celou jeho životní cestou: "Chci žít a
pracovat. ,,654

ANM, fond Robert Flieder, k. 10, inv. č. 605, dopis Fliedra Klofáčovi z 3. srpna 1938.
Tamtéž, k. 4, inv. č. 198, vzpomínky.
654 Tamtéž, k. 10, inv. č. 832, dopis Fliedra Szathmáryové z 8. ledna 1953.
652
653
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5 Summary
JUDr. Robert Flieder, tbe diplomat from Czecboslovakia
Robert Flieder ranked among the czechoslovakien diplomats,
which took part on
establishment on Czechoslovakien diplomacy. After his study in the Faculty of Law in Prague
he became his carier as official on Prague municipal authorities, during it he try to habilitate
in the Charles Univerzity.
At the end of the first World war he become the Secretary of Czech association in
Wien. After the establishment of the independent Czechoslovakia he took part in the
likvidation ofunion with Austrian-Hungrian Empire. After that he entered diplomatic service.
During his diplomatic carier he worked as a czechoslovakien Ambassador in Switzerland
(1921 - 1924), in Poland (1924-1927), in Sweden, in Norway and Litvuania (1927-1930),
in Yugoslavia (1930-1933) and in Spain and Portugal (1935-1937).
After his return to Prague he become the head of the legal department in the Ministry
of Foreign Affaires. After German occupation he was entrusted with liquidation of the
Ministry. After that in 1941 he was sent to retirement.
For his resistence activity he was sent before the end of the war to prison., he was
taken iIl and for the healthy reasons he didnt return back after the war to active servi ce.
After the year 1948 he was oppressed and was not permited actively worked. This
sigmatized the end of his life.
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