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Abstrakt: 

Předkládaná práce si klade za cíl analyzovat československo-americké diplomatické vztahy ve 

dvacátých letech 20. století. Zvláštní pozornost je věnována československému úsilí o 

vytvoření těsného pouta se Spojenými státy. Toto úsilí přitom vycházelo z představ 

současníků o významné roli, kterou Spojené státy sehrály při vzniku samostatného 

Československa. Hlavním cílem této práce tak je doložit, že československá diplomacie 

programově sledovala záměr vytvoření silného, nadstandardního pouta se Spojenými státy. 

Ve svém závěru se pak tato práce snaží zhodnotit, nakolik bylo takové úsilí československé 

diplomacie reálné a v čem spočívaly jeho limity. Při zkoumání vytčeného problému se 

předkládaná práce opírá především o studium archivních pramenů československého 

ministerstva zahraničních věcí. 
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Abstract: 

The aim of this thesis is to examine the foreign relations between Czechoslovakia and the 

United States of America during the second decade of the twentieth century. Particular 

attention is focused on the Czechoslovak effort to build a close relationship with the United 

States, an endeavor which resulted from the previous generous support, as many 

contemporaries believed, the United States provided to the Czechoslovak movement for 

independency during the World War I. The major objective of this study is thus to present 

evidence that Czechoslovak diplomacy intentionally pursued the vision of a stronger, above 

average bond with the United States. Furthermore, it attempts to assess to which extent was 

the Czechoslovak policy successful and which limitations it had to face. In this effort, the 

thesis mainly draws on extensive study of the archive materials from the Ministry of Foreign 

Affairs. 
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Úvod 

Téma československo-amerických vztahů v období dvacátých let 20. století zůstávalo po 

dlouho dobu stranou badatelského zájmu, poněkud ve stínu mnohem detailněji zmapované 

Masarykovy zahraniční akce v USA. Zatímco revoluční rok 1918 a americký příspěvek 

k československé samostatnosti se stal předmětem bohaté publikační tvorby, ať již se jednalo 

o dobové vzpomínky aktérů oněch událostí nebo pozdější odborné studie, o meziválečném 

období to již zdaleka říci nelze. Revoluční rok 1918 a zahraniční akce během světové války 

jako by tak paradoxně zastiňovaly kapitolu, kterou pomáhaly otevřít: éru diplomatických 

vztahů se Spojenými, do níž Československo vstupovalo jako nezávislý aktér s  vlastními 

zahraničněpolitickými prioritami a cíly. Jednotlivé dekády vzájemných vztahů se přirozeně 

odlišovaly, procházely proměnou a odrážely „ducha doby“, ať již se jednalo o opatrný 

optimismus dvacátých let, dopady hospodářské deprese v letech třicátých, či poválečný 

rozpad světa do bipolárních bloků. Každý z uvedených úseků přitom nabízí plodnou 

badatelskou perspektivu. Obzvláště období dvacátých let se přímo nabízí k hlubšímu 

zkoumání, neboť s sebou přináší otázku, nakolik se Československu podařilo rozvíjet „odkaz 

roku 1918“, tedy představu, že díky americkému podílu na vyhlášení československé 

samostatnosti a významné krajanské komunitě v Severní Americe, existuje mezi oběma státy 

blízké pouto. Jistá výhoda dvacátých let rovněž spočívá v okolnosti, že se jednalo ideální 

období pro navazování a rozvíjení mezistátních vztahů, které nebylo zatíženo stínem 

válečného konfliktu či globální hospodářské krize. 

O to pozoruhodněji se v době zadání této diplomové práce (2011) jevilo, že doposud 

neexistovala odborná publikace, která by se pokusila popsat a analyzovat první desetiletí 

československo-amerických vztahů. Ojedinělý pokus na toto téma představovala pouze 

diplomová práce Československo-americké vztahy ve dvacátých letech Daniela Bělouška 

z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jelikož od jejího vzniku v roce 1999 

uplynulo mezitím více jak další desetiletí, považoval jsem za příhodné oprášit toto úsilí a 

pokusit se pokračovat v Bělouškem nastíněných konturách, tentokrát více z  pohledu historika 

a využít možnosti, které se nabízely v podobě pramenné základny Archivu ministerstva 

zahraničních věcí (AMZV). Hned následujícího roku ovšem vyšel první svazek ambiciózně 

načrtnutého projektu Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968 z pera 

renomované historičky Milady Polišenské, nazvaný Diplomatické vztahy Československa a 

USA 1918-1938. Ministerstva, legace a diplomaté, na který navázala v roce 2014 svazkem 

Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1938. Priority, diplomatická praxe a 
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politický kontext, jenž uzavíral meziválečnou éru diplomacie mezi Prahou a Washingtonem. 

Více jak jedenáct set stran dvou poctivě zpracovaných publikací představovalo pro ambice 

této diplomové práce, jež se mezitím nacházela ve svých zárodcích, v jistém smyslu danajský 

dar; na jedné straně poskytovaly cenný vhled do netušené šíře i hloubky  československo-

amerických diplomatických vztahů dvacátých let, na straně druhé autorovi této práce citelně 

zužovaly svým pečlivým zpracováním tvůrčí pole, nechtěl-li se omezit pouze na neplodné 

opakování již napsaného, neboť práce Milady Polišenské se pevně opírá nejen o důkladné 

zpracování relevantních fondů AMZV, ale také o ojedinělou příležitost studia v amerických 

archivech. 

Za těchto okolností bylo zřejmé, že faktograficky by mohla předkládaná diplomová práce 

přinést stěží něco nového, snad jen tu a tam upozornit na přehlédnutou spojitost či okrajovou 

chybu, která občas pronikla na stránky Diplomatických vztahů Československa a USA 1918-

1968. Rozhodl jsem se tedy přepracovat původní záměr. Pochopitelně se tato práce nemůže 

vyhnout tématům, které jsou více či méně podrobněji zastoupené v již publikované literatuře. 

Rovněž tak se z větší části opírá o pramennou základnu AMZV, z níž čerpali jak D. Běloušek, 

tak především M. Polišenská. Tato diplomová práce si tedy neklade za cíl nárok na 

faktografickou úplnost, neboť tu již z rozhodující míry podávají zájemcům o dané téma 

Diplomatické vztahy. Namísto toho se pokouší nalézt a posléze předložit odpověď na otázku, 

jaký cíl sledovala československá zahraniční politika vůči USA ve dvacátých letech, a zda se 

jej podařilo Praze naplnit a zdůvodnit proč ano, či nikoliv. 

Výchozí premisou této práce je myšlenka, že Československo se v  průběhu sledovaného 

období dvacátých let velmi aktivně a cílevědomě snažilo budovat nadstandardní vztahy se 

Spojenými státy, navázat na slibný duch roku 1918 a udržet popř. posílit československou 

stranou vnímané pouto výlučnosti. Načrtnuté hypotéze je podřízena tematická skladba kapitol. 

Vedle několika kapitol, které pomáhají vytvořit určitý všeobecný rámec československo-

amerických vztahů ve zkoumaném období, jsou zde zastoupeny především ty aspekty vztahů 

mezi Prahou a Washingtonem, které dle mého přesvědčení názorně ilustrují zmíněné úsilí o 

nadstandardní pouto se zámořskou velmocí.  

Úvodní kapitola věnovaná zahraničnímu odboji a americké akci za první světové války si 

klade za cíl nastínit jak kořeny optimistických očekávání, tak s nimi kontrastující 

pragmatismus americké administrativy – prvek, jenž v sobě nese leitmotiv celé práce. Druhá 

část pojednávající o zastupitelských úřadech, resp. síti konzulátů ČSR v USA poodhaluje 

nejen rozsah jejich působnosti ve Spojených státech a stručné představení každého úřadu, ale 
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rovněž reorganizační pokusy a z nichž vyplývající měnící se priority a potřeby 

diplomatického zastoupení v USA. Kapitola věnovaná americké diplomatické misi na území 

ČSR je pokusem alespoň částečně vyvážit nerovnováhu mezi československým a americkým 

pohledem zastoupeným v této práci, což je zapříčiněno rozdílnou dostupností archivních 

materiálů obou zemí. Nicméně i pohled na působení dvou tolik odlišných amerických 

vyslanců v Praze může přiblížit odpověď na otázku, nakolik byly USA otevřeny myšlence 

nadstandardních vztahů s mladou středoevropskou republikou. Čtvrtá část, přinášející nástin 

hlavní agendy čs. vyslanců ve Washingtonu, má za cíl představit nejvýraznější témata, jež se 

vyskytla mezi ČSR a USA v průběhu dvacátých let. I z nich lze mnohé vyčíst o prioritách 

československé diplomacie dvacátých let. Pátá část se soustředí na zpravodajské aktivity 

zastupitelských úřadů ČSR v Severní Americe. Pohled na fungování zpravodajské činnosti 

poodkrývá obraz o poměrech v americkém vnitropolitickém dění a o zahraničněpolitických 

prioritách Washingtonu, který si MZV utvářelo prostřednictvím zasílaných pravidelných a 

mimořádných politických zpráv. Následující kapitola k československým úvěrům v USA si 

pak klade za cíl představit nejen jedno ze stěžejních témat československo-amerických vztahů 

dvacátých let, nýbrž také názorně ilustrovat reálné limity vztahů mezi Prahou a 

Washingtonem. Sedmá část pojednávající o československé účasti na jubilejní výstavě ve 

Filadelfii, která se konala u příležitosti oslav 150. výročí vyhlášení americké nezávislosti, 

usiluje o vylíčení, nakolik prioritní byla pro čs. vládu důstojná reprezentace na tomto  podniku 

s očekávanou bohatou mezinárodní účastí. Závěrečná kapitola věnovaná tématice udílení 

státních řádů a vyznamenání je pokusem doložit, s jakou péčí se Praha snažila oceňovat činy 

těch, kdo se zasloužili o posilování československo-amerického pouta, ať již se jednalo přímo 

o americké státní příslušníky, či o někdejší čs. legionáře z řad americké krajanské obce, kteří 

se zapojili do boje za svobodu své staré vlasti. 

Je rovněž potřeba předeslat, že již naznačená rozdílná míra dostupnosti pramenů 

československé a americké provenience představuje jeden z limitujících faktorů této práce. 

Jejím primárním záměrem je ovšem zkoumání československé politiky vůči Spojeným státům 

a v tomto úsilí tedy práce vychází v prvé řadě z domácí pramenné základny. Prameny 

americké provenience (zejména řada Foreign Relations of the United States či paměti 

vyslance Lewise Einsteina) plní tak spíše podpůrnou roli. Navzdory tomu však představují 

cenný pohled do nitra amerického ministerstva zahraničních věcí (státního departmentu) a 

poodkrývají, jak bylo za oceánem vnímáno Československo i jeho zahraniční politika.  
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Primárním zdrojem této práce se staly dokumenty uložené v Archivu ministerstva 

zahraničních věcí. Všeobecný přehled československo-amerických vztahů nejlépe zachycuje 

fond Politické zprávy ZÚ Washington, jenž chronologicky zaznamenává hlavní jádro 

komunikace mezi vyslanectvím a pražským ústředím ve dvacátých letech. Tu pak doplňuje 

fond Telegramy došlé a odeslané, jenž se do určité míry s výše uvedeným obsahově překrývá. 

Užitečným informačním zdrojem je rovněž fond Zastupitelské úřady USA a tematicky 

příslušné kartony jednotlivých meziválečných sekcí MZV, zejména III. (zpravodajská) a IV. 

(národohospodářská) sekce. Velmi podnětný doplněk, který však tato práce mohla využít 

pouze okrajově, představuje fond Osobní spisy 1918–1945, jenž zachycuje často pestré 

kariérní i životní osudy československých diplomatů. Cennou pomůckou mapující celková 

témata čs. zahraniční politiky v období dvacátých let bezesporu nabízí odborný věstník MZV 

Zahraniční politika, který každoročně vycházel ve dvou svazcích a je uložen v archivu 

ministerstva.  V neposlední řadě je vhodné uvést i fond Diplomatický protokol, neboť umožnil 

zachytit dosud nezpracovanou problematiku udílení čs. státních vyznamenání americkým 

občanům a tamní krajanské komunitě. Věřím, že tato obsáhlá pramenná základna dokáže 

nahradit poněkud chudší oblast sekundárních zdrojů v podobě odborných monografií a 

článků, které badatelsky leží ve stínu monumentálního díla M. Polišenské.  
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1. Česko-americké vztahy do roku 1918 

 

1.1 Nástin vzniku a vývoje české krajanské komunity v USA 

První kontakty Čechů se Severní Amerikou lze vysledovat až do 17. století, kdy se za 

oceánem začali usazovat první jednotlivci z řad dobrodruhů, osadníků a kolonizátorů. 

Náznaky hromadného přistěhovalectví pak je možné spatřovat od třicátých let 18. století 

v příchodu Moravských bratrů, kteří připlouvali v několika vlnách do severoamerických 

kolonií, aby tam nalezli útočiště před náboženskou perzekucí. Skutečně masové 

vystěhovalectví z Čech do Severní Ameriky je ovšem fenoménem spojeným až s polovinou 

19. století. Svoji roli sehrály nejen sociálně-hospodářské důsledky průmyslové revoluce a 

zrušení poddanství, ale také zprávy o objevení nalezišť zlata v Kalifornii. Právě hospodářské 

důvody považuje Leoš Šatava za hlavní příčinu české emigrace do Spojených států, politickou 

motivaci a touhou po svobodnějším a demokratičtějším prostředí spatřuje až jako vedlejší 

faktor.1 Největšího rozmachu dosáhlo české vystěhovalectví do Ameriky v letech 1848-1914, 

kdy do země přišlo minimálně 350 000 Čechů, možná dokonce až půl milionů.2 

Vystěhovalectví do Ameriky a utváření tamní krajanské kolonie procházelo různými stádii. 

První fáze, trvající do počátku osmdesátých let 19. století, nesla zřetelný venkovský ráz. 

Přistěhovalci z Čech, sami vesměs původem z venkova, mířili především do zemědělských 

států Středozápadu a Texasu, kde byl stále k dispozici dostatek volné půdy. Vzhledem 

k zemědělskému charakteru osídlení byly krajanské vazby volnější. Obrat nastává na počátku 

osmdesátých let, kdy přistěhovalci směřují do velkých měst jako New York, Chicago či 

Cleveland, v nichž zakládají pevně spjaté komunity. Mění se přitom i charakter českého 

vystěhovalectví; mezi nově příchozími převládají dělníci, řemeslníci, ale najdeme mezi nimi i 

drobní obchodníky a stále častěji také zástupce vzdělaných specialistů z řad inteligence. Noví 

přistěhovalci se mnohem aktivněji zapojovali do amerického veřejného života, usilovali o 

získání amerického občanství, volebního práva a postupně pronikali i do politiky.  

                                                   
1 Šatava, Leoš: Vystěhovalectví do USA, in: Češi v cizině 9, Praha 1996, str. 157. 
2 Údaje se napříč literaturou různí. K nižší hranici se kloní Šatava, op. cit, str. 158 a např. také Dubovický, Ivan: 

Češi v Americe, str. 58, k horní hranici se pak přiklání Kalvoda, Josef: Genese Československa, str. 72. Rozdíl 

může pramenit z odlišné metodiky, kdy se nižší odhady soustředí pouze na přímé přistěhovalce, zatímco odhad 

půl milionu Čechů může zahrnovat všechny osoby českého původu žijící v USA, tedy jak imigranty, tak jejich 

potomky. Dagmar Hájková uvádí, že před válkou žil v USA téměř milion osob českého nebo slovenského 

původu, viz Hájková, Dagmar: „Naše česká věc“. Češi v Americe za první světové války, str. 11. 
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Česká krajanská obec se soustředila v poměrně jasně vymezené oblasti. Podle údajů z roku 

1900 žilo 84% přistěhovalců na území pěti zemědělských států (souvislý pás států Nebraska, 

Iowa, Minnesota a Wisconsin společně s Texasem) a ve třech velkých městech: Chicagu, 

New Yorku a Clevelandu.3 Zejména Chicago s více jak stotisícovou krajanskou komunitou, 

vlastním světem obchodů, kostelů a spolků představovalo pomyslnou výkladní skříň českého 

osídlení Ameriky. Snad každá práce věnující se této problematice neopomene připomenout, 

že Chicago bylo po Praze a Vídni třetím největším městem na světě co do počtu českého 

obyvatelstva.  

Jakkoliv byla česká krajanská komunita poměrně kompaktní svým usídlením, neplatí totéž 

zdaleka o její názorové jednotě. Již od počátku masového přistěhovalectví se utvořila tři 

centra nábožensky-kulturního života. Nejdominantnější byl svobodomyslný tábor zastoupený 

především velkými městy, zatímco katolické kruhy se soustředily spíše na venkově a v St. 

Louis a Clevelandu. Vše doplňoval evangelický živel, jenž byl však o poznání slabší. Hlavní 

(a často názorově bouřlivá) dělící linie tak probíhala mezi svobodomyslnými a katolíky, 

přičemž toto dělení se přenášelo i do spolkového života. Kupříkladu nejznámější organizace 

Sokol existovala hned v několika podobách: svobodomyslná Národní jednota sokolská, 

Katolický Sokol a také Dělnický Sokol v New Yorku. Obdobně byl rozdělen i krajanský 

předválečný tisk, jenž se dělil na svobodomyslný, katolický a evangelický, zvláštní skupinu 

pak představoval politicky orientovaný tisk dělnický a anarchistický.4 

Navzdory této rozmanitosti zůstávaly v předvečer světové války České země stranou 

pozornosti americké veřejnosti, která měla jen minimální povědomí o jednotlivých národech 

habsburské monarchie. Užší kontakty se omezovaly spíše na prostředí akademických a 

odborných kruhů, jak dokládá pozvání T. G. Masaryka k přednáškovému vystoupení na 

univerzitě v Chicagu v roce 1902, které se stalo základem k jeho kontaktům s vlivným 

americkým průmyslníkem a mecenášem Charlesem Cranem. Rovněž skutečně vlivní 

Čechoameričané, jako např. kongresman Adolph J. Sabath, byli spíše výjimkou.  

 

1.2 Československá zahraniční akce v USA 

Vypuknutí války v Evropě bylo pro Woodrowa Wilsona stejně jako většinu jeho Američanů 

naprostým překvapením. Americký prezident zareagoval již 4. srpna vyhlášením neutrality a 

                                                   
3 Šatava, op. cit., str. 162. 
4 Jaklová, Alena: Čechoamerická periodika 19. a 20. století, str. 138 an. 
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nabídl se jako možný mediátor konfliktu, což oba bloky v očekávání rychlého vítězství 

odmítly. Snaha o usmíření válčících stran a zachovávání neutrality se na dlouhou dobu staly 

klíčovými pilíři, definujícími zahraniční politiku Wilsonovy administrativy. Důkazem, že 

americká veřejnost přijímala kurs neutrality souhlasně, se stalo Wilsonovo znovuzvolení do 

Bílého domu v roce 1916 coby muže, který „nás drží stranou války“.5 

 

1.2.1 Formování zahraničního odboje 

Česká krajanská obec ve Spojených státech přirozeně sledovala vypuknutí válečného 

konfliktu v Evropě s mnohem větším zaujetím. Již během tzv. červencové krize docházelo 

v hlavních českých střediscích k četným protihabsburským demonstracím, při nichž dávali 

krajané najevo své sympatie vůči slovanským Srbům. Na jednom z těchto červencových 

shromáždění vyslovil redaktor Denního hlasatele Jaroslav Victor Nigrin tezi, že blížící se 

válka povede k porážce a snad i rozbití Rakouska-Uherska. V takovém případě by měli být 

Češi žijící za hranicemi stanout v čele akce, která by vedla k „osvobození starých vlastí ze 

staletého jha.“6 Nigrinova revoluční výzva však v červencových a srpnových dnech předběhla 

vývoj událostí a její autor se do pozdější zahraniční akce nezapojil.  

Bezprostředně po vypuknutí války se aktivita krajanských organizací soustředila především 

na charitativní sbírky, které měly finančně podporovat válkou zasažené Čechy, v prvé řadě 

válečné vdovy, sirotky a invalidy. Američtí krajané současně v prvních horečných týdnech 

války trpěli nedostatkem přesných zpráv o dění ve staré vlasti, a tak se v jejich řadách šířila 

celá řada fantastických fám, jako například ta o údajném masakru povstání v Praze či o 

Masarykově odsouzení k smrti. Kromě toho musela krajanská obec překonávat své hluboké 

politicko-konfesionální příkopy, neboť socialisté a katolíci se z různých důvodů stavěli 

k revolučnímu úsilí velmi zdrženlivě a připojili se k zahraniční akci až později. Zcela zvláštní 

výzvu pak představovalo nalezení životaschopného modelu spolupráce se zástupci 

slovenských krajanů. 

Jádro krajanského protihabsburského odboje v USA se začalo formovat založením Českého 

národního sdružení (ČNS), které vzniklo 2. září 1914 v Chicagu sjednocením tří tamních 

organizací. Jednalo se o Česko-americkou radu, Česko-americkou tiskovou kancelář a Česko-

slovanský pomocný výbor. České národní sdružení, v jehož čele stanul lékař Ludvík Fisher, 

                                                   
5 Mamatey, Victor S.: The United States and East Central Europe, str. 42. 
6 Hájková, Dagmar: „Naše česká věc“. Češi v Americe za první světové války, str. 31. 
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se stalo zastřešující organizací a začalo pod svými křídly budovat síť poboček, jejich počet 

postupně narůstal. V roce 1915 evidovalo ČNS 28 poboček se 70 000 členy, v roce 1917 pak 

již 180 odboček sdružujících 120 000 členů.7 Aktivity ČNS zpočátku spočívaly v získávání 

finančních prostředků pro válečné vdovy a sirotky v Čechách a také na podporu tamních 

politiků. Mimo prosté shánění finančních prostředků šlo i o ovlivňování amerického 

veřejného mínění a budování pozitivního obrazu Čechů, jenž měl čelit německé a maďarské 

propagandě v USA. V roce 1915 se však ČNS přiklonilo k Masarykově protihabsburské 

zahraniční akci a jednoznačně se postavilo za jeho cíle.  

Prvním posunem na cestě k sjednocení zahraniční akce se stalo přizvání českých socialistů do 

ČNS v dubnu 1915. Jednalo se o důležité gesto, neboť socialisté ve shodě s pacifistickou 

orientací své mateřské Socialistické strany Ameriky odmítali zapojení do války. Skupina 

socialistů vedená Karlem Perglerem se však rozhodla přidat k českému odboji a aktivně se do 

něj zapojit – i za cenu toho, že byli později z řad socialistické strany vyloučeni. Zejména 

v aktivním Perglerovi, který se stane jednou z nejvýraznějších postav raných československo-

amerických vztahů, získal krajanský odboj mimořádně cenného a energického pracovníka, 

který se neúnavně věnoval české propagaci a navazování osobních kontaktů s americkými 

představiteli. 

Z hlediska budoucího uspořádání československého státu byl významný úspěch, který si 

připsala česká zahraniční akce v USA na podzim roku 1915, kdy došlo k navázání oficiální 

spolupráce s americkými Slováky. Navzdory jazykové a do určité míry i kulturní blízkosti 

obou krajanských komunit se nejednalo o nikterak automatický krok. Na rozdíl od Čechů a 

Slováků v monarchii pociťovali krajané žijící ve Spojených státech mnohem volnější pouto a 

před válkou mezi sebou české a slovenské spolky nijak intenzivně nespolupracovaly. Zájmy 

slovenských krajanů zastupovala Slovenská liga v Americe založená roku 1907, jejímž 

předsedou byl Albert Mamatey. Hlavním cílem Slovenské ligy bylo dosažení významné 

autonomie poválečného Slovenska, avšak členové nebyli zajedno v tom, mají-li o ni usilovat 

v rámci slovensko-českého nebo maďarsko-českého uspořádání. Většina představitelů 

Slovenské ligy se posléze přiklonila v únoru 1915 k myšlence spolupráce s ČNS, avšak kladla 

si podmínku, že se musí jednat o zcela rovnocenné partnerství. Završením opatrného 

sbližovacího úsilí, které prostupovalo celý rok 1915, se stal podpis tzv. Clevelandské dohody 

22. října 1915, kdy zástupci ČNS a SL vyhlásili na konferenci společné programové cíle. Obě 

organizace se shodly na vzniku společného nezávislého státu Čechů a Slováků, jenž měl být 

                                                   
7 Hájková, op. cit., str. 44; Kalvoda, Josef: Genese Československa, str. 84.  



17 
 

uspořádán na federativním základě. V jeho rámci se mělo Slovensko těšit rozsáhlé autonomii 

v oblasti správní, kulturní i jazykové. Třebaže takto vymezené poválečné uspořádání značně 

předbíhalo realitu roku 1915, jednalo se o nezbytný kompromis, neboť požadavek 

federalizace byl klíčovou podmínkou Slovenské ligy pro další spolupráci. 

Ideovou propast mezi hlavním proudem nyní již československého odboje v USA a poslední 

vlivnou krajanskou organizací stojící doposud stranou revoluční akce, českými katolíky, 

pomohla překlenout až rýsující se perspektiva zapojení Spojených států do války. Katolíci se 

totiž od počátku stavěli odmítavě vůči Masarykově radikální tezi rozbití habsburské 

monarchie a k jejich odcizení vůči ČNS přispívala i dlouhá historie předválečných rozepří se 

svobodomyslnými. Katolická akce se tak místo politického programu soustředila spíše na 

charitativní pomoc. Sbližování s českoamerickými katolíky získalo definitivní podobu 4. 

července 1917, kdy zástupci ČNS a hlavní katolické krajanské organizace, Národního svazu 

českých katolíků, uzavřeli dohodu o společném postupu. Významnou roli při překonávání 

dřívějších rozdílů sehrál zejména vliv reverenda Oldřich Zlámala. Katoličtí krajané tak uznali 

program vytvoření nezávislého československého státu a podřídili se vedení Masarykovy 

Československé národní rady v Paříži, na jejíž konto přispěli značnou finanční sumou šesti set 

tisíc dolarů.8   

Dohoda o společné akci ČNS a katolíků nebyla jediným výrazem narůstajících aktivit 

československého odboje v Americe. V květnu 1917 zahájila svoji činnost Slovanská tisková 

kancelář (Slav Press Bureau), kterou rovným dílem financovala ČNS a Slovenská liga a obě 

organizace delegovaly do vedení svého zástupce; za Čechy jím byl Pergler, Slováky 

zastupoval Gejza Mika. Tisková kancelář sídlila v New Yorku a stala se řídícím centrem 

československé propagační aktivity. Pestrá agenda se neomezoval jen na rozesílání článků o 

emancipačním úsilí československého národa do redakcí více než pěti set amerických listů a 

periodik. Kancelář také zastřešovala publikaci informativních brožurek a pořádání veřejných 

přednášek, na kterých vystupovali jako řečníci např. Pergler, Mamatey či Vojta Beneš, starší 

bratr Edvarda Beneše. Dalším význačným rysem činnosti tiskového centra bylo navazování 

osobních kontaktů s americkými představiteli. Klíčovým hybatelem obou posledně 

jmenovaných aktivit byl Pergler, jenž neúnavně publikoval propagační články a navazoval 

osobní konexe. Perglerovou značnou výhodou bylo, že kromě mimořádné energie taktéž 

výborně ovládal anglický jazyk a byl zdatným řečníkem.9 Právě z Perglerova popudu pronikla 

                                                   
8 Kalvoda, op. cit., str. 260. 
9 Rysková, Světlana: K případu Karla Perglera, in: Český časopis historický, 90/1992, č. 4, str. 573. 
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otázka existence československého státu na půdu amerického Kongresu, když v květnu 1917 

předložili kongresman českého původu Adolph Sabath a senátor z Iowy William King 

Perglerem koncipovanou rezoluci, podporující úsilí Čechů a Slováků o nezávislost. Rezoluce 

nikdy neprošla tak daleko, aby o jejím textu Kongres hlasoval, a také v tisku zanechala jen 

nepatrnou odezvu.10  

Zapojení USA do války v neposlední řadě otevřelo prostor pro další z aktivit krajanského 

odboje: umožnilo začít formovat jednotky dobrovolníků do čs. zahraničního vojska, které již 

působilo na francouzské a ruské frontě. V červnu 1917 přijel do Spojených států Milan 

Rastislav Štefánik coby zástupce francouzské vlády a Československé národní rady, aby z řad 

krajanů získal dobrovolníky pro francouzskou Cizineckou legii. Americká vláda na toto úsilí 

nepohlížela s přílišným entuziasmem, neboť se doposud nenacházela ve válečném stavu 

s Rakouskem-Uherskem a Wilsonova administrativa ještě nevzdávala možnost dosažení 

separátního míru s Vídní. Nakonec tedy povolila Štefánikovi, že může pořádat nábor pouze 

mezi Čechy a Slováky, na něž se nevztahovala povinnost sloužit v americké armádě. Do čs. 

dobrovolnických jednotek se podle těchto kritérií směli hlásit jen krajané bez americké státní 

příslušnosti anebo Američané českého či slovenského původu, kteří ještě nedosáhli dvacátého 

roku života nebo naopak byli starší třiceti let, neboť během tohoto období se na ně vztahovala 

branná povinnost jejich státu. 

Z nastíněných omezení vyplynulo, že počet přihlášených dobrovolníků nakonec zůstal dalece 

za očekáváním zástupců Čs. národní rady, kteří v prvotním nadšení kalkulovali s 30 000 – 

60 000 dobrovolníky z řad severoamerických krajanů.11 Do října se přihlásilo pět set 

dobrovolníků, pro něž bylo zřízeno výcvikové středisko ve Stamfordu ve státě Connecticut. 

Pro ustavení bojeschopného útvaru bylo potřeba mnohem vyššího počtu, a proto se v prosinci 

vypravil do Spojených států zástupce čs. legií v Rusku Zdeněk Fierlinger, aby pomohl 

organizovat další nábor. Počet severoamerických krajanů, kteří do konce války zasáhli do 

bojů na západní frontě, se odhaduje na 2300 až 3000 mužů.12 Nejedná se sice o závratný 

počet, který by dramaticky změnil poměr sil na bojišti, přesto bylo jejich vyslání nejen 

projevem osobní odvahy mužů, kteří opustili svoji zabezpečenou existenci za oceánem, ale 

také důležitým gestem krajanské Ameriky, která ukázala, že je pro vznik nezávislého českého 

a slovenského státu ochotna obětovat více, než jen finanční prostředky. 

                                                   
10 Mamatey, op. cit., str. 130. 
11 Hájková, op. cit, str. 100. 
12 Kalvoda, op. cit., str. 186; Hájková, op. cit, str. 107, Dubovický, op. cit., str. 32. K těmto číslům je možné ještě 

připočíst vojáky českého a slovenského původu, kteří sloužili přímo v americké armádě. Jejich počet Kalvoda 

odhaduje na přibližně 30 000. 
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1.2.2. Postoj Spojených států vůči Rakousku-Uhersku 

Výše načrtnutý proces formování československé zahraniční akce a nástin hlavních aktivit do 

konce roku 1917 byla pouze jednou stranou mince. Druhou představoval postoj Spojených 

států vůči Rakousku-Uhersku, jehož přetrvávající existence zůstávala překážkou Masarykovy 

vize samostatného Československa. Představa rozbití podunajské monarchie přitom dlouho 

nenalézala v Bílém domě a mezi americkou politickou reprezentací obecně příznivou odezvu. 

Rezervovanost nepramenila pouze z deklarované americké neutrality, třebaže Spojené státy 

stály svými obchodními vazbami a tradičním poutem s Velkou Británií mnohem blíže táboru 

Dohodových mocností. Wilsonova administrativa rovněž pohlížela rozdílnou optikou na obě 

klíčové Ústřední mocnosti: Německo a Rakousko-Uhersko. Vilémovské Německo bylo 

vnímáno jako hlavní překážka uzavření míru, naopak vůči Vídni zastával Wilson smírnější 

kurs a doufal, že by se mohlo podařit uzavřít s habsburským soustátím separátní mír, který by 

vychýlil váhy ve prospěch Dohodového bloku. Podpora ambicí slovanských národů 

podunajské monarchie do této koncepce pochopitelně nezapadala. Svoji roli sehrávala i 

skutečnost, že Rakousko-Uhersko bylo všeobecně vnímáno jako stabilizační prvek regionu, 

bránící jeho „balkanizaci“, a ten pohled platil i ve Washingtonu. Snahy československé 

odboje v USA získat sympatie americké vlády a veřejnosti pro myšlenku nezávislého 

Československa tak až do roku 1917 zůstávaly spíše okrajovou aktivitou. 

Když v důsledku tzv. Zimmermannova telegramu přerostlo dlouhodobě se stupňující napětí 

mezi Spojenými státy a Německem již únosnou mez a Washington vyhlásil 6. dubna 1917 

Berlínu definitivně válku, příliš se tím nezměnilo na jeho postoji k národnostním aspiracím 

Čechů a Slováků. Wilsonova administrativa sice vstoupila do války proti Německu, 

neuchýlila se však k totožnému kroku vůči nejbližšímu válečnému spojenci Berlína, 

Rakousku-Uhersku. Vztahy mezi Vídní a Washingtonem nebylo prosty jistého napětí, ať se 

již jednalo o tzv. Archibaldovu aféru13 z léta 1915 či o potopení parníku Ancona na podzim 

téhož roku německou ponorkou operující ovšem pod rakousko-uherskou vlajkou, kdy přišlo o 

život i několik občanů USA. Wilson se však stále nevzdával nadějí, že se podaří uzavřít 

s podunajskou monarchií separátní mír, a oddělit ji tak od Německa. Mimo to by bylo 

americké vyhlášení války Vídni v dubnu 1917 obtížně odůvodnitelné před Kongresem i 

                                                   
13 K Archibaldově aféře, během níž se rakousko-uherský velvyslanec ve Washingtonu Konstantin Dumba 

pokusil v létě 1915 iniciovat sabotáže a stávky v amerických zbrojních továrnách, viz např. Horčička, Václav: 

Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států americký v období první světové války, str. 58 an. 
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domácí veřejností, neboť od uvedených incidentů Rakousko-Uhersko nezavdávalo 

Washingtonu další příčinu k vyhlášení otevřeného konfliktu. Eskalace v americko-německých 

vztazích ovšem přiměla Vídeň, aby v rámci solidarity vůči svému spojenci v zápětí přerušila 

se Spojenými státy diplomatické styky. Ze střednědobé perspektivy se tak stalo rozšíření 

válečného stavu i mezi Washington a Vídeň pouze otázkou času, neučiní-li habsburská 

monarchie zásadní obrat ve své alianční orientaci. 

Mohutná podzimní rakousko-uherská ofenziva na italské frontě a naléhavé žádosti Italů o 

americkou vojenskou pomoc nakonec přiměly Washington učinit již nevyhnutelný krok a 7. 

prosince 1917 vyhlásit válku také Rakousku-Uhersku. Tento krok ovšem nesignalizoval 

automatický obrat v postoji vlády Spojených států ohledně poválečného uspořádání 

podunajského soustátí. Ve svém výročním projevu před Kongresem 2. prosince, při němž 

americký prezident žádal zákonodárce o posvěcení záměru rozšířit válečný stav i vůči Vídni a 

dalším spojencům Berlína, zdůraznil Wilson: „Je třeba ovšem říci, že si nepřejeme oslabit 

nebo přetvořit Rakousko-uherské císařství. Není naší starostí, jak naloží s vlastním životem, 

ať již hospodářským či politickým. Není naším záměrem nebo přáním jim cokoliv nařizovat. 

Toužíme pouze po tom, aby jejich záležitosti zůstaly v jejich vlastních rukou, ať velké či 

malé.“14 Wilsonův program amerických válečných cílů, tzv. Čtrnáct bodů z 8. ledna 

následujícího roku, hovořil ve svém desátém článku pouze o poskytnutí „nejvolnější 

příležitosti k autonomnímu vývoji“15 národům habsburského mocnářství, aniž by podrobněji 

rozváděl, na jakém základě má autonomní vývoj spočívat. Americký ministr zahraničních 

věcí Robert Lansing se ovšem v soukromí přikláněl k názoru, že by USA měly začít uvažovat 

o možnosti vzniku polského, českého a možná také rusínského státu.16 Bez ohledu na jeho 

postoj i aktivity krajanského hnutí zůstával až do jara 1918 reálný vliv amerických Čechů a 

Slováků u Wilsonovy administrativy spíše okrajový. 

Rozhodující bodem obratu ve Wilsonově postoji se stalo zveřejnění tzv. Sixtovy aféry na jaře 

1918. Rakousko-Uhersko, zdiskreditované odhalením snah císaře Karla I. uzavřít mír 

s Francií na úkor územních nároků německého spojence, se po tlaku z Berlína ocitlo v 

postavení de facto německého satelitu a za této konfigurace pochopil i Wilson, že možnost 

separátního míru s Vídní je již ryzí utopií. Na jaře 1918 tak došlo k souběhu dvou okolností: 

Spojené státy se postupně odkláněly od dosavadní prorakouské koncepce a zároveň se bylo 

stále zřejmější, že Washington je oním pomyslným jazýčkem na vahách, který vychýlil 

                                                   
14 FRUS, 1917, str. XI an. 
15 FRUS, 1918, Supplement 1, The World War, Vol. I, str. 15. 
16 Horčička, op. cit., str. 247. 
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válečný vývoj ve prospěch Dohodových mocností, a nepochybně bude také sehrávat 

rozhodující roli při řešení poválečného uspořádání.  

 

1.2.3. Masarykova mise v USA a uznání samostatného Československa 

Za těchto okolností se vypravil T. G. Masaryk do Spojených států, aby zde získal americkou 

podporu pro myšlenku československé samostatnosti. Konkrétně usiloval o diplomatické 

uznání Československé národní rady coby zástupce budoucího československého státu a také 

plánoval vyjednat v USA převoz československých legií ze Sibiře na západní frontu. Masaryk 

totiž nesdílel názor panující v britských a amerických kruzích, že by bylo vhodnější ponechat 

čs. jednotky v občanskou válkou zachváceném Rusku a eventuálně je použít jako protiváhu 

k bolševikům. Tento hluboký rozpor vyšel záhy najevo, když Masaryk 10. dubna ještě 

v průběhu své zastávky v Japonsku sepsal na Lansingovo přání memorandum o situaci 

v Rusku a dokument odeslal prostřednictvím amerického ambasadora v Tokiu Rolanda 

Morrise. Americká vláda, která nepochybně vkládala do Masarykovy zprávy nemalá 

očekávání vzhledem k autorově obsáhlé erudici i jeho dlouhodobému pobytu v Rusku, byla 

závěry čtrnáctibodového memoranda nemile zaskočena. Masaryk v něm doporučoval, aby 

Spojenci uznali bolševickou vládu de facto, a získat tak alespoň určitý vliv na její počínání. O 

monarchistech usuzoval, že jejich pozice je slabá a stejný názor sdílel také o eserech a 

kadetech. Odmítavě se rovněž stavěl vůči myšlence japonské intervence. Padesátitisícový 

sbor sestavený z někdejších českých a slovenských zajatců v Rusku zamýšlel přesunout do 

Francie a naznačoval, že by mohl sestavit ještě stejně početný sbor a ten poslat taktéž na 

západní frontu či do Itálie.17 Masarykovy závěry přitom stály v rozporu se smýšlením 

Spojenců, kteří spatřovali v bolševicích nástroj německého válečného úsilí. Není tedy 

překvapivé, že když memorandum obdržel Lansing, ztratil o Masaryka zájem ještě před tím, 

než připlul do Severní Ameriky. 

Koncem dubna byl Masaryk již ve Vancouveru a na své cestě do hlavního města Spojených 

států učinil zastávku v centru českého krajanského života, v Chicagu, kde se mu 5. května 

dostalo nadšeného přijetí od desítek tisíc shromážděných krajanů. Ve hlavním městě však 

vzbudil jeho příjezd 9. května ve vládních kruzích mnohem menší odezvu. S odkazem na již 

zmíněné tokijské memorandum Kalvoda usuzuje, že „navzdory celkově pozitivnímu postoji 

USA k národně osvobozeneckým hnutím v Rakousku-Uhersku byl Masaryk ve Washingtonu 

                                                   
17 Klimek, Antonín a kol., Vznik Československa 1918. Dokumenty, str. 81 an. 
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přijat chladně, a to kvůli svému vztahu k bolševickému režimu.“18 Třebaže Masaryk doufal 

v brzké přijetí u Wilsona a Lansinga, oba čelní protagonisté americké zahraniční politiky si na 

něj nenašli čas. Teprve po týdnu se podařilo Richardu Craneovi, jenž byl synem Masarykova 

přítele Charlese Cranea a současně pracoval coby Lansingův tajemník, uspořádat oběd, na 

kterém se Masaryk sešel s několika činiteli státního departmentu, kteří se chtěli seznámit 

s nejnovějším vývojem v Rusku; Lansing mezi přítomnými ovšem chyběl. Masaryk se tedy 

rozhodl neztrácet dále ve Washingtonu čas a 21. května se raději vypravil na okružní cestu po 

významných krajanských střediscích v USA. Mezi jinými navštívil Boston, New York a také 

Pittsburgh. Poslední uvedená zastávka se ukázala jako nejdůležitější, neboť se v tomto 

pensylvánském městě sešel společně se zástupci tří nejvlivnějších krajanských organizací – 

Českým národním sdružením, Národním svazem českých katolíků a Slovenskou ligou 

v Americe – a společně podepsali 31. května tzv. Pittsburskou dohodu, která konstatovala 

rovnost obou národů a Slovákům slibovala plnou autonomii v budoucím státním uspořádání, 

v rámci níž měli mít vlastní sněm, administrativu, soudnictví a autonomie se měla dotýkat 

také oblasti školství a kultury včetně jazykové otázky, kdy byla slovenština uznána za úřední 

řeč.  

K podpisu Pittsburské dohody, která se později ve 20. letech stala předmětem trpkých sporů 

se slovenskými autonomisty, nepochybně přispěl optimismus vyvolaný Lansingovým 

prohlášením z 29. května, v němž americký ministr zahraničních věcí, že se národní ambice 

Čechů a Slováků těší upřímným sympatií americké vlády. Lansing v podstatě navázal na 

memorandum Alberta H. Putneyho, šéfa Blízkovýchodní sekce státního departementu, které 

vypracoval 9. května s Perglerovou asistencí pro svého nadřízeného a doporučoval v něm 

maximální podporu Slovanů habsburské monarchie nejen z morálních, ale též politických 

důvodů, neboť příslib svobody uspíší kolaps Rakouska-Uherska, a tím izolaci Německa. 

Soustava nových národních států vzniklých na půdorysu podunajské říše se pak měla stát 

bariérou německé expanzi na východ a přinést poválečné Evropě větší stabilitu.19 

S příchodem června Masarykova pozice ve Washingtonu, kam se mezitím vrátil, citelně 

posílila. Velká Británie naznačila státnímu departementu svůj záměr uznat Čs. národní radu a 

legie, ke stejnému kroku byli připraveni i Francouzi. Začátkem měsíce také vypukl otevřený 

střet mezi bolševiky čs. legionáři na Sibiři, kteří se až do té doby drželi Masarykovy politiky 

neutrality a nevměšování do občanského konfliktu. Vzhledem k vojenskému  významu 

                                                   
18 Kalvoda, op. cit., str. 268. 
19 Mamatey, op. cit., str. 252. 



23 
 

početných a dobře vycvičených Čechů a Slováků dramaticky stoupla Masarykova váha 

v očích Spojenců. Nejprve jej 3. června přijal Lansing a 19. června pod vlivem zpráv o 

dosažených úspěších čs. legionářů v Rusku také Wilson. Masaryk však odmítal náznaky, že 

by se z tamních jednotek mohlo stát jádro spojenecké expediční armády a snažil se o jejich 

přesun na západní frontu. Americká administrativa přitom vycházela z doporučení od svého 

ambasadora v Pekingu Reische, jenž v depeši z 13. června upozorňoval, že stažení Čecho-

Slováků ze Sibiře by bylo „vážnou chybou“ a podotýkal, že byť jen s minimální podporou by 

mohli ovládnout celou Sibiř proti Němcům.20 O této možnosti znovu jednal Lansing s 

Masarykem 25. června, avšak Masaryk k nespornému zklamání americké strany nadále trval 

na převozu legionářů na západ a doufal, že konflikt s bolševiky může být vyřešen smírem.  

V diametrálně se rozcházejících postojích mezi Masarykem a Wilsonovou administrativou lze 

spatřovat příčinu, proč Američané váhali s uznáním Čs. národní rady déle než ostatní 

Spojenci; Paříž uznala ČSNR jako československou vládu de facto na sklonku června, 

Londýn přistoupil ke stejnému kroku 9. srpna bez konzultace se Spojenými státy. Americká 

vláda definitivně uznala ČSNR coby zástupce budoucího československého státu až 3. září, 

kdy prohlásila Čechy a Slováky za bojující spojenecký národ a vyjádřila svoji připravenost 

navázat s jejich představiteli formální styky.21 Byť v americkém váhání sehrály roli i další 

okolnosti, jako například obava zda uznání československých národních ambicí neposkytne 

precedens Ústředním mocnostem, aby učinily tentýž krok ve vztahu k egyptským, indickým 

či irským snahám o nezávislost na britském impériu, významnou měrou se na pozdním uznání 

podepsal samotný Masarykův protiintervenční postoj. Je tedy jistou dějinnou ironií, že 

spontánní povstání čs. legií proti bolševikům bylo sice v rozporu s Masarykovou a Benešovou 

filozofií neutrality, ale významně napomohlo zahraniční akci dosáhnout politické uznání.22 

Od zahájení mohutné spojenecké ofenzivy v srpnu 1918 byla porážka Ústředních mocností 

pouhou otázkou času. V Paříži vznikla 26. září prozatímní československá vláda a byli také 

vybráni její první diplomatičtí zástupci. Na Masarykovu přímluvu se prozatímním 

představitelem ČSNR u americké vlády stal Karel Pergler. Finální kapitolou v česko-

amerických vztazích před vznikem samostatného Československa se stal Masarykův návrh 

československé deklarace nezávislosti, vypracovaný 16. října ve Washingtonu. Dokument 

nastiňoval ideály budoucího uspořádání samostatného Československa a zdůrazňovanými 

zásadami demokracie a občanských svobod promlouval především k americké veřejnosti, 

                                                   
20 FRUS, 1918, Russia, Vol. II, str. 206 an. 
21 Klimek, op. cit., str. 246. 
22 Kalvoda, op. cit., str. 312. 
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které chtěl od samého počátku ozřejmit, že nově vznikající středoevropský stát vychází 

z hodnot, které jsou Američanům nejvlastnější. V tomto vědomém tahu tak lze spatřovat 

počátek úsil o vybudování nadstandardních vztahů se zámořskou velmocí, což je prvek, jenž 

se bude periodicky opakovat v průběhu období sledovaného touto prací. Spojené státy 

nepochybně významnou měrou přispěly ke vzniku samostatného Československa, ačkoliv 

uvedený náčrt průběhu Masarykovy mise v létě 1918 a čs. zahraniční akce v USA naznačuje, 

že poválečná představa role Spojených států při rozbití Československa i blízkého pouta mezi 

Wilsonem a Masarykem byla poněkud idealizovaná. Přesto lze souhlasit s Danielem 

Bělouškem, že se tím vytvořily předpoklady, „aby se Československo, které se otevřeně 

přihlásilo k americkým ideálům demokracie, snažilo rozvíjet své vztahy s USA nadstandardní 

způsobem.“23 Realita dvacátých let teprve měla přinést odpověď na otázku, nakolik bylo 

dosažení nadstandardního pouta realistickým cílem československé zahraniční politiky.  

  

                                                   
23 Běloušek, Daniel: Československo-americké vztahy ve dvacátých letech, str. 23. 



25 
 

2. Organizační struktura sítě čs. konzulátů v USA a její proměna 

 

Vedle vyslanectví v hlavním městě se diplomatická mise nemohla obejít také bez sítě 

konzulárních úřadů různých stupňů. Byly to právě konzuláty, na nichž mnohdy ležela hlavní 

tíha každodenní práce s krajanskou komunitou, zatímco vyslanectví se zabývalo „velkou 

politikou“ udržování oficiálních styků na mezistátní úrovni, bylo ve spojení s  ústředím a 

dohlíželo na fungování podřízených zastupitelských úřadů. Nejinak tomu bylo i v případě 

Spojených států, které byly specifickou výzvou pro čs. diplomatické zastoupení jak svojí 

zeměpisnou rozlohou, tak významností tamní krajanské obce, jejímž aktivitám během první 

světové války vděčila mladá republika mnohé za svůj vznik.  

Tato kapitola tak zaměřuje svoji pozornost na síť čs. konzulátů v USA. Jednotlivé konzuláty 

nevznikaly sice zcela na zelené louce, neboť vyrostly ve městech, v nichž před válkou již 

zpravidla působily někdejší rakousko-uherské konzuláty, avšak čs. zahraniční služba se na 

prahu dvacátých let teprve utvářela a hledala svoji cestu a efektivní fungování. Proces 

postupné proměny a reorganizace konzulární sítě ČSR ve Spojených státech tak dává 

nahlédnout pod pokličku měnících se priorit zahraniční služby: některé konzuláty prošly 

dvacátými léty neochvějně a staly se páteří sítě čs. zastupitelských úřadů v USA, jiné 

konzuláty byly v průběhu času vyhodnoceny coby nadbytečné a byly převedeny na honorární 

bázi, zatímco další střídavě balancovaly na pomezí mezi oběma kategoriemi. Pro ilustraci 

skutečnosti, jak tenká hranice občas ležela mezi zachováním efektivního úřadu a jeho 

přeměnou na pouhý honorární konzulát nabízí tato kapitola ve své další části podrobnější 

pohled na rozdílné osudy konzulátů v Clevelandu a Omaze. Než však blíže přikročíme 

k jejich peripetiím, dejme nejprve alespoň stručný prostor představení organizační struktury 

čs. konzulární sítě v USA. 

efektivní ZÚ zřízen vedení v období 20. let 

GK New York 30. 10. 1918 F. Toušek (1920), B. Prusík (1921), K. 

Neubert (1924), J. Novák (1925) 

GK Chicago 1. 6. 1920 F. Smetánka 

Pittsburgh 15. 9. 1920 A. Mamatey, E. Getting (1924) 

Cleveland 12. 1. 1921 B. Bartoškovský, T. Kuška (1927) 

Omaha 17. 1. 1921 – 1. 6. 1925 S. Šerpán 
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efektivní ZÚ zřízen vedení v období 20. let 

San Francisco 20. 8. 1920 – 11. 8. 1921 O. Suchan 

St. Louis 19. 11. 1920 – 11. 8. 1921 B. Prusík 

zdroj: Konzulární zastoupení Československa v cizině a cizích zemí v Československu v letech 1918–1974, 

Archivně dokumentační odbor MZV, Praha 1974, str. 79 an. 

 

Teritoriální působnost efektivních konzulátů k 1. květnu 1925: 

Generální konzulát v New Yorku Connecticut, Delaware, Florida, Georgie, Jižní Karolína 

Maryland, Massachusetts, Maine, New Hampshire, New 

Jersey, New York, Severní Karolína, Rhode Island, 

Vermont, Virginie, ostrovy v Karibském moři 

Konzulát v Chicagu Arkansas, Illinois, Indiana, Louisiana, Oklahoma, Texas, 

Wisconsin 

Konzulát v Pittsburghu Pensylvánie, Západní Virginie 

Konzulát v Clevelandu Alabama, Kentucky, Michigan, Mississippi, Ohio, 

Tennessee 

Konzulát v Omaze Arizona, Kalifornie, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, 

Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, 

Severní Dakota, Jižní Dakota, Oregon, Utah, 

Washington, Wyoming, Havajské ostrovy, Aljaška, 

Filipíny 

zdroj: Zahraniční politika 1925, I. díl. 

 

2.1 Generální konzulát v New Yorku 

Nejstarším a zároveň nejvýznamnějším z čs. konzulátů byl generální konzulát v New Yorku, 

který zahájil svoji činnost již 30. října 1918. Jeho výsostné postavení bylo dáno zejména 

skutečností, že New York platil za centrum severoamerických finančních, obchodních a 

průmyslových kruhů. Pozornost generálního konzulátu se tak upírala především k  finančním 

otázkám, ať již se jednalo o sondáže úvěrů, sledování burzy či například vyřizování remitencí. 

V New Yorku se rovněž nacházela významná krajanská komunita a sídlily v něm vlivné 

organizace někdejší čs. zahraniční akce. Roli generálního konzulátu později ještě posílilo 
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rozhodnutí vyslance Chvalkovského převést do New Yorku zpravodajskou a propagační 

kancelář, která původně pracovala jako součást washingtonské legace.24  

Newyorský úřad musel téměř dva roky nést veškerou tíhu konzulárních povinností na svých 

bedrech, než mu ulehčily nově zakládané konzuláty. V poměrně rychlém sledu od června 

1920 do ledna 1921 zahájily svoji činnost zastupitelské úřady v Chicagu, Pittsburghu, San 

Franciscu, St. Louis, Clevelandu a Omaze.  

 

2.2 Generální konzulát v Chicagu 

Služebně druhým nejstarším konzulátem se stal úřad v Chicagu, kde se soustředila velmi 

početná a vlivná krajanská obec žijící bohatým spolkovým životem. Konzulát v Chicagu byl 

personálně nejstabilnějším ze všech čs. zastupitelských úřadů ve Spojených státech: po celou 

dobu až do své smrti v roce 1937 stál v jeho čele jediný přednosta, Jaroslav Smetánka. Takto 

výrazná kontinuita nemá u jiných konzulátů obdoby. Právě potřeba ocenit Smetánkovy 

služební (a také někdejší revoluční) zásluhy a zvýšit jeho autoritu v očích tamní krajanské 

kolonie stála za rozhodnutím MZV povýšit k 19. říjnu 1928 Chicago na generální konzulát.25  

 

2.3 Konzulát v Pittsburghu 

Pomyslnou skupinu stabilních konzulátů pak uzavíral zastupitelský úřad v Pittsburghu. Ten 

měl podle Masarykových představ při pokládání základů konzulární sítě v roce 1918 plnit 

specifickou roli spojky se slovenskou kolonií a navrhoval, aby tamní konzulát řídili američtí 

Slováci a aby jeho úřední řečí byla slovenština.26 Tato koncepce se přinejmenším v personální 

rovině skutečně udržela po celá dvacátá léta, kdy v čele Pittsburghu stáli konzulové 

slovenského původu: nejprve jím byl někdejší předseda Slovenské ligy Albert Mamatey, 

jehož po náhlém skonu nahradil na jaře 1924 Emilián (Milan) Getting. 

 

 

                                                   
24 Polišenská, Milada: Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968. I. díl 1918-1938, 2. svazek: 

Priority, diplomatická praxe a politický kontext, str. 400. 
25 Polišenská, op. cit., 2. svazek, str. 419. 
26 Klimek a kol., op. cit, str. 324. 
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2.4. Zrušené konzuláty: St. Louis a San Francisco 

Na opačném pólu se nacházely zastupitelské úřady v San Franciscu a St. Louis, které vydržely 

ve své funkci efektivních konzulátů přibližně rok. St. Louis ve státě Missouri zahájilo svoji 

činnost v listopadu 1920, avšak ranou do vazu jeho krátké existence se stala remitenční aféra 

newyorského generálního konzula Kopeckého, kterého bylo po odebrání exequatur 

bezodkladně nutné nahradit. Volba padla na konzula ze St. Louis Bořivoje Prusíka, který 

přitom nastoupil ke svému úřadu teprve k 1. lednu 1921, avšak ještě tentýž měsíc byl ze St. 

Louis odvolán a 6. února převzal newyorský generální konzulát coby prozatímní správce.27 

Vyslanec Štěpánek, jenž celý přesun inicioval, zdůvodňoval Prusíka jako jediného vhodného 

adepta: „Jiného ze zdejších ostatních přednostů nelze postrádati [na] nynějším místě, neb pro 

New York nevhodni.“28 Prusíkův odchod znamenal konec St. Louis jako efektivního 

konzulátu. Není přitom zřejmé, proč se MZV rozhodlo úřad rovnou uzavřít k srpnu 1921 

namísto vyslání nového konzula do jeho čela. St. Louis se měl přeměnit na honorární 

konzulát, k čemuž však došlo až na sklonku třicátých let. 

Podobnými byť spletitějšími stezkami se ubíral i osud zastupitelského úřadu v San Franciscu, 

jenž byl usnesením vlády z 20. srpna 1920 zřízen jako vicekonzulát, avšak 11. srpna 1921 byl 

společně se St. Louis uzavřen. V případě kalifornského úřadu je ovšem v dokumentech MZV 

zachycen důvod ukončení jeho činnosti. Když bylo San Francisco v roce 1927 obnoveno coby 

honorární konzulát, zaobíralo se ministerstvo následujícího roku myšlenkou přeměnit jej zpět 

na efektivní zastupitelský úřad a vyžádalo si stanovisko vyslance Fierlingera. Vyslanec však 

přeměnu San Francisca nedoporučil s poukazem, že tamní úřad „byl již jednou pro nedostatek 

agendy zrušen“, k čemuž ještě poznamenával, že honorární konzulát v San Franciscu pracuje 

bezvadně a jeho titulář se ve své funkci osvědčil.29 Fierlingerův úsudek se po několika letech 

dočkal potvrzení, když bylo v roce 1930 San Francisco ustanoveno jako efektivní konzulát, 

avšak ke konci roku 1932 znovu reorganizováno na honorární konzulát. 

 

2.5. Honorární konzuláty 

Již několikrát zmíněné honorární konzuláty plnily podpůrnou roli sítě čs. zastupitelských 

úřadů ve Spojených státech. Jejich činnost spočívala v dobrovolné práci ve prospěch ČSR 

                                                   
27 AMZV, Osobní spisy 1918-1945, osobní spis Bořivoj Prusík. 
28 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 23. 
29 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1928, zpráva č. 36. 
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v zahraničí, v čele úřadů mnohdy stáli cizí státní příslušníci a jednalo se o čestnou a 

neplacenou funkci, čemuž v zásadě odpovídá i mělká stopa, kterou zanechaly v dokumentech 

ministerstva zahraničních věcí. O řadě honorárních konzulátů se tak dozvídáme pouze ze 

jmenných přehledů. Pro úplnost uveďme čs. honorární konzuláty působící v USA během 

dvacátých let včetně jejich titulářů. Údaje pocházejí k srpnu 1928.30  

honorární konzulát stát titulář 

Dallas, vicekonzulát Texas J. P. Holý 

Galvenston Texas Kuzma D. Jakovich 

Filadelfie Pensylvánie Charles R. Toothaker 

Kansas City Missouri Alexander Rieger 

Los Angeles Kalifornie Felix B. Janovský 

Minneapolis Minnesota MUDr Charles Proschek 

Omaha Nebraska Stanislav (Stanley) Šerpán 

San Francisco Kalifornie E. L. Chloupek 

Seattle Washington Otakar Střížek 

 

Jak naznačují uvedené státy, honorární konzuláty se až s výjimkou jednoho případu (Omaha) 

nacházely v oblastech, kde bylo osídlení krajanů slabší a nevyžadovalo tedy přítomnost 

efektivního zastupitelského úřadu, pro jehož činnost by se nenašel dostatek každodenní 

agendy. 

V uvedeném líčení byly záměrně vynechány zastupitelské úřady Cleveland a Omaha, které se 

oba ocitly na seznamu efektivních konzulátů, přičemž MZV zamýšlelo ukončit a 

reorganizovat na honorární konzuláty. Zatímco Cleveland tomuto osudu po nemalých 

peripetiích unikl, Omaha přešla vcelku hladce z jedné kategorie do druhé. Ze srovnání obou 

případů vysvítá, jak tenká hranice občas ležela mezi zachování a zrušením zastupitelského 

úřadu ve dvacátých letech. Proto nebude jistě na škodu věnovat oběma událostem bližší 

pohled.  

 

 

                                                   
30 AMZV, Diplomatický protokol, k. 34, zpráva chargé d’affaires Lípy ministerstvu zahraničních věcí z 18. srpna 

1928, č.j. 1090-res-28.  
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2.6 Záměr zrušit konzulát v Clevelandu 

Konzulát v Clevelandu patřil mezi šestici nově zakládaných konzulátů ČSR, které zahájily 

svoji činnost v rozmezí let 1920–1921. Proto zapůsobil jako blesk z čistého nebe telegram 

přednosty administrativní sekce MZV Alexandra Bačkovského, jenž po pouhém roce 

fungování konzulátu bez bližšího zdůvodnění a jako by mimoděk vedle jiných personálních 

otázek oznamoval vyslanci Štěpánkovi, že se zastupitelský úřad v Clevelandu ruší. Dle 

Bačkovského instrukcí měl likvidaci konzulátu provést tamní vicekonzul JUDr. Celestýn 

Šimr, jenž měl být po dokončení přeložen ke generálnímu konzulátu v New Yorku, zatímco 

clevelandský konzul JUDr. Bohuslav Bartošovský měl již k 1. únoru 1922 nastoupit u 

washingtonské legace.31 

Jak dokládá Štěpánkova odpověď, vyslanec byl rozhodnutím MZV zrušit podřízený 

zastupitelský úřad očividně nepříjemně zaskočen. Pouhé dva dny před tím, než mělo 

rozhodnutí ministerstva vejít v platnost a Bartošovský se hlásit ve Washingtonu, Štěpánek 

důrazně apeloval na ústředí, aby zůstal Cleveland zachován:  „Nařízení zrušení konsulátu 

v Clevelandu oproti zdejšímu rozpočtovému návrhu považuji svrchovaně škodlivé národním 

zájmům, poněvadž Maďaři zřizují v Clevelandě efektivní konsulát pro velmi početnou tamní 

maďarskou kolonii.“32 

Jelikož protest zůstal po celý únor bez odezvy ústředí, Štěpánek tak počátkem března odeslal 

nový apel, v němž opětovně upozorňoval na „eminentní nebezpečí zrušení toho konsulátu“ a 

navrhoval rozhodnutí o jeho likvidaci ještě uvážit a konzulát zachovat, neboť zrušení by 

působilo škodlivě na krajanskou komunitu, zejména pak na její slovenskou část.33  

Tentokrát byla reakce ústředí rychlá a rozhodná: v pátek 17. března stručně telegrafoval 

Bačkovský, že ministerstvo trvá na uzavření clevelandského konzulátu. V telegramu 

následujícím v pondělí 20. března rozváděl rozhodnutí, které MZV vedly k tomuto kroku. 

Rozpočet již s clevelandským ZÚ nepočítal, tudíž ministerstvo nemá prostředky k jeho 

dalšímu provozu. Pokud by se však vyslanectví podařilo dosáhnout úspor v konzulární 

položce pro Spojené státy, MZV by podle Bačkovského nic nenamítalo vůči zachování 

Clevelandu coby efektivního úřadu. V opačném případě by bylo však nutné přistoupit k již 

                                                   
31 AMZV, Telegramy došlé a odeslané, ZÚ Washington, Telegramy došlé 1922, č. D-171. 
32 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1922, zpráva č. 10. 
33 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1922, zpráva č. 15. 
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započatým plánům na jeho přeměnu v honorární konzulát. Proto byl Štěpánek vyzván, aby co 

nejdříve podal zprávu o vyhlídkách na možné úspory.34   

Vyslanec skutečně zareagoval obratem a již 22. března telegrafoval do Prahy. K možnostem 

dosažení úspor se sice nevyjádřil, důrazně však poukazoval na kritické dopady, jež by mělo 

ukončení konzulátu na krajanskou veřejnost: „Na zhoubný účinek zrušení konsulátu 

v Clevelandu upozorňuji naposledy. Dle důvěrného sdělení z amerických kruhů Maďaři jásají. 

Velké rozezlení panuje mezi Slováky, kteří považují zrušení toto za trestuhodné, a není 

možno zachránit veřejné projednávání. Odmítám veškerou zodpovědnost za těchto 

okolností.“35 Otázkou finančního zajištění clevelandského konzulátu se vyslanec zabýval až 

ve své zprávě z 1. dubna. Úvodem opět zdůraznil „národní nezbytnost“ zachování Clevelandu 

coby efektivního konzulátu. Podle získaných informací, uváděl dál Štěpánek, je tamní úřad 

soběstačný, neboť díky novému nájmu se ušetří 3500 dolarů, přičemž je možné dosáhnout 

ještě dalších úspor a konzulát by dokonce mohl být ziskový. Svoji zprávu uzavřel vyslanec 

výmluvně: „Žádám telegrafické zachování Clevelandu a ukončení této trapné záležitosti.“36   

Štěpánkovo ujištění uklidnilo ministerstvo a hned druhého dne po obdržení telegramu dal 

Beneš souhlas se zachováním clevelandského konzulátu, jenž pokračoval ve své činnosti po 

celé meziválečné období. Poslední ozvěnu někdejších plánů přeměnit jej na honorární 

zastupitelství zachytil telegram legačního rady Aloise Štanglera, který vedl vyslanectví během 

Štěpánkova dlouhodobého pobytu v Praze. Štangler hlásil 2. ledna 1923 do Prahy, že 

krajanským tiskem jsou nepříznivě glosovány zprávy o přeměně clevelandského konzulátu na 

honorární.37 Ačkoliv žádal ministerstvo o stanovisko, ani ve fondu Došlých a odeslaných 

telegramů, ani ve fondu Politických zpráv není dochována odpověď MZV. Jednalo se tak 

zřejmě o pouhý dozvuk událostí z jara předchozího roku.  

Myšlenka přeměnit Cleveland na honorární konzulát se během dvacátých let se krátce vrátila 

do komunikace mezi legací a ústředím ještě ke konci dvacátých let, když vyslanec Zdeněk 

Fierlinger v červenci 1928 v reakci na probíhající debatu o reorganizaci sítě čs. konzulátů 

navrhl přeměnit Cleveland na honorární úřad. Vyslanci se tento krok jevil nejen účelný, ale 

dokonce měl i vyhlédnutého kandidáta na pozici honorárního konzula. Měl jím být „právník“ 

a „přední, vlivný krajan, revoluční pracovník, známý též panu presidentovi“.38 Uvedené 

                                                   
34 AMZV, Telegramy došlé a odeslané, ZÚ Washington, Telegramy došlé 1922, č. D-179 a D-180. 
35 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1922, zpráva č. 25. 
36 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1922, zpráva č. 28. 
37 AMZV, Telegramy došlé a odeslané, ZÚ Washington, Telegramy odeslané 1923, č. O-174. 
38 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1928, zpráva č. 42. 
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jméno se však při dešifrování telegramu nepodařilo spolehlivě rozklíčovat, v přepisu zprávy 

stojí „Von Svarz“ s otazníky, tudíž nezbývá, než se spokojit s touto letmo načrtnutou skicou. 

Přeměna Clevelandu na honorární konzulát však patrně nebyla z pohledu ministerstva 

žádoucí, protože na Fierlingerův návrh nijak nereagovalo a ani nežádalo opakování šifry 

zkomoleného jména možného honorárního konzula. Tím iniciativa kolem statusu 

clevelandského úřadu ve dvacátých letech utichla. 

 

2.7 Přeměna konzulátu v Omaze na honorární konzulát 

Třebaže Cleveland si navzdory jistým peripetiím nakonec udržel status efektivního 

zastupitelského úřadu, další z původní sítě konzulátů ČSR z počátku dvacátých let se však již 

reorganizaci nevyhnul. Konzulát v Omaze ve státě Nebraska zahájil svoji činnost 12. ledna 

1921 a po celou první polovinu dvacátých let zastával roli nejzápadněji položeného 

efektivního konzulátu ČSR ve Spojených státech poté, co kalifornské San Francisco v srpnu 

1921 ukončilo svoji činnost po pouhém roce. Významné postavení Omahy umocňovala 

rovněž skutečnost, že v Nebrasce a sousední Iowě se nacházela početná krajanská komunita.39 

Z tohoto pohledu se tak jeví překvapivé rozhodnutí MZV z kraje roku 1925 ukončit činnost 

Omahy coby efektivního úřadu. 

Vedoucí osobního oddělení pro zahraniční administrativní sekce MZV František Šebesta 

telegrafoval 11. února 1925 vyslanci Chvalkovskému plány přesunů čs. diplomatů mezi 

jednotlivými zastupitelskými úřady: někdejší legační rada a chargé d’affaires40 Štangler se 

měl dle představ ministerstva vrátit do Ameriky a převzít vedení generálního konzulátu 

v New Yorku, další diplomaté se naopak měli vydat opačným směrem a vrátit se do ústředí. 

Mezi nimi figurovalo i jméno clevelandského konzula Bartošovského, který vedl svůj úřad již 

čtyři roky. Součástí organizačních šachů byl plán nahradit právě Bartošovského konzulem 

Stanislavem Šerpánem z Omahy a tamní zastupitelský úřad k 1. dubnu 1925 uzavřít, 

popřípadě jej přeměnit na honorární, bude-li to možné.41 

Chvalkovský, jenž se měl podle předchozí dohody s ministerstvem opustit legaci a v blízké 

době se trvale vrátit do Prahy, ve své odpovědi doporučoval ponechat stávající stav věcí do 

                                                   
39 Podle statistických údajů z roku 1900 žilo v Nebrasce a Iowě zhruba na 83 000 potomků českých 

přistěhovalců. Viz Šatava, op. cit., str. 163. 
40 Štangler byl jmenován chargé d’affaires namísto vyslance Štěpánka, který na sklonku května 1922 nečekaně 

odcestoval do Prahy, kde se jeho pobyt neplánovaně prodloužil až do března 1923 v důsledku rozsáhlého 

vyšetřování kauzy tzv. „záležitosti washingtonské“, o níž dál stručně pojednává podkapitola č. 4.2 této práce.  
41 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 12. 
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doby, než se vrátí na ústředí a reorganizační otázky kolem Omahy projedná ústně.42 Osobní 

řešení však zhatily průtahy spojené s vyslancovým návratem; vyslanec sice původně zamýšlel 

odplout již na sklonku ledna 1925, nakonec se ale mohl vypravit z Ameriky až v posledních 

dubnových dnech. Reorganizace Omahy tak musela být dál řešena prostřednictvím výměny 

telegramů mezi Prahou a vyslanectvím. 

Z jejich průběhu vyplývá, že během února či března uzrálo v ústředí rozhodnutí pokusit se 

zachovat Omahu alespoň jako honorární konzulát. Chvalkovský radil v telegramu z 15. 

března vyčkat na výsledky probíhajícího jednání se Šerpánem, v němž šlo o to, za jakých 

podmínek bude Šerpán ochotný ujmout se neplacené funkce honorárního konzula.43 MZV 

tedy odsunulo termín reorganizace konzulátu v Omaze k 1. červnu. Zároveň však myslelo na 

zadní vrátka; Šebesta informoval vyslance, že pokud Šerpán nebyl ochotný zůstat v Omaze již 

jen jako honorární konzul, má být přeložen do Clevelandu místo Bartošovského, a v takovém 

případě by bylo nutné hledat pro Omahu jiného kandidáta.44 

To nakonec nebylo zapotřebí, neboť jednání se postupně chýlila ke zdárnému konci. 

V polovině dubna telegrafoval Šebesta na vyslanectví podmínky, za kterých MZV souhlasí se 

zachováním honorárního konzulátu. Jelikož se jedná o zajímavý vhled do procesu přeměny 

zastupitelského úřadu z efektivního na hornorání, jistě si Šebestovy pokyny zaslouží několik 

podrobnějších řádek. Omaze měla být ponechána veškerá běžná konzulární agenda 

s výjimkou vojenské a pasové. První rok činnosti si mohl vedoucí úřadu ponechat z 

konzulátem vybraných poplatků částku 3500 dolarů, následující rok pak 3000 dolarů a od 

třetího roku dále již jen 2400 dolarů, přičemž veškeré eventuální přebytky měly být odváděny 

ministerstvu zahraničních věcí. Protože provoz honorárního úřadu neměl představovat zátěž 

pro státní pokladnu, měl si nájem kanceláře hradit sám titulář z vlastních prostředků, avšak 

byly mu ponechány k dispozici kancelářské potřeby a vybavení někdejšího efektivního 

úřadu.45  

Chargé d’affaires Jaroslav Lípa, jenž dočasně zastupoval již odpluvšího Chvalkovského, 

referoval 14. května do Prahy, že Šerpán s výše uvedenými podmínkami souhlasí s dodatkem, 

že pouze žádá také o ponechání pasové agendy.46 V tomto ohledu mu však ministerstvo 

nevyšlo vstříc a honorárnímu konzulátu byla ponechána sice nezměněná teritoriální působnost 

                                                   
42 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 14. 
43 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 24. 
44 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 28. 
45 AMZV, Telegramy došlé a odeslané, ZÚ Washington, Telegramy došlé 1925, č. D-16. 
46 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 51. 
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s většinou dřívější agendy, ale již bez její pasové a vojenské složky.47 Zastupitelský úřad 

v Omaze tak zahájil 1. června 1925 novou, méně výraznější kapitolu své existence, k níž 

Milada Polišenská podotýká, že „po přeměně v honorární konzulát aktivita Šerpána jako 

konzula zjevně opadla“ a „podle některých údajů zůstal konzulát zcela pasivní“ až do sklonku 

třicátých let.48 Na druhou stranu je však třeba uvést, že minimálně nejbližší Šerpánovi 

nadřízení byli s jeho činností v roli honorárního konzula přesto spokojeni. Když jej chargé 

d’affaires Lípa v roce 1928 při oslavách desetiletého jubilea ČSR navrhoval na vyznamenání 

Řádem Bílého lva, odůvodnil Šerpánovu nominaci nejen jeho dřívějšími revolučními 

zásluhami a vedoucí rolí mezi krajany ve Středozápadě, ale rovněž konstatoval, že „agendu 

konsulární vyřizuje svědomitě a schopně“.49 

  

                                                   
47 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 53. 
48 Polišenská, op. cit., 2. svazek, str. 436.  
49 AMZV, Diplomatický protokol, k. 34. Šerpán byl ostatně jedním z pouhých dvou čs. honorárních konzulů v 

USA, které washingtonská legace doporučila na vyznamenání. Druhým oceněným byl A. Rieger z Kansas City. 

Blíže se této iniciativě věnuje 8. kapitola této práce. 
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3. Americká diplomatická mise v ČSR 

3.1 V období Richarda Cranea 

Richard T. Crane představoval z vícera důvodů přirozenou volbu na pozici prvního 

amerického vyslance v nezávislém Československu, ačkoliv nebyl prvním kandidátem, o 

němž Američané uvažovali. V souvislosti s pražským úřadem bylo totiž zpočátku skloňováno 

i jméno Hugha Gibsona, jenž však v únoru 1919 namítal, že pokud by byl vyslán do Prahy 

jako pouhý chargé d'affaires, tamní diplomatičtí zástupci ostatních spojeneckých zemí by jej 

titulárně převyšovali a také Čechoslováci by se mohli cítit dotčeni, že k nim není z Ameriky 

přidělen řádný vyslanec.50 Kromě toho původně zamýšlený adept na vyslanecký post ve 

Varšavě nabídku odmítl a Gibson zamířil místo něj do Polska. V Craneův prospěch nemluvila 

jen těsná vazba na ministra Lansinga, jehož byl asistentem, ale zejména dlouholeté přátelství 

Charlese Cranea s T. G. Masarykem a jeho rodinou, což je možná důvodem, proč přišel jeho 

syn Richard Crane v úvahu až jako druhý. Lansing tak oznamoval Craneovi 15. dubna 1919, 

že prezident Wilson schválil jeho jmenování vyslancem v ČSR a přál mu mnoho štěstí na 

„velmi náročném postu“.51 Vyslancem se stal oficiálně o několik dní později, když 23. dubna 

složil služební přísahu. Běžné diplomatické zvyklosti by sice vyžadovaly, aby Spojené státy 

nejprve požádaly Prahu o udělení agrémentu pro vysílaného zástupce, nicméně lze souhlasit 

s tvrzením, že v tomto případě „ze strany ČSR se pak na důsledném dodržování 

protokolárních náležitostí pravděpodobně netrvalo s ohledem na mimořádný zájem na 

navázání diplomatických styků s USA“.52 

 

3.1.1 Slavnostní Craneovo uvítání v Praze 

Mimořádný význam, jemuž se Crane těšil v československých očích, dokládají slavnostní 

pocty, s nimiž byl 29. května přijat při svém příjezdu na Wilsonovo nádraží. Jakmile se vlak o 

půl druhé odpoledne objevil u nástupiště, přivítala jej za zvuků vojenské kapely a před 

nastoupenou vojenskou jednotkou delegace vedená Janem Masarykem. Přilehlé ulice u 

nádražní budovy pak lemovaly zástupy lidí v krojích a Crane se svým doprovodem ihned 

                                                   
50 FRUS, The Paris Peace Conference 1919, Vol. XI, str. 63. 
51 FRUS, 1919, Vol. II, str. 85. 
52 Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické zastoupení Československa v cizině a cizích zemí 

v Československu 1918-1985, str. VI. 
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zamířil na soukromý oběd k prezidentu Masarykovi.53 K oficiálnímu aktu předání Creneových 

pověřovacích listin došlo při ceremonii 11. června 1919, během níž obě strany vyjádřily 

srdečné přání pokračovat v rozvíjení československo-amerických vztahů. Crane 

poznamenával, že Masaryk odpověděl anglicky na jeho nástupní řeč, a to „mimořádně 

impozantním způsobem“.54 Craneovi byla z československé strany věnována skutečně 

nadstandardní péče, k ubytování mu byly poskytnuty prostory arcibiskupského paláce i se 

služebnictvem a 13. června uspořádalo na jeho počest Národní divadlo představení Prodané 

nevěsty, které shlédl z prezidentské lóže společně s T. G. Masarykem. Crane neopomněl nic 

z toho zdůraznit ve své zprávě státnímu departmentu: „Přijetí, jehož se opakovaně mi dostává 

od mého příjezdu, dokládá duch přátelství, který zde panuje vůči Spojeným státům, a věřím, 

že tento duch se stane dobrým základem k rozvoji budoucích vztahů mezi oběma 

republikami.“55   

Crane s sebou přivezl coby personál pro nově budovanou legaci vojenského atašé pluk. 

Shermana Milese a asistenta Lylea Alversona. V prvních dnech svého pobytu se mohl opřít 

nejen o rady zkušeného Milese, ale také o americký konzulát, jenž zahájil svoji činnost již 

před jeho příjezdem. Krom toho od února působila v Praze také mise American Relief 

Administration, jež si rovněž pochvalovala přístup československé vlády, jenž „byl rozsáhle 

velkorysý a všechno bylo učiněno pro to, aby pobyt byl co nejpříjemnější“.56 Crane, který 

toužil oplatit Československu laskavé přijetí, informoval 22. října 1919 státní department o 

blížícím se příjezdu chargé d'affaires Jana Masaryka, jenž povede čs. vyslanectví ve 

Washingtonu do doby, než jej za několik měsíců převezme řádný vyslanec Bedřich Štěpánek, 

a žádal pro něj odpovídající přijetí.57 

Od prvního dne roku 1920 si Crane začal vést o svém pobytu v Praze deník,58 jenž vypovídá o 

jeho společenských stycích i o záběru témat, která se ocitla v centru jeho pozornosti. Stejně 

výmluvným pramenem je důkladný přehled témat jeho zpravodajské činnosti, který 

vypracovala Milada Polišenská na základě svého studia fondů National Archives and Records 

Administration, a dospívá k závěru, že „Craneova zpravodajská činnost poměrně brzy pokryla 

standardní škálu témat, která potom sledovali všichni další američtí vyslanci v  Praze“.59 

                                                   
53 FRUS, 1919, Vol. II, str. 87. 
54 FRUS, 1919, Vol. II, str. 89. 
55 FRUS, 1919, Vol. II, str. 90. 
56 cit. dle Polišenská, Milada: Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1938, 1. svazek, str. 140. 
57 FRUS, 1919, Vol. II, str. 92.  
58 Ukázku z deníku v podobě heslovitého výtahu za období leden-březen 1920 předkládá Milada Polišenská, viz 

Polišenská, op. cit, 1. svazek, str. 141 an. 
59 Polišenská, op. cit, 2. svazek, str. 457 an. 
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Kritické výhrady vůči Craneově práci ovšem zaznívaly ze státního departmentu, když vedoucí 

Západoevropské sekce William R. Castle, jenž Craneovým zprávám vyčítal idealizované 

líčení československých poměrů a přílišnou nekritičnost vůči vyjádřením vládních 

představitelů v čele s E. Benešem.60 

 

3.1.2. Spor o Těšínsko 

Ze zahraničně-politického hlediska byla patrně nejnaléhavějším bodem Craneovy mise 

v Praze krize spojená s československo-polským sporem o Těšínsko. Rozepře mezi Prahou a 

Varšavou o sporné území, které si po rozpadu Rakouska-Uherska nárokovaly oba státy, 

dokonce přerostla v lednu 1919 v krátký ozbrojený střet, než obě strany svolily, že podstoupí 

řešení sporu mezinárodní komisi, v níž zasedal i zástupce Spojených států. Závažnost celé 

situace ještě prohlubovala probíhající polská válka se sovětským Ruskem, jež se časově 

překrývala se sporem o Těšínsko.  

Craneovi, jenž krátce před tím informoval státní department o náladách v Československu, 

zaslal 18. června 1920 ministr zahraničních věcí Bainbridge Colby telegram, v  němž ho 

pověřoval, aby důvěrně vyšetřil, co je pravdy na kolujících zprávách, podle nichž byly 

v Československu zadrženy vlaky s municí, které měly patřit polské vládě.61 Vyslanec 3. 

července sděloval, že na toto téma hovořil přímo s Benešem, jenž zadržení transportů 

s municí potvrzuje a obhajuje tento krok nepřátelskými náladami v Polsku vůči ČSR. Podle 

čs. ministra zahraničních věcí přijal zahraniční výbor polského parlamentu rezoluci, která 

doporučuje přerušit diplomatické styky s ČSR, a rovněž polský tisk neustále hlásá, že těšínská 

otázka má být vyřešena silou zbraní.62 Státní department neměl pro tyto argumenty 

pochopení. Parlamentní rezoluci vnímal sice jako „nezodpovědný krok“, který se však 

odehrál mimo režii polské vlády. Pokud se týká tvrzení v polském tisku, nelze je brát o nic 

vážněji než podobné články v československých novinách, „jež jsou ve svých antipatiích 

stejně značně přehnané, jako jsou ty v Polsku“. Crane měl podle instrukcí Benešovi diskrétně 

naznačit, že jeho výše zmíněný postoj v čase Polsku tolik kritickém63 může jen stěží narazit 

                                                   
60 Polišenská, op. cit, 2. svazek, str. 466; Běloušek, op. cit., str. 57. 
61 FRUS, 1920, Vol. I, str. 42 an. 
62 FRUS, 1920, Vol. I, str. 43. 
63 Sovětské jednotky nastoupily počátkem července k frontálnímu protiútoku a zahájily postup směrem na 

Varšavu. 
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na pochopení a že stanovisko, které zaujme Praha vůči ohroženému Polsku, se odrazí 

v sympatiích, které jsou k Československu pociťovány.64 

S tím, jak se pro Polsko vyvíjela vojenská situace na východě stále hůře, klesal pro Varšavu 

význam těšínského sporu. Crane tak 16. července hlásil do Washingtonu, že Beneš podepsal 

před dvěma dny s polským premiérem Grabskim ve Spa dohodu, která řeší všechny sporné 

body mezi oběma státy.65 Den poté, 17. července, zaslal Crane státnímu departmentu obsáhlý 

rozbor, v němž obšírně rozebíral okolnosti, které by měla mezinárodní komise vzít v potaz, 

než vynese verdikt v otázce Těšínska. Crane upozorňoval, že Československo v případě 

těšínského území ustoupilo od principu historických nároků a že zejména Beneš 

(podporovaný Masarykem) hraje o svoji politickou budoucnost, neboť doposud nevyřešená 

otázka sporného území nahrává radikalizaci zleva i zprava. Crane přitom zdůrazňoval, že 

Československo, prokázalo větší stabilitu než zbytek středoevropského regionu, dokonce jej 

nazval „pilířem“ střední Evropy, přičemž velký díl zásluh připisoval Masarykovu státnickému 

umění a prezidentově smírné politice vůči menšinám i sousedním státům. Pokud by však mělo 

dojít k rozdělení Těšínska takovým způsobem, jaký by byl vůči ČSR nepříznivý, varoval 

v závěru, Masarykova a Benešova pozice značně oslabí a hrozí příklon země k Rusku, 

k čemuž dodával: „Nemohu dostatečně zdůraznit závažnost této situace.“66 

Těšínský spor byl nakonec vyřešen ke spokojenosti Prahy verdiktem komise z 28. července. 

Zůstává doposud nezodpovězenou otázkou, nakolik výraznou roli v něm sehrála Craneova 

iniciativa. Značný respekt vůči Masarykovi a Benešovi, který promlouvá z jeho zprávy ze 17. 

července ovšem poodhaluje, nakolik si jich Crane osobně cenil a považoval je nejen za klíč ke 

stabilitě v neklidné oblasti, ale v rámci československého vnitropolitického spektra 

nepochybně i za optimální partnery pro USA. 

Craneův pobyt v Československu se začal nachylovat ke konci v okamžiku, kdy 

v prezidentských volbách na podzim roku 1920 uspěl republikánský kandidát Warren 

Harding. Jelikož nebyl kariérní diplomat, nemohl Crane počítat, že si svůj post udrží i po 

střídání demokratické a republikánské administrativy. Jistou útěchou mu tak mohl být alespoň 

úspěch, jehož dosáhl pořízením malostranského Schönbornského paláce. Ten si záhy po svém 

příjezdu vyhlédl jako sídlo pro zřizované vyslanectví a zakoupil jej od stejnojmenného 

šlechtického rodu z vlastních prostředků. Barokní stavba o stovce pokojů, s třemi nádvořími a 

                                                   
64 FRUS, 1920, Vol. I, str. 43 an. 
65 FRUS, 1920, Vol. I, str. 47 an. 
66 FRUS, 1920, Vol. I, str. 48 an. 
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impozantními zahradami nebyla v příliš dobrém stavu a mimo to trpěla dalšími neduhy, 

s nimiž se měl důkladněji obeznámit zejména Craneův nástupce Lewis Einstein. Přesto na 

pořízení Schönbornského paláce nakonec netratil ani Crane, ani Spojené státy. Bývalý 

vyslanec jej se ziskem67 prodal Spojeným státům a americká diplomatická mise získala 

reprezentativní prostory v samém srdci Prahy. 

 

3.2 V období Lewise Einsteina 

Nahrazení Richarda Cranea novým vyslancem Lewisem D. Einsteinem symbolicky odráží i 

střídání demokratické a republikánské administrativy. Zatímco Craneův otec podporoval v 

prezidentských volbách na podzim 1920 kandidáta demokratů Jamese M. Coxe, Einstein se 

angažoval ve prospěch republikánského aspiranta Warrena G. Hardinga. Tím však paralela 

mezi oběma muži končí, neboť Einstein byl na rozdíl od Cranea kariérním diplomatem a ve 

chvíli, kdy přebíral pražské vyslanectví, měl za sebou mimořádně pestrou dráhu. Do 

diplomatické služby nastoupil v roce 1903, první zkušenosti sbíral jako tajemník americké 

delegace na marocké konferenci v Algeciras a na amerických vyslanectvích v Konstantinopoli 

a Pekingu. V roce 1910 nastoupil již jako vyslanec do Kostariky, avšak tamní klima se 

negativně podepisovalo na zdravotním stavu jeho manželky, pročež se rozhodl vzdát se 

prestižního vyslaneckého postu a uchýlil se s chotí do její domovské Anglie. V roce 1915 se 

vrátil do služby a byl přiřazen do Konstantinopole, o rok později byl vyslán na Balkán, ale pro 

neshody s tamním vyslancem Charlesem Vopickou rezignoval. Nástup Republikánské strany, 

se kterou pojily Einsteinovu zámožnou rodinu četné osobní vazby, jej vynesl zpět na vrchol. 

Pozice vyslance v Praze měla být jeho poslední misí. Na rozdíl od předchozích krátkodobých 

pobytů setrval Einstein v Praze nezvykle dlouhých osm let a jeho odjezd v lednu 1930 jako by 

symbolicky napsal tečku za československo-americkými vztahy dvacátých let. 

Einstein po odchodu do penze pokračoval ve své plodné literární činnosti a sepsal paměti 

s příznačným názvem A Diplomat Looks Back, které vyšly v roce 1968 s předmluvou od G. F. 

Kennana, což dává tušit, jaké vážnosti se jejich autor v odborných kruzích těšil. Jednu 

z kapitol věnoval svému působení v Praze a Einsteinovy vzpomínky zachycují mnohé 

z atmosféry raných dvacátých let. Záběr této práce bohužel neumožňuje nechat promluvit 

Einsteinovy postřehy a glosy o světě staré aristokracie, honech, pozemkové reformě či o 

soužití českého a německého etnika v hlavním městě. Velkorysý prostor jim však poskytuje 
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Milada Polišenská ve svém prvním svazku.68 Zmiňme zde tedy alespoň Einsteinovy názory na 

Československo, jeho obyvatele a politické špičky, mezi nimiž strávil osm let života.  

 

3.2.1 Einsteinův pohled na Československo 

Stejně jako nejvýše postavené místo zahrad pražské legace nabízelo úchvatný výhled na 

hlavní město, tak i Československo představovalo v Einsteinových očích jedinečnou 

rozhlednu nad krajem, v němž se mísil Západ s Východem, slovanství a s němectvím, 

průmysl s venkovem. Praha byla rozcestníkem, odkud se rozbíhaly cesty na jih k Dunaji, na 

sever do Německa, na východ přes Polsko do ruských stepí a také na západ, což byla cesta, 

kterou se Masaryk s Benešem snažili jít, jak nejlépe dovedli, poznamenával Einstein.69 Když 

se zamýšlel nad provedením pozemkové reformy, označil Čechy za „pomalý a metodický 

národ“.70 Při jiné příležitosti, když se jej jistý žurnalista dotázal, zda shledává na zdejších 

obyvatelích nějaké nedostatky, Einstein žertem odvětil, že mají-li Češi nějaké, pak pramení 

z toho, že nejedí dost zeleniny a málo se smějí. Tím si získal sympatie premiéra Švehly. Když 

se mu tato anekdota donesla, nechal Einsteinovi vzkázat, že pochopil český lid. Einstein 

lítostivě poznamenával, že to bylo nejblíže, jak se k předsedovi vlády přiblížil. Einstein si 

Švehly očividně považoval, označil jej za nejvlivnějšího československého politika, 

vzdělaného a přitom nohama pevně na zemi, jehož ostýchavost pramenila dílem z nechuti 

k oficialitám a dílem z jazykové bariéry, neboť s cizinci se dorozuměl pouze německy, což 

jak Einstein podotýká, údajně nebylo počátkem 20. let společensky příliš v kurzu.71 

Nejvíce prostoru věnuje Einstein vzpomínkám na prezidenta Masaryka, na němž oceňoval 

osobní skromnost a střídmost tolik kontrastující s dvorskou pompou, jež ho obklopovala. 

Vážil si Masarykovy mravní síly, odvahy, tolerance, a snad ze všeho nejvíce, že vtiskl 

novému státu liberální duch.72 Einstein pochopitelně byl v častém styku s ministrem 

Benešem, kterého charakterizoval jako rozeného propagátora, neboť nevynechal jedinou 

příležitost, aby každého, koho potkal, nezačal přesvědčovat o svých názorech. Einstein navíc 

Benešovi přiznával vytříbené analytické myšlení, působivou logickou argumentaci, při níž 

„šikoval fakta jako německý univerzitní profesor“, disponoval vynikající pamětí i 

neutuchající pracovitostí a vynalézavostí. To byly podle Einsteina příčiny, proč Beneš často 
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69 Einstein, Lewis: A Diplomat Looks Back, str. 192. 
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sklízel úspěch v Ženevě, neboť měl vždy po ruce nějaký plán a dokázal jej působivě podat. 

Americkému diplomatovi ostatně neušlo, že Beneš se těší v zahraničí mnohem větší vážnosti, 

než s jakou se setkával doma.73 Einstein neopomíjí ani Jana Masaryka, jenž stál ve stínu 

svého otce a svojí povahou byl pravým opakem všeho akademického. Ač přesvědčený patriot, 

byl Masaryk založením prý spíše Američan, patrně vlivem matčiny výchovy a pobytu v USA. 

Einsteina upoutala především Masarykova hluboká melancholie ukrytá pod maskou 

žoviálního veselí, ale také vrozená dobrosrdečnost a velkorysost, s níž vystupoval a vysloužil 

si záhy pověst nejoblíbenějšího diplomata v Londýně.74 

 

3.2.2 Vyslanec Einstein a smluvní problematika mezi USA a ČSR 

Jedním z nejvýraznějších výsledků činnosti Einsteinovy diplomatické mise bylo uzavření 

série bilaterálních smluv, které upevňovaly obchodně-právní základnu vztahů mezi 

Československem a Spojenými státy. Americká strana si přála tuto širokou problematiku 

pojmout v rámci Všeobecné smlouvy o přátelství, obchodu a konzulárních právech. Ministr 

zahraničí Hughes instruoval v červenci 1923 Einsteina, aby sdělil československé straně, že 

americká vláda je připravena uzavřít soubor těchto smluv, a vyslanec obratem oznamoval, že i 

Praha je ochotná jednat. Kamenem úrazu se ovšem záhy objevil v ustanoveních hospodářské 

složky smlouvy, které es dotýkaly komplikovaného systému dovozních licencí pro jednotlivé 

položky importovaného zboží. Einstein tedy informoval státní department, že za těchto 

okolností váhá proponovaný text smlouvy československé straně vůbec předložit. Namísto 

toho přicházel 30. srpna s československým návrhem, aby byly obchodní vztahy mezi oběma 

státy provizorně vedeny na bázi doložky nejvyšších výhod.75 Státní department tuto iniciativu 

přivítal, neboť američtí vývozci tak získali rovnocenné podmínky pro export do ČSR s 

konkurencí z jiných států. K dohodě o uplatnění doložky nevyšších výhod došlo 29. října 

1923, s tím že doložka vstoupí v platnost 5. listopadu a bude upravovat vzájemné obchodní 

styky až do konce roku 1924. V prosinci 1924 pak došlo k prodloužení její platnosti až do 

doby, než bude uzavřena definitivní obchodní smlouva. K tomu však již v průběhu dvacátých 

let nedošlo. Podpisem doložky nejvyšších výhod ustoupila do pozadí i celá Všeobecná 

smlouva, jelikož se ukázalo, že je krajně obtížné vyřešit jediným dokumentem natolik 

komplikované portfolio otázek. 
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Mnohem úspěšněji probíhala jednání o právních dokumentech, které se nedotýkaly 

hospodářské oblasti. Extradiční smlouva byla podepsána 2. července 1925. Pražské 

vyslanectví ji předložilo čs. vládě již v září 1922, avšak vyřešení sporných otázek posunulo 

její stvrzení až do poloviny dvacátých let. Smlouva definovala celkem 22 kategorií trestných 

činů, na něž se vztahovalo oboustranné vyhoštění. Od září 1922 se rovněž datují jednání o 

uzavření naturalizační smlouvy. Její uzavření komplikovaly nejasnosti spojené některými 

aspekty získání občanství. Vyskytla se například otázka, jak bude řešeno občanství žen, které 

se provdají za rodilého Američana nebo za manžela, jenž nabyl americké občanství 

naturalizací. K podpisu finální verze naturalizační smlouvy tak došlo 16. července 1928. O 

měsíce později, 16. srpna, byla podepsána i tzv. rozhodčí (arbitrážní) a smírčí smlouva,76 

která stanovovala mechanismus pro mírové řešení případných neshod, jež měly být 

předloženy nezávislé komisi k nestrannému rozhodnutí. Tímto dokumentem byla završena 

série bilaterálních smluv, které mezi s sebou uzavřely Spojené státy a Československo. 

 

3.2.3 Spor o vystěhování nájemníků 

Po Richardu Craneovi nezdědil Einstein pouze rozpracovanou agendu, ale rovněž budovu 

Schönbornského paláce, kterou jeho předchůdce pořídil a Einstein ji od něj jménem americké 

vlády v roce 1925 definitivně odkoupil. Třebaže měla budova několik vad na kráse, Einstein 

byl nepochybně rád, že prozíravý Crane v porevolučních letech nepropásl příležitost a palác 

zakoupil. Neboť jak poznamenává, vyslanci se v Praze dělili do dvou zřetelně oddělených 

kategorií: na šťastlivce, kterým se podařilo získat některý paláců, a na ty méně šťastné, kteří 

neměli hrát kde tenis či bridž a museli vzít zavděk hotely a hledat si jiné kratochvíle. 

Schönbornský palác se sice nacházel v poněkud zanedbaném stavu a jako většina podobných 

budov vyžadoval modernizaci, nicméně Einstein na něm shledával převažující pozitiva: 

stovka pokojů, tři nádvoří a zejména majestátní zahrady, pro něž choval velkou slabost. 

Kromě toho měl Einstein hluboký zájem o historii a svět aristokracie, takže se v paláci musel 

cítit jako doma, byť si uvědomoval, že okázalý šlechtický palác se coby sídlo vyslanectví 

příliš neztotožňoval s obrazem republiky vzniklé na ideálech občanské rovnosti. Před 

příležitostnými návštěvníky ze Spojených států tak koupi paláce obhajoval slovy, že vyšel 

laciněji a byl mnohem vhodnější než by byla některá z moderních staveb. 
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Mnohem více však Einsteina v souvislosti se Schönbornským palácem trápila okolnost, že 

americká diplomatická mise byla nucena sdílet rozsáhlou budovu o stovce místností 

s místními nájemníky, které nebylo možné vypovědět s ohledem na tíživou bytovou situaci 

v Praze na počátku 20. let. Například pod jedním z hlavních obývacích pokojů vyslanectví tak 

byla ubytována početná rodina, sestávající se z matky a jejích dvou dospělých dětí, které zde 

žily společně se svými partnery a vlastními malými dětmi. Když vanul jižní vítr, nesl se pach 

česnekem nasyceného kouře z jejich kuchyně až do společenské místnosti vyslanectví a činil 

ji neobytnou, vzpomínal si i po letech Einstein. 

Za těchto podmínek se americká strana obrátila na československé úřady, aby pro nájemníky 

zajistily náhradní ubytování, a bylo je tak možné z budovy vyslanectví nechat vystěhovat. 

Československý vyslanec ve Washingtonu Zdeněk Fierlinger 5. března 1926 žádal ústředí o 

podrobnou telegrafickou zprávu, v jaké stádiu se nachází spor americké legace s nájemníky a 

jaké jsou vyhlídky na jeho urovnání, neboť státní department u něj v této záležitosti 

intervenoval.77 Obratem obdržel odpověď od Václava Girsy, přednosty politické sekce MZV, 

že Einstein požádal nótou ministerstvo o vyklizení paláce. Takový krok by s  sebou ovšem 

nesl nejen velké náklady, neboť by bylo zapotřebí postavit pro nájemníky náhradní dům a 

hradit nemalé stěhovací výlohy, ale současně by se tím poskytl nežádoucí precedens ostatním 

zahraničním legacím. Otázka nájemníků se tak projednává před soudem a MZV slíbilo, že 

dosvědčí nezbytnost využití celé budovy pro americké vyslanectví, což je maximum, jež 

může v dané věci učinit.78 Z Girsovy odpovědi tedy vysvítá, že americké vyslanectví nebylo 

zdaleka jedinou misí, která si s sebou nesla tíživé dědictví nelehké pražské bytové situace, a 

byla nucena dělit se o prostory s nájemníky. 

Vstřícné gesto ovšem americkou stranu příliš neuspokojilo, a tak vytáhla kartu Slovanského 

institutu, na jehož plánovaném otevření v Praze se měli Američané významně podílet. 

Fierlinger hlásil na konci března, že byl státním departmentem opětovně dotazován na stav 

sporu pražské legace s nájemníky. Státní department se přirozeně mohl informovat přímo u 

Einsteina, avšak využil této příležitosti, aby Fierlingerovi naznačil, že na výsledku sporu bude 

záležet další osud Slovanského institutu. Vyslanec tak sděloval do Prahy, že „otevření 

Slovanského institutu závisí dnes jedině na vyřízení této záležitosti“ a doporučoval, aby bylo 

umožněno alespoň částečné vyklizení či byly institutu poskytnuty jiné provizorní prostory, 

neboť měl podle všeho nalézt zázemí právě v Schönbornském paláci. V  opačném případě se 
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Fierlinger obával možných důsledků: „Obávám se, že projekt bude proveden jinde a že naše 

záporné stanovisko bude vykládáno jako neochota.“79 Na Fierlingerovy obavy tentokrát 

odpověděl přímo Beneš, který zopakoval, že nájemníky není možné z výše uvedených důvodů 

vystěhovat. Přicházel však s nabídkou, že čs. vláda na své náklady najme institutu jiné 

místnosti či vilku a Fierlinger měl zjistit, zda Američanům toto řešení vyhovuje.80 Další osud 

otázky vystěhování nájemníků již není v dokumentech MZV zachycen. Pouze vyslanec 

Einstein uvádí, že mu trvalo pět let, tedy až do konce dekády, než se pro ně podařilo zajistit 

náhradní ubytování.81 

Pozornému Benešovi přitom neunikalo, že projekt Slovanského institutu sloužil Spojeným 

státům jako prostředek nepříliš skrývaného nátlaku, jak přimět československou stranu, aby 

na své náklady zbavila vyslanectví nepohodlných nájemníků. „Se strany československé 

vlády je nejlepší vůle ale zdejší vyslanectví využívá otázky Institutu k odstranění nájemníků 

z paláce, které nemáme možnosti umístit jinde.“82 

 

3.2.4 Kvóty na dovoz amerických automobilů 

Ke konci 20. let se mezi Československem a USA vynořilo další sporné téma, které se 

tentokrát dotýkalo citlivé otázky maximalizace vývozu a ochrany domácího trhu. Spor o tzv. 

automobilové kontingenty zároveň názorně ilustruje, že Spojené státy se ve vztahu vůči 

Československu nenechávaly svazovat sentimentem a dokázaly vyvinout intenzivní tlak, aby 

prosadily své hospodářské priority. 

Jedním ze symbolů prosperity a růstu životní úrovně 20. let byl prudký rozmach 

automobilové dopravy, který byl typický nejen pro Severní Ameriku, ale pronikal i do 

Evropy. Spojené státy zaujímaly postavení předního světového výrobce automobilů a tím 

pádem nejaktivnějšího vývozce vozů. Československo, které mělo svůj vlastní automobilový 

průmysl, se snažilo chránit domácí výrobce prostřednictvím tzv. kontingentů, tedy systému 

licencí, který povoloval v daném období dovézt ze zahraničí jen pevně stanovený počet 

automobilů. Spojeným státům byla vyměřena stejná roční kvóta jako ostatním dovozcům, 
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tedy 800 vozů. Krom toho byly každoročně uvolňovány ještě dodatečné licence.83 Je 

pochopitelné, že američtí výrobci automobilů nemohli být s tímto stavem příliš spokojeni, 

neboť dodávali na trh mnohem více vozů, než jejich evropští konkurenti. Ministr zahraničí 

Frank Kellogg považoval tento stav za diskriminující,84 ačkoliv Československo formálně 

vzato Spojené státy nijak nepoškozovalo, neboť jim v duchu uzavřené doložky nejvyšších 

výhod nabízelo totožné podmínky jako ostatním zemím. 

Koncem roku 1927 se Einstein podle všeho z vlastní iniciativy obrátil na státní department 

s žádostí o instrukce, má-li naléhat u čs. vlády na částečně či úplné zrušení kontingentového 

systému. Jeho nadřízený, vedoucí Západoevropské sekce státního departmentu William R. 

Castle, mu v odpovědi z 12. ledna 1928 sděloval, že americká vláda stěží může požadovat po 

svém československém protějšku, aby odstoupil od legitimního ochranářského nástroje, a 

nabádal Einsteina, aby se vyslanectví zdrželo jakýchkoliv pohrůžek odvetných opatření. 

Doporučoval ovšem vyslanci, ať se namísto toho pokusí vyjednat zvýšení povoleného 

kontingentu.85 Odlišnost Einsteinova postoje názorně dokládá jeho odpověď z 11. února, v níž 

uvádí, že na ministerstvu obchodu mají v otázkách kontingentu rozhodující slovo 

českoslovenští výrobci automobilů a sebevýřečnější argumenty na tomto stavu sotva něco 

změní, nebudou-li podepřeny „náznakem možné odvety“. Tentýž dojem si Einstein odnesl 

z jednání s místními francouzskými diplomaty. Ti se mu měli opakovaně svěřit, že ač je 

Francie nejbližším československým spojencem, není schopna dosáhnout ústupků v oblasti 

dovozu či cel, „aniž by nenabídla odpovídající odměnu či nepohrozila trestem“.86 

Einstein však přeci jen nerezignoval na svoji výřečnost a vypravil se za ministrem obchodu 

Františkem Peroutkou. Ten mu v průběhu rozhovoru přislíbil pro letošek dodatečných 500 

licencí, za což mu Einstein poděkoval, jen aby vzápětí naznačil, že je to stále pouze slibný 

začátek, jenž má ovšem daleko do naplnění amerických potřeb. 

Peroutkův příslib přesto vyvolal na americké straně vlnu optimismu a státní department tuto 

informaci ihned sdělil svazu výrobců automobilů. Zpráva chargé d'affaires Johna S. Gittingse 

z 20. března, že informace o 500 licencích je zatím předčasná, protože nebyly doposud 

uvolněny, tak zapůsobila ve Washingtonu jako studená sprcha. Kellogg jej 23. března 

                                                   
83 V evidenčním roce 1925-1926 obdržely USA k základní kvótě 800 vozů ještě 680 dodatečných licencí, 

v následujícím roce 1926-1927 pak bylo nad základní rámec dodatečně přiznáno 454 licencí. Období pro čerpání 

licencí platilo vždy od listopadu do listopadu následujícího roku. Blíže viz FRUS, 1926, Vol. II., str. 701. 
84 FRUS, 1928, Vol II., str. 711. 
85 FRUS, 1928, Vol. II, str. 692 an. 
86 FRUS, 1928, Vol. II, str. 697. 
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instruoval, aby neprodleně upozornil Peroutku na vzniklou situaci a urgoval u něj uvolnění 

slíbených licencí. Gittings, jenž zastupoval nepřítomného Einsteina, měl současně zdůraznit, 

že „pokud by se měly projevit jakékoliv obtíže se získáním těchto licencí, bude následovat 

nanejvýše nepříznivá reakce“.87 Tato formulace výmluvně dokládá, jaký tlak z americké 

strany na navýšení kontingentu panoval. 

O skutečnosti, že Spojené státy naléhavě potřebovaly další licence nad rámec své kvóty, 

nejlépe vypovídá následující údaj: na začátku března, tedy ještě ani ne v polovině období, 

bylo vyčerpáno 744 licencí, přičemž největší objem automobilové výroby sjížděl z továrních 

pásů během jara a na začátku léta. Dovážené vozy tak byly zadržované v pražské celnici, 

nejprve se jich tam ocitly dvě stovky a po jejich uvolnění se uprostřed léta shromáždilo 

dalších pět set. Situaci částečně uvolnilo, když Spojeným státům bylo poskytnuto 300 licencí 

z budoucího roku, avšak všem stranám muselo být zřejmé, že se tím problém ve skutečnosti 

jen odsouvá. Dne 23. července referoval Einstein o strategii, kterou rozehrál. Nejprve jej 

navštívila delegace zástupců amerických automobilových firem v Praze a upozornila jej na již 

zmíněných 500 zadržovaných vozů i skutečnost, že na stole jim leží další čtyři stovky již 

zaplacených objednávek. Einstein jim doporučil, aby problém nedostačujícího kontingentu 

medializovali v tisku. Posléze se vypravil předat nótu Benešovi a sdělil mu pravý opak; tedy 

že právě místním americkým dealerům rozmluvil mediální kampaň, kritizující neadekvátnost 

stanovených kvót. Šéfa čs. diplomacie tím nikterak nevyvedl z míry, Beneš naopak hbitě 

kontroval tvrzením, že by takovou kampaň uvítal, neboť by možná přesvědčila jeho méně 

liberální kolegy z kabinetu, kteří obhajovali zachování kontingentového systému.88 

Ministerstvo zahraničních věcí každopádně nepodceňovalo americký tlak a jeho potenciální 

důsledky. Alois Štangler z národohospodářské sekce MZV se počátkem srpna obrátil na 

vyslanectví ve Washingtonu, aby vyšetřilo, zda by vedlo k nepříznivým následkům zamítnutí 

amerického požadavku na navýšení automobilového kontingentu. „Americké vyslanectví se 

ho právě domáhá s nebývalým důrazem, obchodní attaché hrozí odvetou.“89 Legační rada 

Lípa vysvětloval, že americká vláda jedná na nátlak tamní automobilové komory, odvetná 

opatření nejsou v tuto chvíli aktuální, avšak nelze je prý vzhledem ke stoupajícím 

ochranářským tendencím vyloučit. O týden později jej ještě doplnil vyslanec Fierlinger, jehož 

státní department ujistil, že nedávná americká nóta, kterou předal Einstein Benešovi, je „spíše 

námětem k diskusi a že tu zatím [zdůrazněno mnou – p.a.] není úmyslu činiti retorsní 

                                                   
87 FRUS, 1928, Vol. II, str. 699. 
88 FRUS, 1928, Vol. II, str. 710. 
89 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1928, zpráva č. 45. 
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opatření.“90 Tato ujištění na MZV příliš klidu nepřinesla, protože ještě téhož dne telegrafoval 

opět Štangler. Zdejšímu tisku došla ze zámoří zpráva, že americká vláda zvyšuje cla na sklo a 

textil v odvetě za nepovolení navýšení kontingentů automobilů.91 Vyslanectví však tyto 

zprávy obratem označilo za bezpředmětné a z neznámého pramene.92 

Americké vyslanectví znovu intervenovalo ve věci automobilového kontingentu krátce před 

začátkem nového období. Chargé d'affaires Gittings předložil v polovině října MZV další 

nótu, kterou Spojené státy požadovaly navýšení kvót pro americké vozy, a konstatoval, že 

bude vynaloženo maximální úsilí, aby bylo dosaženo výsledků. O to více je pochopitelné 

Gittingsovo rozladění, jež je cítit z jeho zprávy státnímu departmentu ze dne 24. listopadu. 

Uvádí v ní, že doposud neobdržel odpověď na říjnovou nótu a tázal se, zda má podat písemný 

protest proti těmto průtahům, které připisoval ministerstvu obchodu, neboť „průtahy nyní 

dosahují stádia nezdvořilosti“, nemluvě o nejistotě, v němž se ocitá automobilový průmysl a 

stovky vozů zadržovaných v celnicích.93 Kellogg však jeho služební zápal brzdil a nabádal jej 

ke smířlivějšímu kurzu, ať se pouze neformálně dotáže na stádium československé odpovědi a 

vyjádří naději, že ČSR si uvědomuje vhodnost brzkého a příznivého rozhodnutí.94 

Jakkoliv nebylo československé rozhodnutí brzké, neboť Einstein o něm informoval státní 

department 2. února 1929 a žádal přitom o diskrétnost, nepochybně bylo vůči požadavku 

Spojených států příznivé, jelikož téměř zdvojnásobovalo základní kvótu kontingentu z 800 

vozů na 1500, což, jak dokládají výše uvedené údaje pro období let 1925–1927, v zásadě 

korespondovalo s reálným počtem dovezených automobilů.  

Spor o navýšení kvót na dovoz amerických automobilů je tak zřetelným důkazem, že Spojené 

státy se pevně držely principů „standardní diplomacie, která ve vztahu k Československu 

postrádala stopy jakékoli výlučnosti“.95 USA na prvním místě důsledně hájily své 

hospodářské zájmy a snažily se dosáhnout co nejvýhodnějších podmínek pro vlastní 

automobilový průmysl. V tomto úsilí se nevyhýbaly ani důrazným formulacím jako 

„nanejvýše nepříznivá reakce“ a vyslanec Einstein při komunikaci se svými nadřízenými ve 

státním departmentu nikterak nezakrýval, že Američané by měli podepřít své naléhání 

„náznakem možné odvety“. Není tedy divu, že zkušený diplomat Štangler hodnotil počínání 

                                                   
90 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1928, zpráva č. 49. 
91 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1928, zpráva č. 50. 
92 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1928, zpráva č. 51. 
93 FRUS, 1928, Vol. II, str. 716. 
94 FRUS, 1928, Vol. II, str. 716. 
95 Běloušek, op. cit., str. 68. 
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pražského vyslanectví jako „nebývalý nátlak“. Tyto kroky však patří k běžným nástrojům 

prosazování vlastních zájmů, tedy do repertoáru „standardní diplomacie“, v  níž 

československá strana musela přijmout skutečnost, že ve vzájemných obchodních otázkách 

mohou (a budou) Spojené státy těžit ze svého postavení přední světové hospodářské velmoci. 

  



49 
 

4. Přehled agendy vyslanectví ve Washingtonu za jednotlivých titulářů 

 

V průběhu dvacátých let se v čele vyslanectví ČSR ve Washingtonu vystřídalo celkem pět 

titulářů: vyslanci Bedřich Štěpánek (1921–1923), František Chvalkovský (1923–1925), 

Zdeněk Fierlinger (1925–1928), Ferdinand Veverka (1928–1936) a také chargé d'affaires Jan 

Masaryk (1919–1920). Chod legace krátkodobě řídili i další diplomaté: Karel Halla, Alois 

Štangler a Jaroslav Lípa, když zastupovali z různých příčin nepřítomné vyslance. Jan 

Masaryk, ač titulárně „pouze“ chargé d'affaires, si zaslouží uvést ve společnosti vyslanců, 

protože i on byl z Prahy záměrně vyslán do čela legace s pověřením spravovat úřad do 

pozdějšího příjezdu vyslance Štěpánka. S obdobím každého vedoucího úřadu se pojila odlišná 

agenda, jíž se vyslanectví zabývalo. Tato kapitola si tak klade za cíl stručně představit 

každého z titulářů a současně předložit stručný přehled jednotlivých vyslaneckých období 

společně s tématy, která se v jejich průběhu ocitla v centru pozornosti washingtonské legace.  

 

4.1 Jan Masaryk (5. 12. 1919 – 12. 10. 1920)  

Vyslání Jana Masaryka na vyslanectví ve Washingtonu s sebou neslo od počátku punc 

dočasnosti, plně v duchu titulu chargé d'affaires ad interim. Designovaný vyslanec Bedřich 

Štěpánek byl ještě několik měsíců zapotřebí na MZV v Praze, které organizačně řídil během 

ministrových častých pobytů v zahraničí. Současně již nebyla déle udržitelná situace 

Masarykova předchůdce, naturalizovaného Američana Karla Perglera, jenž vystupoval u 

vlády Spojených států pouze coby komisař Československé národní rady resp. komisař ČSR 

zmocněný jednat o půjčkách. Benešův pokus akreditovat jej coby řádného diplomatického 

zástupce v hodnosti chargé d'affaires byl taktně odmítnut jako „drobné nedorozumění“.96 

Zásadou diplomatické služby USA totiž bylo, že neuzná svého bývalého občana za 

diplomatického zástupce cizího státu, ani nevyšle naturalizovaného amerického občana coby 

svého zástupce do země jeho původu. Tím byly zmařeny Perglerovy ambice stát se buď čs. 

vyslancem v USA, nebo americkým vyslancem v ČSR.97 

                                                   
96 Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické zastoupení Československa v cizině a cizích zemí 

v Československu, str. 166. 
97 AMZV, Osobní spisy 1918-1945, osobní spis Karel Pergler, dopis konzula Smetánky legačnímu tajemníkovi 

Brožovi ze 7. 12. 1931 k otázce Perglerova občanství. 
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Pro mladého Jana Masaryka se jednalo o první diplomatický post v jeho kariéře, proto mu byl 

dán k dispozici jako legační rada starší a zkušenější Karel Halla, jenž měl za sebou díky 

dlouholetému působení v rakousko-uherské konzulární službě (1901–1918) bohatou praxi. 

Z rozdílného profilu obou diplomatů vysvítá zamýšlené rozdělení jejich rolí: zatímco Hallovi 

připadl úkol starat o hladký administrativní chod budované legace, Masaryk měl jako 

prezidentův syn zaštítit čs. diplomatickou misi svým jménem a společenskými kontakty. 

Nemalou roli nepochybně sehrála i Masarykova osobní zkušenost s americkým prostředím, 

když před válkou pobýval „na zkušenou“ v USA a pracoval ve společnosti Charlese Cranea. 

Masarykovo vyslání do Spojených států bylo rovněž mimořádně silným poselstvím, jakou 

důležitost Československo přikládá vztahům se Spojeným státy. 

 

4.1.1 Repatriace čs. vojska ze Sibiře 

Nejvíce pozornosti věnovalo washingtonské vyslanectví v desítiměsíční éře Jana Masaryka 

naléhavé otázce repatriace čs. legií ze Sibiře. Lodě k jejich evakuaci poskytovala formou 

pronájmu americká strana a vyslanectví pomáhalo koordinovat tento logisticky nesmírně 

náročný proces na lince mezi Vladivostokem, Washingtonem a Prahou. Důležitou roli v  tomto 

úsilí sehrával zejména vojenský atašé pluk. Vladimír Hurban. Masaryk tak dvakrát žádal do 

Prahy, aby Hurban nebyl do ukončení repatriace odvolán z Washingtonu; v březnu 

argumentoval plukovníkovým špatným zdravotním stavem, jemuž by odvolání ještě více 

přitížilo, v polovině června zdůvodňoval nutnost Hurbanova setrvání tím, že je již 

v repatriační agendě zapracovaný a náhrada by se musela zaučit.98 Důležitým aspektem 

Masarykovy přítomnosti v USA byla okolnost, že coby chargé d'affaires byl zmocněn 

podepisovat jménem čs. vlády finanční obligace spojené s krytím nákladů přepravu vojáků 

z Vladivostoku do Evropy. Vyslanectví ve Washingtonu současně fungovalo jako 

komunikační středisko, které zprostředkovávalo do Prahy zprávy o situaci ve Vladivostoku a 

informovalo o panující atmosféře. Celou řadu těžkostí spojených s přesunem názorně ilustruje 

Hurbanův telegram z 13. března 1920. Hurban v něm hlásí, že situace je obtížná, jelikož státní 

department vyžaduje doslovné znění Masarykova zplnomocnění podepisovat obligace. Mimo 

to se již Hurban dva měsíce marně snaží zjistit anglické repatriační plány, aby je mohl 

zkoordinovat s těmi československými. Japonci přitom různě zdržují stahování čs. vojska ze 

Sibiře po východočínské dráze, neboť jim jednotky slouží jako vítaná „záclona vůči 

                                                   
98 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zprávy č. 21 a 65. 
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bolševikům“. S nimi bylo sice uzavřeno místní příměří, avšak bolševické vedení zůstává vůči 

Čechoslovákům nepřátelské. Tamní „hrůzorežim“ si podle Hurbanových slov v ničem nezadá 

s tím carským a je natolik nesnesitelný, že k odchodu se přidávají i ti vojáci, kteří chtěli 

původně v Rusku zůstat.99 Vše notně komplikovaly narůstající průtahy. Koncem března 

čekalo 17 tisíc mužů ve Vladivostoku na americké lodě, které měly již 6 týdnů zpoždění. 

Dalších 7 tisíc vojáků se nacházelo ve vlacích na východočínské dráze, takže čekajících 

vojáků se zmocňovalo pochopitelné roztrpčení. Aby alespoň trochu pozvedl jejich upadající 

morálku, žádal Jan Masaryk o vydání krátkého pozdravu legionářům od prezidenta republiky. 

Přeprava legionářů do vlasti tak zůstala v agendě vyslanectví až do začátku roku 1921, kdy 

byl zrušen tamní úřad vojenského atašé. 

 

4.1.2 Obchodní otázky: střelný prach a lokomotivy 

Do hospodářského portfolia aktivit čs. legace spadala v tomto období především otázka 

bavlnářských úvěrů, o nichž však podrobněji pojednává 6. kapitola této práce. Vyslanectví 

ovšem zprostředkovávalo obchodní nabídky učiněné čs. vládě na nákup rozličného zboží 

z USA. Například referovalo o možnosti zakoupit šest milionů liber střelného prachu. 

Masaryk uváděl, že britská vláda jej pořídila za 75 centů za libru, ČSR je však nabízena cena 

66 centů a chargé d'affaires podotýkal, že cenu je nutné stlačit na 33 centů či ještě níže. MZV 

se mělo poradit s britským vojenským atašé a ministerstvem národní obrany, bude-li mít 

zájem. Ten však z československé strany nevzešel.100  

Obdobně se vyslanectví angažovalo v otázce nákupu lokomotiv. Československé dráhy měly 

zájem pořídit 200 lokomotiv od filadelfské společnosti Baldwin Locomotive Works (BLW), 

nicméně její zástupce v Československu podle hlášení MZV nedůvěřoval krytí závazků 

státními dluhopisy a žádal namísto toho zástavu státního majetku, což Štěpánek z MZV 

označoval za principiálně nepřijatelné. Jelikož o lokomotivy byl z čs. strany velký zájem a 

bylo jich potřeba k poválečné obnově drah, instruoval Štěpánek vyslanectví, aby přesvědčilo 

americkou společnost, že státní dluhopisy jsou naprosto důvěryhodné. Masaryk se koncem 

června sešel s předsedou BLW a objasňoval, že celá záležitost představuje nedorozumění, 

neboť společnost nemá obavu z čs. dluhopisů, ale potřebuje volný kapitál, o jehož nedostatku 

se chargé d'affaires přesvědčil nahlédnutím do účetnictví. Ze stejného důvodu již BLW 

                                                   
99 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington 1920, zpráva č. 23. 
100 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington 1920, zprávy č. 33 a 46. 
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musela odříct i jiné objednávky ve výši 100 milionů dolarů, pouze Rumunsku si dokázalo 

zajistit objednávku kombinací státních dluhopisů a dodávek ropy a petroleje. Podle Masaryka 

situaci notně komplikuje, že americká vládní agentura War Finance Corporation  již přestala 

poskytovat Evropě úvěr, což postihuje i podniky jako Baldwin Locomotive Works, kterým 

chybí kapitál. Předseda společnosti Masarykovi slíbil, že jej podpoří při vyjednávání u 

amerických úřadů a navrhl, že část plateb by mohla být uhrazena dodávkami čs. cukru, na což 

však chargé d'affaires neposkytl definitivní odpověď.101 Jelikož byly dluhopisy jako forma 

úhrady naprosto vyloučeny, je pochybné, zda k nákupu nakonec došlo; vyslanectví se o něm 

již dále nezmiňuje. 

 

4.1.3 Remitence 

Důležitou aktivitou čs. zastupitelských úřadů v USA v roce 1920 byla rovněž otázka 

remitencí, tedy zprostředkování platebních převodů peněz vydělaných americkými krajany, 

které zasílali svým příbuzným do vlasti. Aby se předešlo využívání krajanů různými 

pochybnými firmami, schválilo v roce 1919 ministerstvo financí v dohodě s MZV vznik 

remitenčního oddělení při generálním konzulátu v New Yorku, které mělo přijímat a 

zprostředkovávat peněžní poukazy do ČSR.102 Pro československý stát měla tato aktivita i 

praktický rozměr, neboť příjemcům byly vypláceny částky v korunách a dolarové vklady šly 

na konto devizových prostředků. Generální konzulát krom toho převzal na jaře 1920 

remitenční závazky Lawndale Bank, za což se Masaryk vehementně přimlouval, neboť by to 

jinak došlo k postižení tisíců drobných krajanských vkladatelů.103 Třebaže Masaryk uváděl, že 

ručí za hladké vyřízení, remitenční otázka se v druhé polovině roku 1920 zkomplikovala. 

Státní department upozornil čs. vyslanectví, že remitenční činnost je v rozporu s tamními 

bankovními zákony. Chargé d'affaires Halla, tehdy již zastupující nepřítomného Masaryka, 

tak v říjnu 1920 nařídil generálnímu konzulátu, aby ihned zastavil remitenční agendu, o čemž 

byl vzápětí ujištěn tamním konzulem Kopeckým.104 Ostudná dohra celé kauzy měla ovšem 

přijít až následujícího roku 1921. 

 

                                                   
101 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zprávy č. 64 a 72. 
102 AMZV, IV. sekce, k. 4, opis sdělení generálnímu konzulátu v New Yorku, 20. 9. 1919, č. 15884/534/19.pres. 
103 AMZV, Telegramy došlé a odeslané, ZÚ Washington, Telegramy odeslané, 1920, č. O-1120. 
104 AMZV, IV. sekce, k. 216, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 23. 10. 1920, č.j. 

620/res. Remittence. 
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4.1.4 Ostatní témata 

Vyslanectví se pod Masarykovým vedením zabývalo celkově pestrou paletou témat, mnohdy 

okrajových. Z dnešního pohledu působí lehce kuriózně upozornění od státního departmentu, 

když varoval československé úřady před jistým Karlem Poperem. Dotyčný muž 

„inteligentního vzezření, černých vlasů a střední postavy, stáří asi 38 let“, odcestoval 31. 

července z New Yorku přes Hamburk do Čech, aby tam pracoval na svržení vlády a „dle 

tajných informací státního departmentu“ je ve spojení s bolševiky a anarchisty.105 Obdobně 

působí i Masarykova zpráva Edvardu Benešovi z 9. července, hovořící o obavách 

z maďarského atentátu na jeho otce. Kromě toho, že Masaryk žádal v tajnosti zesílit ostrahu, 

sliboval dodat také podrobný plán americké tajné služby používaný k ochraně hlavy státu.106 

Nejeví se přitom příliš pravděpodobné, že by se mu podařilo nahlédnout pod pokličku 

jednoho z nejpřísněji střežených tajemství USA. 

 

Masarykův dočasný pobyt se nachýlil ke svému konci s příchodem podzimu. Již v květnu 

proběhly tiskem zvěsti, že má být přeložen do Varšavy,107 ty se však neměly žádné 

opodstatnění. Ve skutečnosti měl Masaryk namířeno do Londýna. Autor Martin Nechvátal 

usuzuje, že přeložení do Evropy bylo krokem k tomu, aby se Jan Masaryk stal Benešovým 

neformálním zástupcem právě na úkor Štěpánka, který jej odjížděl nahradit jako vyslanec do 

Washingtonu.108 Masaryk pomýšlel na svůj odjezd z USA již na sklonku července, kdy 

poprvé žádal MZV, aby obratem zaslalo legačnímu tajemníkovi Hallovi stejné zmocnění 

podepisovat obligace, jakým byl vybaven sám Masaryk. Udělení zmocnění se protahovalo, 

neboť ministerstvo počítalo s tím, že do října již připluje Štěpánek do USA. Na začátek října 

však plánoval odjez i Masaryk a ve státním departmentu mu bylo dáno na srozumitelnou, že 

je absolutně nutné, aby čs. vláda nejdříve zmocnila jeho zástupce k podepisování obligací. I 

pro Masaryka nebylo čekání příliš příjemné, „vzhledem k lodnímu lístku nejistota velmi 

trapná“, telegrafoval 1. října. Jelikož Štěpánek měl odplout až 31. října, MZV nakonec udělilo 

zmocnění Hallovi, jak si to Masaryk přál již v červenci. Poslední zpráva odeslaná Masarykem 

z Washingtonu nese datum 7. října, 12. října pak převzal úřad i funkci chargé d'affaires Karel 

                                                   
105 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 100. 
106 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 77. 
107 AMZV, Telegramy došlé a odeslané, ZÚ Washington, Telegramy odeslané, 1920, č. O-1207. 
108 Nechvátal, Martin: „Záležitost washingtonská“. Bedřich Štěpánek a skandální počátky československo-

amerických diplomatických vztahů, in: Dějiny a současnost, 19, 1997, č. 3. str. 41.  
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Halla, jenž zůstal v čele legace až do Štěpánkova příjezdu do USA koncem listopadu a 

formálně až do předání Štěpánkových pověřovacích listin 5. ledna 1921.  

 

4.2 Bedřich Štěpánek (5. 1. 1921 – 15. 6. 1923) 

Vyslání Bedřicha Štěpánka na post prvního československého vyslance ve Spojených je 

dalším důkazem, jakou váhu tomuto úřadu a zastoupení v USA mladá republika připisovala. 

Štěpánek byl nejen zkušený diplomat, který působil na rakousko-uherských konzulátech ve 

Smyrně, Hamburku, Brémách, Dortmundu a Cařihradu, ale v průběhu války vstoupil do 

Maffie a stal se významným článkem českého odboje. Když se v lednu 1919 vrátil do Prahy, 

stál u zrodu nově budovaného ministerstva zahraničních věcí. Jako ministerský rada byl de 

facto mužem číslo dva čs. diplomacie, jelikož zastupoval Beneše v řízení „zamini“ během 

jeho pobytu na pařížské mírové konferenci. Je charakteristické, že řadu instrukcí vyslanectví 

ve Washingtonu zasílal z Prahy právě Štěpánek, takže byl se stavem úřadu – alespoň zvnějšku 

– dobře obeznámen. Je ovšem pravdou, že Štěpánkovo jméno se skloňovalo nejprve 

v souvislosti s vyslaneckými posty v Paříži a Varšavě, než se s ním od října 1919 počítalo pro 

USA, kdy o jeho přidělení informoval státní department pražský vyslanec Richard Crane.109 

Jedna z hypotéz vyslání Štěpánka z ústředí na zahraniční misi byla nastíněna již v podkapitole 

o Janu Masarykovi. Na rozdíl od M. Nechvátala se však domnívám, že důvod  Štěpánkova 

přidělení k zahraniční legaci lze spatřovat v mnohem prozaičtější rovině; po dokončení 

počáteční organizační výstavby MZV nebylo již Štěpánkova energického ducha zapotřebí ani 

tolik v Praze jako spíše v zahraničí. 

 

4.2.1 Aféra Bedřicha Štěpánka 

Samotné působení vyslance Štěpánka v USA, kam připlul během posledního listopadového 

týdne roku 1920, je pak nanejvýše kontroverzní kapitolou v kronice čs. diplomatických 

zastupitelů meziválečného období. Na jednu stranu nelze pominout úsilí, s nímž se pustil na 

legaci do zavádění organizačních změn, mnohdy potřebných a zeštíhlil personálně 

předimenzovaný úřad do efektivnější podoby. Zrušil nadbytečné funkce odborných atašé, 

pořádal pravidelné porady a v dobré víře se pustil do úprav platů. Ráznost jeho úsilí a 

Štěpánkovo energické, nekompromisní vystupování obecně se však záhy staly prvním krokem 

                                                   
109 FRUS, 1919, Vol. II, str. 92. 
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k jeho pádu, jenž vyvrcholil v tzv. „záležitost washingtonskou“, během níž Štěpánek čelil 

administrativnímu šetření a na tři čtvrtě roku se ocitl de facto suspendován v Praze, aby 

nakonec v únoru 1923 podal rezignaci a s trpkostí opustil československou diplomacii. 

Prostor a tematický záběr této práce neumožňuje podrobnější vylíčení všech spletitých 

okolností Štěpánkovy aféry, která bezmála po sto letech neztrácí nic ze své rozporuplnosti a 

nejasnosti. Pro lepší pochopení souvislostí je vhodné ji načrtnout alespoň v hrubých rysech.110 

Záhy po svém příjezdu do Washingtonu se vyslanec Štěpánek dostal do konfliktu s  částí 

legačního personálu. Jednalo se vesměs o služebně mladé úředníky na pozicích legačních 

tajemníků a atašé. Ani s odstupem času není možné posoudit, nakolik se jednalo o svého 

druhu spiknutí vůči Štěpánkovi, jak naznačuje Milada Polišenská,111 a nakolik byla eskalace 

celého sporu dílem Štěpánkovy komplikované povahy. Z energického až někdy 

nekompromisního rázu jeho písemného projevu je patrné, že se jednalo o člověka, jenž kladl 

ty nejvyšší nároky – na sebe samého i na své okolí. Počátkem roku 1921 začali úředníci 

washingtonské legace žádat o přeložení a nechyběl mezi nimi ani legační rada Halla. 

Ministerstvo zahraničních věcí se tak rozhodlo vést tajné administrativní šetření, které 

zkoumalo tento náhlý exodus, a do Prahy navrátivší se úředníci vznášeli na Štěpánkovu 

adresu celou řadu výtek. Rozsah údajných vyslancových provinění byl bohatý: zanedbával 

desekvestrační agendu, ignoroval legačního radu Hallu a jiné úředníky, naopak technický 

atašé Špaček a vyslancova sestra Anna se těšili zcela nepřiměřenému vlivu, docházelo 

k otvírání soukromé pošty, státnímu departmentu dodal nástupní projev až po opakovaných 

urgencích, dopustil remiteční aféru a neúčastnil se společenského života. To jsou jen hlavní 

z obvinění. Ministerstvo tyto výpovědi potají sbíralo, aniž by vyslance jakkoliv upozornilo. 

Když Štěpánek v létě 1922 ze svého popudu náhle a neohlášen přijel do Prahy, aby referoval 

v naléhavé záležitosti, „čekal“ tam již na něj pochmurný spisový materiál doplněný o další 

provinění, které proti shledalo MZV. Se Štěpánkem tak bylo zahájeno šetření a vyslanec 

strávil následující měsíce velmi podrobnými protokolárními výslechy. O intenzitě Štěpánkovy 

obhajoby a rozvleklosti sporu nejlépe vypoví několik následujících čísel: oficiální šetření 

probíhalo od června do prosince 1922, zápisy z protokolárních výslechů se Štěpánkem čítají 

69 archů po čtyřech listech a vyslanec na svoji obranu sepsal obšírné a v detailech se utápějící 

                                                   
110 Poprvé se Štěpánkovou kauzou zabýval Nechvátal, Martin: „Záležitost washingtonská“. Bedřich Štěpánek a 

skandální počátky československo-amerických diplomatických vztahů, in: Dějiny a současnost, 19, 1997, č. 3. 

str. 40-43. Podrobné vylíčení pak nabízí Polišenská, Milada: Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-

1968, I. díl, 1. svazek, str. 404-449. Vyšetřovací akta se pak nacházejí v AMZV, Osobní spisy 1918-1945, spis 

Bedřich Štěpánek, v jehož rámci jsou uloženy i kartony č. 47 a 48 s disciplinárními spisy. 
111 Polišenská, op. cit, 1. svazek, str. 448 an. 
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pojednání o mnoha set stranách, na nichž vyvracel každé jednotlivé obvinění a nikterak 

nezakrýval své pobouření, že MZV za jeho zády připustilo sbírání udání proti němu. Když 

bylo administrativní šetření u konce a bylo zřejmé, že proti Štěpánkovi bude zahájeno 

přinejmenším v některých bodech disciplinární řízení, rozhodl se psychicky vyčerpaný 

vyslanec 13. února 1923 rezignovat. 

 

Štěpánkův zápal, s nímž se na přelomu let 1920 a 1921 vrhl do organizace washingtonské 

legace, se odrážel i v šíři témat, jimž se vyslanectví zabývalo. Štěpánek referoval o celé palatě 

otázek, od národohospodářských, přes politické, až po péči o krajany i snahu vytvářet 

příznivý obraz Československa v očích americké veřejnosti. 

 

4.2.2 Hospodářské otázky 

V hospodářské sféře hrály výraznou roli v aktivitách washingtonského vyslanectví bavlnářské 

úvěry, na jejichž nesplácení v řádných termínech Štěpánek energicky upozorňoval. Této 

otázce se podrobněji věnuje 6. kapitola. Stejně jako za Jana Masaryka i ve Štěpánkově období 

sloužilo vyslanectví jako prostředník různých nabídek. Kromě možnosti nákupu 

zemědělských hnojiv z USA se velmi aktivně řešila nabídka, kterou učinil Charles J. Vopička 

(Vopicka), a někdejší americký vyslanec v Rumunsku, Bulharsku a Srbsku. Vopička se 

obrátil počátkem února 1921 na legaci, aby mu dodala seznam veškerého zboží, o které by 

republika měla zájem s tím, že se pro něj pokusí vyjednat úvěr u vládní organizace War 

Finance Corporation. Současně nabízel čs. drahám ke koupi 3000 nákladních vozů při ceně 

2300 dolarů za vůz s možností pětiletého úvěru s úrokovou mírou 7%.112 Vzhledem 

k blížícímu se nástupu republikánského kabinetu Vopička, jenž byl spjat s dosluhující 

demokratickou administrativou, na uskutečnění obchodu velmi spěchal, a tak po necelém 

týdnu doplňoval Štěpánek jeho původní nabídku: nabízený počet vagonů byl zvýšen na 7554, 

zatímco cena za kus klesla na 2000 dolarů při nákupu na úvěr. Při přímé platbě by činila cena 

dokonce 1800 dolarů. Třebaže prý Poláci v předchozím roce zakoupili některé vozy za 

výrobní cenu 2700 dolarů, zdály se Štěpánkovi Vopičkou nabízené částky přemrštěné a taky 

jej na to upozornil. Interně sděloval MZV, že není vyloučeno dosažení dalších slev, avšak 

celá záležitost velmi spěchá, dokud má ještě Vopička vliv u War Finance Corporation. 

                                                   
112 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 38. 
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Ministerstvo ovšem považovalo vozy za příliš drahé a na nabídku nereflektovalo.113 Poté co 

se Vopička dozvěděl od Štěpánka o československém nezájmu, přispěchal na poslední chvíli 

ještě se sníženou nabídkou, kdy americká společnost byla ochotna prodat 4000 vozů pod 

jejich výrobní cenou, 1600 dolarů za kus a na pětiletý úvěr. Vopička se zaručoval, že vagony 

byly vyrobeny pro Evropu a plně vyhoví československým potřebám, jelikož jsou používány i 

ve Francii, Belgii a Polsku. Ani na tyto podmínky však tuzemské dráhy nepřistoupily, čímž 

z obchodu sešlo.114 

 

4.2.3 Péče o československo-americké vztahy 

Mimořádnou pozornost věnoval vyslanec Štěpánek péči o československo-americké vztahy, 

které se snažil posilovat všestrannými prostředky. Například 24. ledna 1921 navrhoval, aby 

byly uděleny čestné doktoráty Univerzity Karlovy několika významným americkým 

občanům, „za jejich dřívější zásluhy o naši věc“ a neopomíjel ani vliv jednoho z navržených u 

Rockefellerovy nadace. Když ani po měsíci nepřišla odezva z Prahy, Štěpánek záležitost 

urgoval. Vzápětí byl vyrozuměn, že univerzita udělila čestný doktorát jednomu z navržených 

kandidátů, rektorovi Kolumbijské univerzity Nicholasi Muray Butlerovi.115 S blížícím se 

nástupem republikánské administrativy Štěpánek urgoval udělení doktorátu také Herbertu 

Hooverovi, jenž měl zasednout v kabinetu coby ministr obchodu a z pozice organizátora 

American Relief Administration významně přispěl při překonávání poválečných 

hospodářských a zásobovacích potíží v Československu.116 Krom toho navrhoval vyznamenat 

předsedu Mezinárodní organizace práce, Alberta Thomase, jenž právě pobýval v Praze. Tato 

snaha však narazila na skutečnost, že Československo zkraje 20. let nedisponovalo žádný 

vhodným státním vyznamenáním, jimž by bylo možné ocenit zásluhy nevojenského 

charakteru. Činorodost Štěpánkovy péče se neomezovala jen na doktoráty a vyznamenání, 

staral se také o praktičtější aspekty. Koncem února 1921 hlásil, že na červnovou dělnickou 

olympiádu do Prahy přijedou čtyři stovky amerických Čechoslováků. „K získání nálady nám 

příznivé a k získání zdejších [krajanských kruhů? – p.a.]  pro hospodářskou součinnost s námi 

jest záhodno, aby o výpravu bylo co nejskvěleji postaráno. Připravte podrobný všestranný 

program.“117 Štěpánek rovněž upozorňoval československé úřady, že docházejí „četné 

                                                   
113 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zprávy č. 39 a 54. 
114 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zprávy č. 67 a 73. 
115 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zprávy č. 22, 50 a 53. 
116 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 62. 
117 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 51. 
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stížnosti významných Američanů na příkré jednání našich celníků“, což škodí ČSR a 

doporučoval, aby bylo volně bez prohlídky vpuštěno na území republiky několik 

prominentních návštěvníků z USA, kteří v nejbližší době měli přicestovat do Čech.118 

 

4.2.4 Národnostní problematika 

Vyslanec Štěpánek ovšem nespouštěl ze zřetele ani domácí politické a národnostní poměry. 

18. února 1921 se v amerických večerních listech dočetl o nebezpečném zdravotním stavu 

prezidenta Masaryka a na legaci začaly na toto téma docházet neustálé dotazy. Štěpánek, 

který nebyl o ničem informován, žádal o nepochybně nákladné „zasílání denního bulletinu, 

neboť jsme beze zpráv. Americké vyslanectví v Praze kabeluje denně.“119 V polovině dubna 

pro změnu Štěpánek hlásil, že nezbytně potřebuje situační zprávu o Slovensku a žádal o jejich 

pravidelné zasílání.120 Nepochybně proto, aby mohl čelit autonomistickým článkům 

v slovenském krajanském tisku. Národnostní otázka se ve Štěpánkových aktivitách objevuje 

opakovaně: v květnu 1921 uspořádal důvěrnou poradu se zástupci tamních slovenských 

organizací a časopisů, o jejímž průběhu odeslal do Prahy objemný, dvacetistránkový zápis. 

Při jiné příležitosti zase navrhoval vyslat do USA „spontánní“ delegaci Slováků, která by 

pomohla utlumit autonomistické vášně, což však MZV odmítlo ze „zásadních i finančních 

důvodů“.121 

 

4.2.5 Odebrání exequatur gen. konzulovi Kopeckému 

Za Štěpánkova vedení zdědilo vyslanectví kauzu remitencí, která počátkem roku 1921 

vyústila v diplomaticky krajně nepříjemnou blamáž. Státní department 18. ledna informoval 

Štěpánka, že newyorskému generálnímu konzulovi Kopeckému byla odňata exequatur, neboť 

generální konzulát navzdory předchozím upozorněním i nadále pokračoval v remitencích, čím 

porušil bankovní zákony státu New York. Kopecký se bránil, že po 14. říjnu 1920 remitence 

zastavil, jak mu nařídila legace, načež prý došlo pouze k ojedinělým případům, ke kterým 

                                                   
118 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington. 1921, zpráva č. 17. Obdobnou zkušenost učinil později i americký 
vyslanec v Praze Lewis Einstein. Jednoho dne se společně s vojenským atašé pluk. Warnerem McCabem vracel 

z cesty ze Saska. Následnou důkladnou prohlídku zavazadel doprovodil Cabe jízlivým komentářem na adresu 

předků čs. celníků, naštěstí proneseným v angličtině. Jeden z úředníků posléze Einsteinovi vysvětlil, že podrobná 

kontrola se vztahuje na všechny a že by jí nebyl ušetřen ani prezident Masaryk. Viz Einstein, op. cit., str. 188.  
119 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 43. 
120 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 88. 
121 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington 1921, zprávy č. 108 a 122. 
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ovšem nedal souhlas, a za vším měla podle Kopeckého stát „denunciace maďarských 

Židů“.122 Rozhodnutí o odebrání exequatur však nebylo možné zvrátit a Kopecký musel 

opustit Spojené státy. Nutno podotknout, že tuto choulostivou aféru doprovázela velkorysost 

z obou stran. Státní department nechtěl Kopeckého provinění více dramatizovat a ujišťoval 

Štěpánka, že „nejpilnější pozornost bude ochotně věnována uznání jiné osoby“, kterou 

Československo navrhne na post newyorského generálního konzula.123 Rovněž ministr Beneš 

reagoval vcelku smířlivě, když ve vlastnoručně psané zprávě instruoval washingtonské 

vyslanectví, že Kopeckému udílí čtyřměsíční placenou dovolenou a placenou cestu do Prahy i 

s rodinou.124 

Kopeckého odvoláním se pak pro MZV a vyslanectví otevřela otázka hledání konzulova 

nástupce a také vyřešení zbývajících remitencí. Jako prozatímní správce newyorského úřadu 

byl určen Bořivoj Prusík, jenž se přitom před krátkou dobou ujal vedení konzulátu v St. 

Louis. MZV s jeho dočasným přiřazením souhlasilo, ale záhy na post generálního konzula 

určilo Františka Chvalkovského. Jeho této volby nakonec sešlo a Prusík zůstal generálním 

konzulem až do roku 1924, neboť Chvalkovský narychlo zamířil do Tokia, aby převzal tamní 

čs. vyslanectví, které se nacházelo v bezútěšném stavu poté, co Karel Pergler nezvládl řídit 

jeho chod.125 

 

4.2.6 Témata roku 1922 a konec Štěpánkovy mise 

V roce 1922 aktivita vyslanectví poněkud opadla, což bylo nepochybně do značné míry 

zapříčiněno vlnou odchodů legačního personálu na jaře a Štěpánkovým náhlým odjezdem do 

Prahy na konci května, z něhož se vrátil až po tři čtvrtě roce. Až do jara 1923 jej zastupoval 

                                                   
122 Cit. dle Polišenská, op. cit., 1. svazek, str. 291. 
123 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 23. 
124 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 30. 
125 Jednalo se o tzv. tokijskou aféru. Pergler sloužil v období od dubna 1920 do srpna 1921 jako první čs. 

vyslanec v Japonsku, avšak v létě 1921 byl povolán do Prahy. Autorka Světlana Rysková soudí, že šlo o krok 

mající odstranit Perglera z politické scény, avšak tento názor příliš neobstojí. V první řadě je nesporné, že 

Pergler manažersky selhal při řízení chodu legace, kde se tamní úřednictvo rozdělilo do dvou proti sobě 

intrikujících táborů. Pergler rovněž nezachytil podvody mladého legačního úředníka Nováka a legační účetnictví 

vykazovala značné nesrovnalosti, které nebylo možno účetně doložit. Povolání do Prahy a podaná a vzápětí 
odvolaná rezignace se pak staly výchozími kroky tzv. Perglerovy aféry, která se táhla až do počátku 30. let. 

Paradoxně to byl právě Perglerův rozchod s „Benešovým“ MZV, jenž vrhl energického Čechoameričana na 

politickou dráhu, když byl Pergler ve volbách roku 1929 zvolen poslancem za Stříbrného Ligu proti vázaným 

kandidátkám. Mandát mu ovšem nebyl volebním soudem uznán. Blíže viz Rysková, Světlana: K Případu Karla 

Perglera, in: Český časopis historický, 90/1992, č. 4, str. 582. K Perglerově aféře pak Polišenská, op. cit., 1. 

svazek, str. 386-404 a především objemný osobní spis v Archivu ministerstva zahraničních věcí: AMZV, Osobní 

spisy 1918-1945, osobní spis Karel Perlger. 
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legační rada Alois Štangler. V průběhu roku 1922 se vystřídalo několik výrazných témat. O 

uvažované reorganizaci konzulátu v Clevelandu, které Štěpánek vehementně oponoval, již 

pojednávala 2. kapitola této práce.  Počátky jednání o uznání československého válečného 

dluhu vůči Spojeným státům pak detailně zachycuje 6. kapitola. Druhá polovina roku 1922 se 

pak mimo jiné nesla ve znamení Perglerovy kauzy, kdy Karel Pergler odmítl po návratu 

do USA podat rezignaci na svůj post čs. vyslance v Japonsku, jak před tím slíbil E. Benešovi. 

Washingtonské vyslanectví se marně snažilo předat Perglerovi prezidentův dekret, jímž byl 

propuštěn, a stalo se rovněž komunikačním kanálem, skrze nějž Pergler vzkazoval do Prahy 

svá neústupná stanoviska. Tak se rozběhla tzv. Perglerova aféra, která po celý zbytek 20. let 

zaměstnávala čs. diplomacii a příležitostně také zastupitelské úřady republiky v USA. 

Bedřich Štěpánek svoji kauzu, která se ve stejné době rozvinula v Praze, nenechal zajít tak 

daleko. Když na konci roku 1922 bylo ukončeno administrativní šetřeno a bylo zřejmé, že 

vyslance čeká disciplinární vyšetřování, zhrzený Štěpánek podal 13. února 1923 rezignaci. 

Beneš ji přijal a požádal Štěpánka, aby se vrátil do Spojených států a až do příjezdu svého 

řádného nástupce řídil dál vyslanectví. Štěpánek připlul patrně v období na konci března či 

počátkem dubna, první jím odeslaný telegram nese datum 3. dubna. Nový vyslanec František 

Chvalkovský, jenž zamířil do Washingtonu přímo ze svého předchozího působiště na tokijské 

legaci, převzal od Štěpánka úřad 2. června 1923. V jistém ohledu to byla velmi symbolická 

personální výměna: do Tokia nastupoval Chvalkovský v okamžiku, kdy se úřad nacházel 

v rozvratu a jeho titulář byl vyšetřován. Když o necelé dva roky později přebíral 

washingtonské vyslanectví, ocitl se v obdobné situaci.126 Střídání Chvalkovského za Štěpánka 

neslo nádech paradoxu i proto, že když se řešila otázka Kopeckého nástupce na postu 

vedoucího newyorského generálního konzulátu, Štěpánek na tuto pozici preferoval Prusíka, 

navzdory instrukcím z Prahy, které určily za nového generálního konzula Chvalkovského.127 

Není však pravděpodobné, že by tak Štěpánek činil z osobních důvodů, spíše se mu již 

donesly náznaky, podle nichž měl být vysoce postavený Chvalkovský přidělen 

k důležitějšímu zastupitelskému úřadu nežli pouhému generálnímu konzulátu, což se nakonec 

skutečně stalo. 

 

 

                                                   
126 Polišenská, op. cit., 1. svazek, str. 298. 
127 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zprávy č. 33, 41, 119 a 126. 
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4.3 František Chvalkovský (15. června 1923 – 12. října 1925) 

Ve Františku Chvalkovském získalo washingtonské vyslanectví zkušeného diplomata, který 

po přechodném působení Jana Masaryka a kontroverzním období Bedřicha Štěpánka přinesl 

legaci potřebný klid a stabilitu. Po zbytek 20. let již úřad poklidně fungoval v podobě, kterou 

mu vtiskl Chvalkovský. Skutečným pilířem této stability však byl nenápadný a neprávem 

poněkud opomíjený legační rada Jaroslav Lípa. Byl to právě Lípa, jenž naprosto spolehlivě a 

svědomitě řídil chod vyslanectví během dlouhých zdravotních dovolených vyslance 

Chvalkovského a při střídání celkem tří titulářů až do počátku roku 1929.  

Nejvýraznější téma ve vyslaneckém období Františka Chvalkovského bezpochyby 

představovala problematika vyúčtování a uznání československého válečného dluhu vůči 

Spojeným státům, která byla definitivně uzavřena na podzim 1925 s příjezdem 

Chvalkovského nástupce, Zdeňka Fierlingera. Otázkou dluhových jednání se podrobněji 

zabývá 6. kapitola.  

 

4.3.1 Omezení přistěhovalectví 

Velkou pozornost a současně kontroverzi poutala nová podoba amerického imigračního 

zákona, která vstoupila v platnost k 1. červenci roku 1924. Nová předloha citelně omezovala 

přistěhovalectví do Spojených států zavedením kvótového systému. Každý rok směla být 

připuštěna do země maximálně 2% z celkového počtu příslušníků jednotlivých národností, 

kolik jich žilo v USA podle výsledků sčítání v roce 1890. Za výchozí hranici byl census 1890 

zvolen zcela záměrně, aby mohly být stanoveny nižší kvóty národům z jižní a střední Evropy, 

které tvořily dominantní proud přistěhovalectví v devadesátých letech 19. století a v 

předválečné dekádě. Vystěhovalcům z Československa tak byla vyměřena roční kvóta, jejíž 

výši washingtonské vyslanectví předběžně odhadovalo na 1873 přistěhovalců.128 Ještě před 

schválením zákonné předlohy se vyslanec Chvalkovský dotazoval ústředí, má-li se připojit 

                                                   
128 AMZV, III. sekce, k. 1372, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 2. 7. 1924, č. 6441 -

A. Zpráva obsahuje několikastránkový výtah ustanovení schváleného přistěhovaleckého zákona, jenž byl 

vypracován pro československý tisk v Americe kanceláří „Foreign Language Information Service“ v New 

Yorku. Mj. uvádí předpokládaný stav ročních přistěhovaleckých kvót pro jednotlivé národnosti: Velká Británie 

62 458, Německo 50 129, Švédsko 9561, Polsko 8872, Norsko 6453, Itálie 3889, Dánsko 2782, atd. 

Z uvedených předběžných údajů je patrné, že cílem přistěhovaleckého zákona bylo preferovat přistěhovalectví 

z anglosaského prostředí a Severní Evropy. 
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k protestu italského velvyslance, avšak MZV jej nabádalo, ať se zdrží veškerých kroků.129 Jak 

vyplývá z pozdějších zpráv, roční kvóta pro přistěhovalce z Československa byla ve 

skutečnosti vyšší, čítala 3073 osob.130 Kvótový systém však výrazně ovlivnil intenzitu 

českého a slovanského vystěhovalectví do USA. Zatímco v období od začátku století do 

vypuknutí války přijíždělo do Spojených států ročně v průměru 9023 Čechů a 30 777 

Slováků, se zavedením nového přistěhovaleckého zákona jejich počet klesl na 2244 Čechů a 

724 Slováků ročně, což se promítalo i do klesajícího počtu krajanů sdružovaných ve 

spolcích.131 Podobný postřeh zaznamenal i pozdější vyslanec Fierlinger, jenž v soukromém 

dopise E. Benešovi psal, že omezení imigrace připravilo krajanskou obec o přísun čerstvé 

krve a urychluje její asimilaci.132 

 

4.3.2 Uznání Sovětského svazu 

Jedním z dlouhodobě sledovaných témat 20. let byl i otázka uznání Sovětského svazu 

Spojenými státy. Telegram přednosty politické sekce MZV Václava Girsy z 9. února 1925 

osvětluje důvody československého zájmu o stanovisko Spojených států: ministerstvo chtělo 

být připraveno uznat Sovětský svaz ještě před tím, než tak učiní Washington.133 Chvalkovský 

odpovídal obratem, že předseda zahraničního výboru Senátu William Borah je sice pro uznání 

Sovětského svazu, ale přinejmenším do konce funkčního období ministra zahraničí Hughese 

nelze čekat v otázce uznání žádný posun.134 Současně vyslanec přislíbil o tématu průběžně 

referovat, což také legace splnila. V řádné politické zprávě za říjen 1924 oznamovalo 

vyslanectví, že francouzské uznání SSSR de iure bylo v Americe přijato „s velkým chladem“, 

tisk se tomuto tématu věnoval jen okrajově a případnou změnu kursu by mohl přinést jedině 

La Follettův úspěch v prezidentských volbách.135 K otázce možného uznání Sovětského svaz 

se vracela i řádná politická zpráva za duben 1925, jež si všímala odlišných postojů prezidenta 

Coolidge a senátora Boraha. Borah, ač jinak zastánce striktně izolacionistické politiky, 

doporučoval uznat SSSR jak z hospodářských, tak z morálních důvodů. Uváděl, že Amerika 

                                                   
129 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zprávy č. 4 a 5. 
130 AMZV, III. sekce, k. 1372, výroční vystěhovalecké zpráva konzulátu v Chicagu za rok 1927. 
131 Tamtéž. 
132 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 148. 
133 AMZV, Telegramy došlé a odeslané, ZÚ Washington, Telegramy došlé, 1925, č. D-5. 
134 AMZV, Telegramy došlé a odeslané, ZÚ Washington, Telegramy odeslané, 1925, č. O-6. 
135 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za říjen 1924. Robert M. 

La Follette byl kandidátem progresivní strany pro prezidentské volby v roce 1924, která se opírala především o 

hlasy nespokojených farmářů a dělnictva. Blíže o La Follettovi, amerických prezidentských volbách 1924 a 

jejich odrazu ve zpravodajské činnosti čs. zastupitelských úřadů v USA pojednává 5. kapitola. 
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vstupem do války bojovala na straně Ruska a uznání režimu by bylo „náhradou velkému 

ruskému národu za vykrvácení ve společném boji“. Senátor ovšem opomíjel skutečnost, že 

bolševický režim ze společného boje vystoupil Brestlitevským mírem již na jaře 1918, kdy 

ještě nebylo zdaleka rozhodnuto o vítězství na západní frontě. Sovětská vláda současně 

využívala hospodářských prostředků k získání amerického uznání, což naznačuje její nabídka 

těžebních koncesí firmě Sinclair Oil, jež měla být podmíněna diplomatickým uznání. Neboť 

k němu nedošlo, poskytli Sověti koncese namísto toho Japonsku. Zamítavé stanovisko 

Coolidgeova kabinetu se nezměnilo ani s nástupem nového ministra zahraničí, Franka 

Kellogga.136 Rezervovanost vládních kruhů vůči Moskvě v prvé řadě pramenila z nevyřešené 

otázky carských dluhů, jež sovětský režim odmítal uznat a převzít za ně zodpovědnost. 

Přílišnou důvěru si Sovětský svaz nezískával ani podvratnou činností Kominterny a ve 

Spojených státech panovala obava, že by se bolševický režim mohl pokusit radikalizovat 

americké dělnictvo. V neposlední řadě je třeba uvést, že v období hospodářské prosperity 20. 

let USA nebyly k uznání SSSR tlačeny ani hospodářskými důvody, neboť jejich obchod rostl i 

bez investic v Sovětském svazu. Vládní administrativa ostatně nebyla jediná, kdo se ve 

dvacátých letech stavěl odmítavě vůči myšlence uznání Sovětského svazu; podobně rezolutní 

postoj zastávala i největší odborová organizace v zemi, Americká federace práce. K uznání 

Sovětského svazu tak došlo ze strany USA až v roce 1933. 

 

4.3.3 Pozvání Edvarda Beneše do USA 

Na oslavu 74. narozenin prezidenta Masaryka uspořádala washingtonská legace 7. března 

1924 recepci, na níž vedle vyslance vystoupil i Jan Masaryk, toho času pobývající v USA. 

Mezi více jak pěti stovkami hostů nechyběl ani ministr zahraničí Hughes, řada členů 

Kongresu, nejvyšších federálních úředníků a „téměř všechny význačné osobnosti 

washingtonské společnosti“. Pouze choť prezidenta Coolidge se nechala zastoupit svojí 

osobní sekretářkou. Z washingtonského diplomatického sboru chyběl pouze maďarský 

vyslanec, jenž se ostentativně nedostavil.137 O den dříve byl Jan Masaryk společně 

s vyslancem Chvalkovským přijat Hughesem k soukromému rozhovoru ve státním 

departmentu. Ministr zahraničí se při té příležitosti s uznáním vyjádřil na adresu hlavy 

Československé republiky, řka, že „vláda Spojených států hledí ku  presidentovi Masarykovi 

jako jedinému státníku v Evropě, který politickou situaci evropskou správně analysuje a jehož 

                                                   
136 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za duben 1925. 
137 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za březen 1924. 
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úsudku a mínění si v evropských věcech americká vláda cení si nejvýše“.138 Hughes současně 

projevil přání setkat se s Edvardem Benešem během jeho nastávající cesty do Ameriky. Státní 

tajemník nebyl jediný, kdo měl o schůzku s Benešem zájem, zvali jej i na politický institut ve 

Williamstownu, avšak Beneš musel odmítnout žádost i o kratší návštěvu, neboť mu to 

nakonec neumožnil jeho pracovní program.139 

 

4.3.4 Odjezd vyslance Chvalkovského 

Působení vyslance Chvalkovského v USA ukončily jeho politické ambice zasednout 

v Národním shromáždění (roku 1925 se stal poslancem za agrární stranu) a nemalou mírou 

také jeho zdravotní stav, jemuž nesvědčilo náročné washingtonské podnebí, které se během 

léta vyznačovalo vysokou vlhkostí a tropickými teplotami.140 Bylo ostatně běžnou praxí, že 

vládní i diplomatičtí činitelé, kteří si mohli dovolit delší absenci v hlavním městě, opouštěli 

v letních měsících Washington. Chvalkovský nebyl jediným z československých diplomatů, 

kterým klima východního pobřeží nesvědčilo. Ze zdravotních důvodů ukončil svoji misi i 

vedoucí generálního konzulátu v New Yorku Bořivoj Prusík.141 Chvalkovského nástupce 

Zdeněk Fierlinger dokonce v roce 1928 navrhoval ministerstvu, aby byla legace v letních 

měsících přeložena severněji. MZV tuto iniciativu odmítlo, avšak nemělo námitek proti tomu, 

aby vyslanec trávil letní pobyt mimo Washington.142 

O první dovolenou žádal Chvalkovský MZV již měsíc poté, co převzal od Štěpánka. Je však 

třeba uvést, že do Washingtonu zamířil přímo z tokijského vyslanectví, takže jeho žádost o 

sedmitýdenní dovolenou je pochopitelná, a ministerstvo mu na konci července 1923 povolilo 

cestu do Prahy.143 23. dubna následujícího roku to bylo samo ministerstvo, kdo vyslanci 

doporučoval další dovolenou. „Legační rada [Jan] Masaryk podal zprávu o Vašem zdravotním 

stavu. Pan ministr Beneš Vám radí, abyste odejel na zdravotní dovolenou a vážně využil této 

                                                   
138 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, mimořádná politická zpráva za rok 1925 č. 1. 
139 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 62. 
140 V rámci dotazníku, který mapoval životní podmínky na jednotlivých zastupitelstvích, shrnula washingtonská 

legace tamní podnebí následující pasáží: „Při příchodu horkých vln není téměř rozdílu mezi teplotou ve dne a 

v noci. Horké noci příliš vysilují. Spánek je krátký a neklidný. Zdejší letní a zimní počasí jest nebezpečné lidem 

slabého zdraví a přímo vražedné lidem zdraví chatrného. Letní horka a dusna jsou nesnesitelná, bez vánku, 

v dusných dnech je vše vlhké, lepí se a noci nepřinášejí úlevu. Letní teplota 45 °C jest dosti častou.“ Viz 
Polišenká, op. cit., 1. svazek, str. 360-361.  
141 Podle lékařského posudku ze září 1924 zapříčinilo vlhké newyorské klima Prusíkovi těžké případy 

revmatismu a dny, což ještě zhoršovala Prusíkova vážná choroba zažívacího ústrojí, které byla výsledkem 

„notoricky nehygienické americké kuchyně“ sestávající se z ledem chlazených nápojů, příliš pepřených pokrmů 

a krvavých mas. Viz AMZV, Osobní spisy 1918-1945, osobní spis Bořivoj Prusík. 
142 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1928, zpráva č. 32. 
143 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1923, zprávy č. 42 a 52. 
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ku restauraci svého zdraví. Dle rady lékařů … [zbytek věty nečitelný, Girsa jej energicky 

přeškrtal – p.a.]. Prosím oznamte Vaše rozhodnutí. Girsa.“144 Chvalkovský sdělil, že nastoupí 

dovolenou v USA, ale pak svůj záměr změnil a požádal o dovolenou v Československu. Jak 

vyplývá ze zápisů z porad k dluhovým jednáním, nacházel se v Praze ještě na podzim 1924. 

Své přípravy k definitivnímu odjezdu začal Chvalkovský zařizovat již v lednu 1925, kdy 

telegrafoval do Prahy a žádal o instrukce, jaké důvody má sdělit státnímu departmentu 

ohledně svého odjezdu a o povolení zmocnit Lípu jako chargé d'affaires. Beneš jej vyrozuměl, 

aby svůj odchod vysvětlil tak, že „jste povolán k poradám v Praze a teprve odtud bychom 

sdělili, že pobyt Váš se prodlouží.“145 Chvalkovský nakonec odplul ze Severní Ameriky 29. 

dubna 1925 a chod vyslanectví převzal téměř na půl roku Lípa. 

 

4.4 Zdeněk Fierlinger (12. 10. 1925 – 20. 11. 1928) 

Post vyslance ve Washingtonu představoval pro Zdeňka Fierlingera návrat do známého 

prostředí, jelikož zde na přelomu let 1917 a 1918 vystupoval jako vojenský přidělenec 

Československé národní rady a později organizoval repatriaci sibiřských legií. V letech, které 

od té doby uplynuly, pozvolna stoupal v hierarchii MZV a po vyslaneckých misích 

v Nizozemí (1921–1924) a Rumunsku (1924–1925) byl na sklonku léta 1925 vyslán do USA 

společně s dluhovou komisí, která měla uzavřít vleklé jednání o čs. dluhu. Jak blíže rozvádí 6. 

kapitola, finální jednání mezi československou a americkou dluhovou komisí proběhlo velmi 

rychle a Fierlinger si tak stěží mohl přát příhodnější okamžik pro předložení svých 

pověřovacích listin prezidentovi Coolidgeovi. S přijetím splátkového harmonogramu byla 

definitivně uzavřena nejkomplikovanější otázka československo-amerických vztahů 20. let a 

Fierlinger přicházel na scénu právě ve chvíli, aby sezobl pověstnou třešničku z dortu. 

Ve Fierlingerově vyslanecké éře je proti jeho předchůdcům zřetelný pokles jednotících témat 

a washingtonské vyslanectví se zaobíralo poměrně pestrou agendou. Pečlivě monitorovalo 

zámořské aktivity Karla Perglera, jenž stále odmítal vzít na vědomí své penzionování, vedl 

soudní spor s krajanským tiskem a v roce 1928 se rozhodl k návratu do republiky, aby se 

mohl zúčastnit nadcházejících voleb do Národního shromáždění. Rovněž sledovalo průběh 

mezinárodního eucharistického kongresu v Chicagu v létě 1926, jenž představoval důležitou 

událost v životě katolické části krajanské obce. Legace však velmi bedlivě zvažovala, má-li 

                                                   
144 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 44. 
145 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 7. 
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vyhovět pozvání a vyslat na kongres svého zástupce s ohledem na účast autonomistických 

kruhů včetně Andreje Hlinky. Nakonec vyslala legačního tajemníka Peregrina Fíšu, jenž o 

průběhu kongresu a jednání s Hlinkou vypracoval dvě mimořádné zprávy.146 

Ani Fierlingerovo vyslanecké období nezůstalo prosto spekulací nad možnými přesuny 

v rámci diplomatických sborů. Počátkem roku 1927 psal Fierlinger do Prahy, že „dle 

novinářských zpráv mám být přeložen“ a žádal o bližší informace resp. vyvrácení, což 

obratem učinil Girsa.147 Samotný Fierlinger v téže době sděloval ministerstvu, že americký 

vyslanec Lewis Einstein možná v brzké době opustí diplomatickou službu a s ní i Prahu. Ve 

spojitosti s jeho nástupcem se prý skloňuje jméno Butlera Wrighta, ale zájem by měl i sekční 

šéf ministerstva financí Charles Dewey. O něm Fierlinger uváděl. „V Deweyovi bychom 

získali člověka úplně oddaného naší věci, demokrata. V případě, že s tím souhlasíte, požádám 

ministra financí Mellona, aby prosadil jmenování Deweye.“148 Fierlingerovým sdělením se 

MZV vážně zabývalo a Beneš nechal telegraficky vzkázat, že by preferoval Deweye.149 

Milada Polišenská však na základě studia amerických archivních materiálů dochází k závěru, 

že Einstein neměl v úmyslu opouštět diplomacii a ani státní department neplánoval jeho 

přesunutí z Prahy. Třebaže stále chybí jednoznačné důkazy, podle Polišenské mnohé 

naznačuje, že to měl být právě Fierlinger, kdo několika pronesenými náznaky rozehrál hru, 

která mohla vyústit až v Einsteinovo vystřídání, byť jeho motiv zůstává i po letech nejasný.150 

 

4.4.1. Briand-Kelloggův pakt 

Nejvýraznější iniciativou v československo-amerických vztazích v období Zdeňka Fierlingera 

bylo přistoupení Československa ke vznikající multilaterální smlouvě, která zavrhovala válku 

jako prostředek řešení mezinárodních sporů. Původně se jednalo o ryze bilaterální iniciativu 

francouzského ministra zahraničí Aristide Brianda, jenž v roce 1927 nabídl Spojeným státům 

uzavření smlouvy, kterou by se oba státy zavázaly k řešení mezinárodních sporů cestou 

diplomatických jednání bez použití války. Státní tajemník Frank Kellogg se však obával, že 

podpisem dokumentu čistě na bilaterální bázi by byly Spojené státy vtaženy do francouzského 

bezpečnostního systému. Navrhl tak přeměnit iniciativu na multilaterální smlouvu, k níž by 

byly jako signatáři přizvány i další státy. Vyslanectví pečlivě sledovalo proces postupného 

                                                   
146 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, mimořádné politické zprávy za rok 1926 č. 3 a 4. 
147 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1927, zprávy č. 2 a 3. 
148 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1926, zpráva č. 102. 
149 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1927, zpráva č 3. 
150 Polišenská, op. cit., 2. svazek, str. 194-198. 
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sbližování francouzského a amerického stanoviska. Mírovou iniciativu podporoval a výrazně 

se angažoval v jejím průběhu také Edvard Beneš, jenž obšírně rozebíral nejrůznější aspekty 

vznikající smlouvy jak s Lewisem Einsteinem v Praze, tak při svém pobytu v Londýně 

s tamním americkým velvyslancem Houghtonem. Američané Benešovo úsilí oceňovali. 

Fierlinger tak 21. června 1928 sděloval do Prahy: „Zdejší ministerstvo zahraničních věcí 

projevilo několikráte uspokojení nad příznivým stanoviskem min. Beneše a nad jeho 

jednáním v Londýně a Paříži, které prý podstatně přispělo k překlenutí rozporů. 

S uspokojením byla vzata na vědomí také zpráva amer. vyslance v Praze o rozhovoru s min. 

Benešem.“151 O dva dny později bylo Československo přizváno, aby se stalo zakládajícím 

signatářem paktu. Československá vláda, jak psal ministr Beneš v oficiální odpovědi z 20. 

července, „je velmi šťastna, že může kladně odpověděti na pozvání washingtonské vlády, a 

děkujíc ji opětně zvláště za její šlechetné úsilí upevniti a zachovati světový mír, prohlašuje, že 

jest ochotna podepsati text mnohostranné smlouvy“.152 Československá odpověď byla 

předložena právě v čas, neboť o čtyři dny později došlo v Paříži k slavnostnímu podpisu 

smlouvy, k níž Československo přistoupilo jako jeden z patnácti zakládajících signatářů. 

Briand Kelloggův pakt pak oficiálně vstoupil v platnost o rok později, 24. července 1929. U 

této příležitosti bylo uspořádáno v Bílém domě slavnostní setkání signatářů, mezi nimiž 

nechyběl ani čs. vyslanec, jímž byl v té době již Ferdinand Veverka. Veverka využil příznivé 

okolnosti, že na setkání nechyběl ani tehdy již bývalý ministr zahraničí Kellogg a předal dar 

od Edvarda Beneše, skvěle vázanou bibliofilskou úpravu výtisku Komenského díla Angelus 

Pacis. Veverka k tomu podotýkal, že „nemohlo býti vhodnější příležitosti, aby bylo 

připomenuto žijícím hlasatelům mírové politiky, že již v XVII. století jeden z našich 

největších lidí tímto problémem se zabýval“.153  

 

Fierlingerovo působení ve Washingtonu uzavřel telegram z 11. srpna 1928, jímž MZV 

oznamovalo, že Fierlinger je k 1. listopadu přeložen na legaci v Bernu. V tomto úřadu střídal 

Ferdinanda Veverku, který mířil opačným směrem přes oceán, aby převzal po Fierlingerovi 

vyslanectví ve Washingtonu. 

 

                                                   
151 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1928, zpráva č. 38. 
152 AMZV, III. sekce, k. 836, text odpovědi čs. vlády z 20. 7. 1928 americkému vyslanci v Praze. 
153 AMZV, III. sekce, k. 836, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 26. 7. 1929, č. 533 -

res-29. 
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4.5 Ferdinand Veverka (20. 11. 1928 – 30. 12. 1936) 

Veverka byl dalším z řady zkušených diplomatů, které ministerstvo přidělilo do Washingtonu, 

od konce roku 1920 nepřetržitě sloužil jako vedoucí legace, nejprve v Bukurešti a od roku 

1924 pak v Bernu. Třebaže se stal nejdéle působícím čs. vyslancem v USA v meziválečném 

období, do sledovaného období dvacátých let stihl zasáhnout pouze okrajově. Na rozdíl od 

jeho předchůdců, žádala pro něj československá vláda udělení agrémentu i pro Kubu. 

Ostrovní stát Veverka navštívil počátkem roku 1929, kdy se snažil připravit půdu pro 

obchodní smlouvu s Havanou. Kromě toho řešil dozvuky událostí z předchozích období: stále 

pokračující kauzu Karla Perglera, ratifikaci Kelloggova paktu, personální složení arbitrážní 

komise k uzavřené československo-americké rozhodčí a smírčí smlouvy.  

 

4.5.1 Tukova a Borského aféra 

K této agendě mu na sklonku 20. let přibyly i aktuální a notně ožehavé aféry. Zejména tzv. 

Tukova aféra154 si nalezla cestu až na stránky zámořského tisku, kdy ji New York Times líčily 

jako další případ destruktivních sil v malodohodových zemích. V souvislosti s ní žádal 

Veverka informace o postojích ľudové strany, aby případně mohl reagovat v tisku. 

Ministerstvo vydalo v této citlivé otázce cirkulární zprávu, která instruovala zastupitelské 

úřady k následujícím stanoviskům: Tukova aféra je vážná, ale především vnitropoliticky. 

Tuka „dle všech známek pro Maďarsko pracoval“, ale ľudová strana nenese žádnou vinu. 

Proto je nutné „velmi rozhodně odlučovat věc Tukovu od věci strany ľudové“. Beneš totiž 

upozorňoval, že strana se v posledních letech chovala loajálně a tím je důležité Tukovu 

záležitost odloučit od strany jako celku.155 Z pohledu slovenské krajanské komunity v USA se 

jednalo o velmi choulostivé téma a zastupitelské úřady pečlivě sledovaly tamní reakce, jak 

dokládá zpráva pittsburského konzulátu o reakci slovenských krajanů na Tukovu aféru.156 

Méně známá aféra Lva Borského se pak točila kolem osoby někdejšího diplomata (1918–

1919 chargé d’affaires v Itálii) a žurnalisty, jenž se v průběhu dvacátých let zařadil mezi čelní 

kritiky „hradní“ politiky, ztělesňované T. G. Masarykem a E. Benešem. Carnegieho nadace 

                                                   
154 Počátkem roku 1928 zveřejnil ľudácký poslanec Vojtech Tuka v slovenském tisku článek, v němž uváděl, že 

Svatomartinská deklarace obsahuje tajný dodatek, který omezoval trvání společného československého státu na 

deset let, tedy do října 1928. Záměrem bylo aktivizovat radikální autonomistické proudy. Tuka byl zbaven 

poslanecké imunity a v následném procesu odsouzen na 15 let za vlastizradu a špionáž ve prospěch Maďarska. 
155 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1929, zprávy č. 7 a 9. 
156 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1929, zpráva č. 129. 
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pro mezinárodní mír jej v lednu 1929 společně s dalšími zahraničními novináři pozvala na své 

náklady k letní tříměsíční cestě po Spojených státech. Toto pozvání velmi rozladilo Beneše, 

jenž nechal 2. března důvěrně telegrafovat Veverkovi, že toto pozvání považuje za 

„beztaktnost k nám“ vzhledem k Borského „neloyální činnosti k presidentu republiky“, což 

by nadace měla dobře vědět. Veverka měl vyšetřit, odkud Borského nominace vzešla a 

naznačit zástupcům nadace, že jeho pozvání je v republice vnímáno jako urážka prezidenta 

Masaryka.157 Nadace se vlivem této kontroverze nakonec rozhodla Borského požádat, aby 

svoji účast odvolal, což novinář učinil. Jeho „domovské“ Národní listy, pro něž psal, využily 

ovšem této skutečnosti k útokům na Beneše, jehož nařkly, že zneužívá úřadu a poškozuje 

jméno ČSR v očích vlivné Carnegieho nadace, čímž mimo jiné ohrozil vyhlídky dalších čs. 

novinářů na budoucí zájezdy pořádané nadací. Tento scénář se však nenaplnil. Když 

Carnegieho nadace vybírala pro zástupce z řad čs. novinářů pro zájezd v létě 1930, 

konzultovala jejich jména s ministerstvem zahraničních věcí.158 

 

4.5.2 Zvyšování cel 

Stěžejním tématem agendy vyslance Veverky se ovšem měly stát hospodářské otázky. První 

příznaky nadcházející krize se začaly rýsovat krátce poté, co Veverka převzal washingtonskou 

legaci. V lednu 1929 došel na vyslanectví dotaz z Prahy, co je pravdy na novinových 

zprávách o zvýšení cla na okenní a zrcadlové sklo. Veverka uváděl, že před několika dny 

prezident skutečně podepsal zvýšení cla na dovoz výrobků z kategorie „polished plate glass“, 

ovšem o osudu tabulového skla nebylo dosud rozhodnuto. V květnu odpovídal na totožný 

dotaz, který se tentokrát týkal zvěstí o zvýšení cla na obuv a výrobky z kůže. I ty byly 

pravdivé, ačkoliv Veverka upozorňoval, že zvýšení odhlasovala Sněmovna reprezentantů 

navzdory vládě i americké tarifní komisi. Podle Veverkova mínění se jednalo o důsledek 

„předvolebního politisování“, kdy poslanci podporují místní průmysl. Vyslanec však 

současně varoval před unáhleným postupem: „Na burse i v obchodě začíná se cítiti 

hospodářská nejistota. Radím, aby se s protesty vlády postupovalo opatrně, protože se jimi 

často docílí ve zdejší sněmovně pravý opak.“159 

Otázkou úpravy cel se měla v polovině roku 1926 zabývat finanční komise Senátu. Veverka 

se sešel s jejím předsedou Smootem a 4. června tlumočil do Prahy závěry schůzky. Jakékoliv 

                                                   
157 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1929, zpráva č. 27. 
158 K bližšímu průběhu Borského aféry viz AMZV, III. sekce, k. 224. 
159 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1929, zpráva č. 47. 
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písemné protesty proti zvyšování cel nemají „politické ani archivní ceny“. Jediným 

způsobem, jak ovlivnit smýšlení komise, je dostavit se na veřejné slyšení některého z jejích 

podvýborů a tam se snažit předložit argumenty, které by vyloučily nutnost zvyšování cla vůči 

československým výrobkům. K slyšení však budou připuštěni pouze zástupci průmyslu, 

nikoliv diplomaté. Proto Veverka žádal uvědomit zástupce dotčených odvětví jako např. 

koberce, obuv, porcelán, aby nebyla případná zodpovědnost svalována na MZV.160 Vzhledem 

k datu zahájení činnosti podvýborů, 13. červnu, však byla účast zástupců průmyslových kruhů 

prakticky vyloučena. 

V následujících dnech tak MZV a legace ladily strategii, jak dále pokračovat. Důležitou roli 

v rozhodování sehrávaly postoje jiných, zejména větších států. Britové prý zatím vyčkávají, 

Francouzi formálně neprotestovali, ale plánují předložit námitky podložené statistickými 

doklady, Němci podají protest jen v případě zjevné diskriminace. Ministerstvo tak 

doporučovalo upozornit finanční výbor na objem československého exportu a na dopady, 

které by na jejich činnost zvýšení cel mělo. Veverka právem shledával takový postup za 

kontraproduktivní. Cílem zvyšování cel mělo být posílení pozic domácích výrobců na úkor 

zahraničních dovozců. Veverka tedy doporučoval, že československý průmysl by se měl 

snažit prokázat, že není schopen dovážet do USA zboží za dumpingové ceny, čili 

nepředstavuje pro americké producenty přímé ohrožení.161 Poté co podklady o výrobních 

podmínkách československého exportního průmyslu, předložil je formou memoranda 

finančnímu výboru. Další vývoj této otázky však měly přinést až třicátá léta, která však byla 

poznamenána nástupem hospodářského protekcionismu. 

  

                                                   
160 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1929, zpráva č. 50. 
161 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1929, zpráva č. 58. 



71 
 

5. Zpravodajské aktivity čs. zastupitelských úřadů 

5.1 Prostředky komunikace a systém zasílání zpráv 

Československé zastupitelské úřady v USA se vzhledem k značné zeměpisné vzdálenosti od 

Prahy těšily větší míře autonomie než jejich protějšky, které se nacházely na evropské půdě, a 

také možnosti dohledu nad činností čs. diplomatické mise v Severní Americe byly v tomto 

směru omezenější. Na druhou stranu s sebou vzdálenost přinášela také jistá omezení, zejména 

pokud se týkalo zasílání aktuálních zpráv. Zastupitelské úřady se mohly při komunikaci 

s ústředím opřít o několik druhů spojení.  

 

5.1.1 Technické prostředky komunikace 

Nejběžnější bylo zasílání zpráv prostřednictvím telegrafu, neboť tato varianta skýtala dvě 

podstatné výhody. Kromě rychlosti přenosu umožňoval telegraf odesílané sdělení zašifrovat. 

Tato vlastnost byla ovšem dvousečná, neboť při nepozorném šifrování došlo ke zkomolení 

textu. Fondy Politických zpráv či Telegramů opět výmluvně dokládají, že zejména na počátku 

20. let docházelo k podobným situacím často a ústředí žádalo opětovné odeslání zkomolené 

pasáže. Právě riziko spojené s nedbalým šifrováním bylo zdrojem největší nevýhody 

telegrafu: pro obsáhlejší elaboráty, především periodické zprávy často v rozsahu i desítek 

stran, byl jen málo vhodný. U telegramů bylo rovněž nutné brát v potaz jejich cenu, jelikož se 

nejednalo o nikterak levnou službu. V případě velmi dlouhých sdělení se mohla cena vyšplhat 

až k 79 dolarům (197 skupin znaků), stručné telegramy (20 skupin) stály pak několik 

dolarů.162  

Po většinu 20. let představovala alternativu k telegrafu pošta, ať již diplomatická, kurýrní či 

běžná. Touto cestou bylo možné zasílat ministerstvu rozsáhlé referáty, které si uchovávaly 

informační hodnotu i s jistým časovým odstupem. Nicméně ani úřední pošta nebyla prosta 

nedostatků, jak dokládá připomínka legačního tajemníka Aloise Štanglera z 5. ledna 1923. 

Podnětem byla výtka z MZV, která 12. prosince urgovala vyřízení původního dotazu z 30. 

října. Štangler však upozorňoval, že inkriminovanou zprávu obdrželi ve Washingtonu teprve 

22. listopadu a že byla v nejkratší lhůtě, konkrétně během jednoho týdne, vyřízena. Tím 

ovšem Štangler nepovažoval celou věc za uzavřenou a podotýkal dál: „Vyslanectví žádá 

tamní oddělení, aby se v zájmu rychlejšího vzájemného styku v naléhavých otázkách 

                                                   
162 Polišenská, op. cit., 1. svazek, str. 292. 
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národohospodářského a obchodního rázu o rychlejší neb častější expedici pošty u příslušného 

oddělení nebo u ministerstva pošt a telegrafů, neboť ve velmi četných případech bylo 

prokázáno, že soukromá pošta dospěje rychleji cíle, než-li pošta úřední.“163 

Dvacátá léta zaznamenala rovněž nástup nové spojovací technologie, telefonu. Přímá linka 

mezi Prahou a Washingtonem měla být uvedena do provozu koncem listopadu 1928, 

konkrétně ve čtvrtek 22. listopadu v 10:30 hod. SEČ. Jak dokládá ministrova vlastnoručně 

koncipovaná zpráva, Edvard Beneš nemínil nechat přijít tuto vzácnou příležitost nazmar a 17. 

listopadu pověřil washingtonské vyslanectví, aby zjistilo, zda bude v den zahájení spojení 

možné uskutečnit telefonický rozhovor buď s prezidentem Coolidgem, nebo státním 

tajemníkem Kelloggem, a zda je případně zapotřebí předem konzultovat obsah rozhovoru. 

Podle výsledku sondáže měl pak být na československé straně linky připraven odpovídající 

partner: buď prezident Masaryk, nebo sám Beneš.164 Vyslanec Veverka v úterý 20. listopadu 

odpovídal, že státní department nebyl o záležitosti vůbec obeznámen, a „není proto pro 

krátkost času možno věc uspořádati do čtvrtka“, nicméně přislíbil, že se pokusí sjednat 

s americkým ministerstvem náhradní termín.165 Státní department projevil velkou míru 

flexibility a také vstřícnosti vůči Československu, neboť telefonický rozhovor se nakonec 

uskutečnil jen s drobným posunem, 24. listopadu, kdy spolu promluvili Beneš a Kellogg, a 

zahájili tak provoz telefonní linky mezi Prahou a Washingtonem.166 

 

5.1.2 Systém podávání řádných a mimořádných zpráv 

Z hlediska zpravodajské agendy vyslanectví představoval systém řádných a mimořádných 

zpráv páteřní síť podávání informací o nejnovějším vývoji ve vnitřní i zahraniční politice 

Spojených států. Samotný způsob podávání periodických zpráv prošel z  hlediska 

washingtonské legace pestrou proměnou, která odráží vývoj a stabilizaci československé 

zahraniční služby. Nejranější zprávy o událostech v USA nám poskytují ad hoc zasílané 

telegramy. V roce 1921, s nástupem vyslance Štěpánka, začínají ve více nebo či 

méně pravidelných intervalech docházet do Prahy tzv. situační zprávy, které vytvářel 

přidružený orgán vyslanectví, Československá tisková kancelář sídlící ve Washingtonu. 

Časové úseky pokrývané situačními zprávami poněkud kolísaly; v některých případech se 

                                                   
163 AMZV, III. sekce, k. 599, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 5. 1. 1923. 
164 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1928, zpráva č. 66. 
165 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1928, zpráva č. 67. 
166 Zahraniční politika, 1928, str. 1233.  
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vázaly na konkrétní kalendářní měsíc, jindy jeho rámec přesahovaly, jako například situační 

zpráva za období od 1. února do poloviny března či naopak situační zpráva za druhou 

polovinu listopadu. Léto, jež ve washingtonských diplomatických i vládních kruzích, jak 

poznamenal Jan Masaryk, obecně platilo za „mrtvou sezónu“167, pak souborně shrnovala 

zpráva za měsíce červen, červenec a srpen. Nepřekvapí tak, že MZV vzneslo výhrady vůči 

tomuto neustálenému systému zasílání informací, když 22. července 1921 upozorňovalo  

Československou tiskovou kancelář, že její květnovou situační zprávu, odeslanou z 

Washingtonu 18. června, obdrželi v Praze až 9. července. S  tak výrazným odstupem, 

konstatovalo ministerstvo, referát „pozbývá tím pro nás většiny své ceny“, jelikož pojednává 

o událostech starých dva měsíce. MZV tedy doporučovalo ČTK, aby měsíční přehledy 

zpracovávalo tak, aby mohly být expedovány hned prvního dne nového měsíce, nebo aby 

byly zasílány ve čtrnáctidenních intervalech.168 Jak naznačuje pohled na další přehledy, 

nezakořenila se tato metodika příliš do praxe; například situační zpráva, pojednávající o druhé 

listopadové polovině, byla sepsána teprve 19. prosince 1921. 

V druhé polovině roku 1923 se začal rýsovat zpravodajský systém, který zůstal v platnosti po 

většinu dvacátých let. Pravidelné měsíční přehledy podávalo vyslanectví formou řádných 

politických zpráv. Urgentnější události, o nichž bylo potřeba informovat Prahu s  co 

nejkratším odkladem, byly pak sdělovány ústředí prostřednictvím mimořádných politických 

zpráv. Uvedený systém se počínaje rokem 1924 hladce zaběhl a ve fondech Archivu 

ministerstva zahraničních věcí jsou zastoupeny prakticky kompletní soubory řádných a 

mimořádných zpráv až do konce roku 1927. S příchodem roku 1928 byla zavedena nová 

reforma zasílání zpráv, podle níž měly zastupitelské úřady nově podávat periodické přehledy 

čtvrtletně. Mimořádné zprávy zůstaly zachovány v nezměněné podobě. S výjimkou ještě „po 

staru“ podaných řádných měsíčních zpráv za leden a únor se vyslanectví po zbytek roku 1928  

odmlčelo. Možnou příčinu lze spatřovat ve skutečnosti, že chod legace v  tomto roce ovlivnilo 

střídání na vyslancově postu. S nástupem vyslance Ferdinanda Veverky do úřadu začalo 

v roce 1929 zasílání pravidelných kvartálních přehledů. 

Uvedené období let 1924–1927 poskytuje nejucelenější vhled do rozsahu a změření 

zpravodajské agendy čs. zastupitelských úřadů v USA také proto, že počínaje tímto rokem 

jsou doloženy pravidelné měsíční přehledy, které vypracovávaly jednotlivé efektivní čs. 

konzuláty. Z tohoto hlediska představuje vymezené období nejpříhodnější materiálovou 

                                                   
167 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 49. 
168 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 142. 
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základnu pro alespoň stručný nástin základních rysů zpravodajské činnosti washingtonské 

legace a jí podřízené sítě konzulátů. 

 

5.1.3 Analýza periodických zpráv v období 1924–1927  

Délka řádných zpráv se zpravidla pohybovala v rozsahu dvanácti stran strojopisem hustě 

zaplněných listů. Rozsah nicméně kolísal, byť extrémy nebyly příliš časté; nejstručnější řádná 

zpráva (únor 1925) byla tvořena jen třemi listy, naopak přehled za srpen 1927, jenž spadal do 

Masarykovy „mrtvé sezóny“, čítal plných 29 stran. Kromě pestrosti aktuálních událostí a 

témat zřejmě sehrávala jistou roli osobnost vyslance, případně jeho nepřítomnost v úřadě. Lze 

jen litovat, že pravidelné měsíční zprávy, ať již se jedná o opisy  či originály, až na výjimky 

nenesou v záhlaví datum sepsání. Vodítkem pro jejich aktuálnost tak mnohdy zůstává pouze 

razítko s datem, kdy referát došel na MZV. Z těchto údajů vysvítá, že řádné politické zprávy 

se někdy ocitly na stolech úředníků pražského ministerstva i s dvouměsíčním zpožděním. Na 

rozdíl od již zmíněné výtky z léta 1921 nenalezl autor ve fondech Archivu MZV žádnou další 

urgenci promptnějšího zasílání politických přehledů. Probíhal-li celý proces sepsání a 

odeslání řádné zprávy bez větších komplikací, mohli se s jejich obsahem seznámit v Praze 

přibližně s třítýdenním odstupem, tedy v poslední třetině následujícího kalendářního měsíce. 

Co do obsahu, pokrývaly řádné politické zprávy širou škálu témat. Vylíčení pestrosti jejich 

tematického záběru by několikanásobně překročila rámec této práce. Forma a uspořádání 

měsíčních resumé nejvýznamnějších událostí se lišily podle osobností jednotlivých vedoucích 

washingtonského vyslanectví. Všem zprávám je nicméně společné základní členění na 

vnitropolitické dění a kroky Spojených států na poli zahraniční politiky. Běžnou tečkou 

v mnoha zprávách bývá oznámení změn v diplomatickém sboru, ať již se jednalo o 

představitele státního departementu, nebo častěji o pracovníky jednotlivých zahraničních misí 

ve Washingtonu. 

Měsíční přehledy čs. efektivních konzulátů se do jisté míry podobaly hlášením vyslanectví, 

přes které byly ostatně zasílány do ČSR a jejich exempláře se tak nacházejí ve fondu 

Politických zpráv zastupitelského úřadu ve Washingtonu. Nejnápadnějším  rozdílem byl 

rozsah, neboť události ve vymezených konzulárních obvodech obvykle vystačily na 3 až 4 

strojopisné listy. Jak naznačuje například rok 1924, jenž se z hlediska amerického 

vnitropolitického života nesl především ve znamení podzimních prezidentských voleb, hlášení 

konzulátů se zdaleka neomezovala na místní agendu, ale všímaly si i dění na celostátní 
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úrovni. Logicky se pak zprávy různých úřadů za stejné období do jisté míry obsahově 

překrývalo. Oproti legaci ve hlavním městě si však konzuláty podrobněji všímaly dění 

v krajanské obci, s níž byly v užším kontaktu. Do Prahy tak přicházely i zprávy o zdánlivě 

okrajových událostech v krajanské „kolonii“, jako např. o úspěšném hudební družiny 

z Kyjova na americkém Středozápadě či sokolských župních závodech. S nepochybně větším 

zájmem byla čtena hlášení, která si všímala pozice autonomistů ve slovenské krajanské 

komunitě či maďarské propagandy. 

 

5.1.4 Zpravodajská aktivita čs. konzulátů v USA 

Zpravodajská aktivita jednotlivých efektivních konzulátů v období let 1924–1927 se lišila 

úřad od úřadu. Nejpilnějším konzulátem na poli pravidelných měsíčních zpráv byl 

jednoznačně Pittsburgh, u něhož je soubor měsíčních přehledů s výjimkou jedné zprávy 

kompletní. Lze jen spekulovat, nakolik byla svědomitá zpravodajská činnost ovlivněna 

osobou vedoucího pittsburského úřadu, konzulem Milanem Gettingem, jenž měl z dřívějších 

let bohaté zkušenosti s řízením Československé tiskové kanceláře. Velkou aktivitu 

vykazovaly také čs. zastupitelské úřady v New Yorku a v Chicagu, u nichž narážíme na 

chybějící měsíční hlášení jen zřídka. Naopak aktivita konzulátu v Clevelandu se jeví poněkud 

kolísavá a poslední pravidelná zpráva ve sledovaném období nese datum únor 1926. Zůstává 

doposud nezodpovězenou otázkou, nakolik toto náhlé odmlčení mohlo souviset 

s uvažovanými záměry nahradit tamního konzula Bohuslava Bartošovského, k čemuž na 

přelomu let 1926/1927 pak skutečně došlo. Poledním z původní sítě efektivních čs. konzulátů 

z počátku 20. let bylo zastupitelství v Omaze. Avšak vzhledem k přeměně tamního konzulátu 

na honorární úřad k 1. červnu 1925, nabízí sledované období jen omezený obraz o aktivitě 

Omahy. Lze pouze uvést, že v roce 1924 patřila Omaha mezi nejpilnější odesílatele měsíčních 

přehledů, nicméně s příchodem následujícího roku a zveřejněním záměrů ukončit provoz 

úřadu, pak zpravodajská aktivita vcelku pochopitelně ustoupila do pozadí. Zřejmě vůbec 

posledním zpravodajským referátem z Omahy byl zpráva konzula Šerpána z 13. května, jež se 

dosti podrobně věnovala tématu prohibice.169 Nejednalo se sice již o klasický měsíční přehled, 

poslední takový nesl únorové datum, leč zpráva o prohibici svým rozsahem a také zaujetím, s 

nímž vykreslovala obcházení prohibičních opatření americkou veřejností, překonávala jindy 

                                                   
169 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 49. 
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spíše stručnější periodická hlášení. Milada Polišenská tak jistě ne neprávem usuzuje, že si 

Šerpán psaní své poslední zprávy užil.170 

 

5.1.5 Mimořádné politické zprávy 

Poslední díl z mozaiky zpravodajské aktivity ve sledovaném období tvořily mimořádné 

politické zprávy od washingtonské legace. Jejich počet v průběhu let kolísal, nejaktivněji 

referovalo vyslanectví v letech 1924 a 1925, kdy odeslalo 13 resp. 17 mimořádných zpráv. 

Zatímco v prvně uvedeném roce legace referovala o imigračním zákonu a především o 

průběhu předvolební kampaně k podzimním prezidentským volbám, v roce 1925 se více 

věnovalo zahraničněpolitickým tématům. V popředí zájmu stály zejména americké úvahy 

uspořádat další námořní odzbrojovací konferenci či otázka uznání Sovětského svazu 

Spojenými státy. Plodným inspirátorem mimořádných zpráv byl pak senátor William Borah, 

předseda zahraničního výboru Senátu, jehož vyjádření k různým zahraničněpolitickým 

otázkám se staly impulzem ke vzniku hned několika zpráv. Rok 1926 s sebou přinesl výrazný 

pokles počtu mimořádných zpráv, do Prahy jich bylo zasláno pouze šest, přičemž téměř 

polovina hlášení se věnovala průběhu dvou náboženských kongresů v USA. Rok 1927 svého 

předchůdce zřejmě nikterak nezastínil a nenavázal na počáteční aktivitu let 1924–1925, neboť 

k polovině srpna je doloženo pouze pět mimořádných zpráv. 

Předložený nástin nabízí tedy alespoň obecný vhled do fungování zpravodajské agendy 

jednotlivých zastupitelských úřadů ČSR ve Spojených státech. Z uvedených statistických 

údajů je možné konstatovat, že po překonání počátečních komplikací se ke konci první 

poloviny 20. let podařilo vytvořit stabilní a dobře fungující systém podávání zpráv o 

aktuálních severoamerických událostech. Do hladkého chodu tak zasahovaly snad jen výkyvy 

v dobách, kdy docházelo k střídání vyslanců a konzulů, a úřady se tak nacházely v jistém 

stavu mezivládí. Je však otázkou, jak pečlivě byly měsíční přehledy o dění v USA čteny 

v Praze, neboť v komunikaci mezi pražskou centrálou a vyslanectvím nenacházíme doklady, 

že by se MZV vracelo k podrobnostem jednotlivých periodických zpráv a žádalo si 

podrobnější informace. 

Nebude jistě na škodu, pokusí-li se tato kapitola přiblížit také způsob, jakým vyslanectví ve 

Washingtonu sledovalo jedno konkrétní zpravodajské téma a referovalo o něm do Prahy. 

                                                   
170 Polišenská, op. cit., 2. svazek, str. 437. 
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Periodické zprávy v průběhu 20. let pochopitelně zachycovaly pestrou paletu oblastí. 

Vnitropolitické dění, zasedání Kongresu, hospodářská situace, stav obchodu a průmyslu či 

otázka severoamerického zemědělství či vojenství byly nedílnou součástí celé řady 

pravidelných přehledů. Na jejich stránky se některá témata vracela opakovaně, uveďme 

několik příkladů za všechny: kvótový přistěhovalecký zákon z roku 1924, otázka uznání 

Sovětského svazu, program námořního zbrojení, či korupční skandál tzv. Olejové aféry. Jiná 

témata vystoupila v hlášeních pouze okrajově a ilustrovala specifický ráz amerického 

veřejného života: vyhlídky první ženské kandidátky na guvernérské křeslo v historii USA, 

zablokování ústavního dodatku proti dětské práci jižanskými státy, mobilizační den 

prověřující vojenskou připravenost země, či proces proti výuce evoluce na amerických 

veřejných školách. 

 

5.2 Ukázka zpravodajské činnosti: referování o prezidentských volbách 1924 

Téma, jež se potenciálně nejvíce dotýkalo československých zájmů, představovaly 

prezidentské volby na podzim roku 1924. Střídání v Bílém domě by mělo za následek i změnu 

izolacionistického kurzu zahraniční politiky, kterou zastávala republikánská administrativa, 

neboť demokraté se otevřeně hlásili ke spolupráci se Společností národů. Nijak tedy 

nepřekvapí důslednost, s níž čs. zastupitelské úřady monitorovaly nejprve průběh 

nominačních klání a posléze také samotnou předvolební kampaň. Referování o 

prezidentských volbách přitom neleželo pouze na bedrech vyslanectví ve Washingtonu, jež se 

tématu pravidelně věnovalo ve svých řádných měsíčních hlášeních doplňovaných 

mimořádnými zprávami, předvolební dění pilně sledovaly rovněž konzuláty.  

Americká politická scéna byla tradičně rozdělena mezi dvě síly, které se střídaly u moci: 

republikánskou a demokratickou stranu. Tento charakteristický rys Spojených států se 

neodrážel jen v odlišných programových prioritách obou táborů, ale zavdával rovněž příčinu 

k různým anekdotám. Jednu z nich dokonce pro odlehčení uvedlo washingtonské vyslanectví 

ve své řádné zprávě za duben 1924, ve které Praze shrnovalo programové rozdíly mezi oběma 

stranami. Podotýkalo, že baltimorský časopis The Evening Sun vypsal mezi své čtenáře cenu 

za nejpřesnější vymezení rozdílu mezi demokratem a republikánem. Vítězkou se stala jistá 

čtenářka, jež zaslala následující definici: „Republikán jest ten, kdo myslí, že demokratická 

administrativa nestojí za nic; demokrat jest ten, kdo myslí, že za nic nestojí administrativa 
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republikánská. Pravdu mají oba.“171 Odhlédneme-li však od této anekdotické vložky, rozdílů 

mezi demokraty a republikány bylo na počátku volebního roku 1924 mnohem více než jen ty, 

které vyplývaly z odlišných politických pohledů. 

 

5.2.1 Předvolební situace v Republikánské straně 

Republikánská strana se musela vypořádat s mimořádně ožehavou korupční aférou, o které čs. 

vyslanectví ve Washingtonu referovalo jako o tzv. Olejové aféře (v USA známá pod 

označením the Teapot Dome scandal). Úplatkářská kauza spojená s nevýhodným pronájmem 

státních ropných ložisek prorůstala až do nejvyšších pater vládních kruhů a ministři 

námořnictva a spravedlnosti byli nuceni rezignovat, což nutně otřásalo vyhlídkami 

republikánských kandidátů v blížících se volbách. V obzvláště svízelném postavení se ocitl 

prezident Coolidge, jenž do Bílého domu vstoupil z titulu své původní viceprezidentské 

funkce 2. srpna 1923, když nahradil řádně zvoleného prezidenta Warrena Hardinga, který 

nečekaně zemřel na zástavu srdce. Kauzu tak zdědil po svém předchůdci společně s jeho 

kabinetem. Clevelandský konzul Bartošovský rovněž upozorňoval, že Coolidgeova pozice ve 

straně není nikterak silná, což dokládala řada případů, kdy republikánští zákonodárci 

hlasovali proti záměrům hlavy státu, ať již se jednalo o tzv. Bonus Bill (zvláštní doplatek 

válečným veteránům) či o ustanovení přistěhovaleckého zákona. Bartošovský shledával, že 

takové počínání svědčí o nedostatku respektu k stranické hlavě státu, avšak konstatoval, že 

republikánům de facto nezbývá nic jiného, než se postavit za Coolidgeovu kandidaturu 

v podzimních volbách. Hodit nyní Coolidge přes palubu „znamenalo by tudíž přiznati, že 

republikánská administrativa vskutku selhala“.172 Konzul tím narážel na skutečnost, že 

Coolidge byl jako viceprezident přinejmenším symbolicky spjat s politikou svého předchůdce 

a vyjádřit mu nyní nedůvěru by dokazovalo, že ani on se při řízení vládních záležitostí 

neosvědčil. Coolidgeovi se tak v nominačním klání postavil jediný oponent, kalifornský 

senátor a autor kritizované předlohy přistěhovaleckého zákona, Hiram Johnson. Jak 

upozorňovalo vyslanectví ve Washingtonu, Johnson měl jen „nevalné šance“.173 Tento úsudek 

potvrdily stranické primárky, v nichž Johnson dokázal uspět pouze v Jižní Dakotě.174 

                                                   
171 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za duben 1924. 
172 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 58, zpráva konzulátu v Clevelandu za květen 

1924. 
173 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za březen 1924. 
174 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 49, zpráva konzulátu v New Yorku za duben 

1924. 
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Coolidge tím měl nominaci zajištěnou ještě před tím, než se uskutečnil stranický sjezd, 

jakkoliv se vyslanec Chvalkovský naznačoval, že by o nominaci stál i ministr zahraničních 

věcí Hughes, „který právem považuje sebe za osobu mnohem způsobilejší pro úřad 

prezidenta, než jest Coolidge“, avšak ve svém postavení člena kabinetu nemůže vystoupit 

proti svému nadřízenému a „jest nucen prohlašovati Colidge za ‚ideálního kandidáta‘ 

v nastávajících volbách.“175 

 

5.2.2 Předvolební situace v Demokratické straně 

Demokraté se naopak nacházeli v o poznání výhodnější situaci. Vyšetřování Olejové aféry 

senátním výborem obstarávalo, aby se stránky celostátních deníků plnily dosud netušenými 

rozměry korupčního skandálu republikánské administrativy. Na druhou stranu mohl 

demokratický tábor závidět svému republikánskému protějšku skutečnost, že se chystal vyslat 

do voleb jednoho jasně vyprofilovaného kandidáta, jakkoliv se zprávy o jeho oblibě mezi 

voliči rozcházely.176 Z demokratických řad povstalo hned několik vážných zájemců o 

prezidentský úřad: guvernér státu New York Alfred Smith, bývalý ministr financí ve 

Wilsonově kabinetu a jeho zeť William G. McAdoo, alabamský senátor Oscar W. 

Underwood, bývalý vyslanec ve Velké Británii John W. Davis. V kuloárech se přitom 

spekulovalo o dalších jménech, mezi nimiž nechyběl ani další z členů někdejší Wilsonovy 

vlády, bývalý ministr války Newton Baker. Ačkoliv svůj záměr ucházet se o stranickou 

nominaci veřejně nevyhlásil, clevelandský konzulát o něm podotýkal, že „jest velmi nakloněn 

naší republice a zejména Čechům“. V nedávné přednášce o politické situaci v Evropě se totiž 

Baker vyjádřil na českou adresu nanejvýše pochvalně: „Naděje Evropy spočívá v Češích. Má-

li být Evropa řízena laskavými a velkorysými lidmi vysokých morálních kvalit, pak by jimi 

měli být Češi.“177 Ke zklamání clevelandského konzulátu i všech čtenářů jeho zprávy se však 

Baker do boje o Bílý dům nepustil. Z demokratických kandidátů byly připisovány největší 

šance McAdoovi a Smithovi, kteří se mohli opřít o regionální voličskou základnu. Zatímco za 

McAdooem stál Jih, Smith se spoléhal na svůj domovský a vlivný New York a východ země. 

Nicméně oba favorité si nesli do nominačního klání těžké břímě. McAdooův kredit poškodila 

                                                   
175 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za duben 1924. 
176 Zatímco v řádné zprávě za duben se o Coolidgeovi uvádí, že „není populární ani u Kongresu, ani u většiny 

amerického lidu“, květnová řádná zpráva již tvrdí, že Coolidge „požívá naprosté důvěry lidu, již si získal 

klidným, nestrojeným vystupováním, zdravým a pokrokovým programem, který provádí postupně, klidně a 

energicky“, viz AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1.  
177 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 58, zpráva konzulátu v Clevelandu za květen 

1924. 
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Olejová aféra, neboť byl poradcem jednoho z ropných magnátů zapojených do machinací. U 

Smitha bylo zase na překážku jeho katolictví a odpor vůči prohibici, což mu odcizovalo 

voliče z konzervativních a evangelických jižanských států. Třetímu muži v pořadí, 

někdejšímu velvyslanci Davisovi, „přiznávají se všeobecně mimořádné schopnosti pro 

prezidentský úřad“, ale v očích široké veřejnost mohlo být na překážku, že po svém odchodu 

z diplomacie vstoupil jako advokát do služeb Morganovy finanční skupiny.178 

 

5.2.3 Nominační sjezdy 

Takto rozdané karty předznamenaly průběh stranických nominačních sjezdů, o nichž obšírně 

informovalo vyslanectví hned čtyřmi mimořádnými zprávami, po dvou ke každé straně. 

Republikánský sjezd konaný 10. až 13. června v Clevelandu drtivou většinou 1065 

delegátských hlasů potvrdil vyslání Coolidge do boje za obhajobou mandátu. Jeho 

protikandidáti obdrželi jen marginální zlomek hlasů: La Follette 34, Johnson 10. O 

překvapení hraničící se senzací se však postarala volba kandidáta na post viceprezidenta. 

Guvernér státu Illinois, Frank O. Lowden, který uspěl v původním hlasování, totiž nominaci 

nepřijal, k čemuž došlo poprvé v historii Spojených států.179 V dalším kole viceprezidentské 

nominace tak zvítězil Charles W. Dawes, jehož popularita v poslední době strmě stoupala 

díky úspěchům jeho expertní komise při řešení reparační otázky. Demokratická konvence, jíž 

od 24. června do 9. července hostil New York, se odehrávala v mnohem dramatičtějších 

kulisách. Vyslanectví o sjezdu hlásilo, že „má velmi rušný průběh a vyznamenává se boji 

většími, než všechny předešlé konvence této strany od jejího počátku, tj. r. 1832“.180 Tvrzení 

washingtonské legace nebylo nikterak nadsazené. Program sjezdu se podařilo schválit teprve 

v ranních hodinách 29. června, neboť delegáti byli rozpolcení rozdílnými stanovisky vůči 

Společnosti národů, prohibici a Ku-klux-klanu. Potíže se stanovením programu však nebyly 

ničím v porovnání se samotnými nominačními volbami. Po rekordní sérii patů, kdy ani jeden 

z favoritů nebyl schopen získat většinu delegátů, nakonec získal po deseti dnech nominaci 

kompromisní kandidát Davis poté, co oba hlavní favoriti odstoupili. Jako viceprezidentský 

kandidát jej měl do boje o Bílý dům doplnit guvernér Nebrasky a bratr někdejšího ministra 

zahraničních věcí, Charles W. Bryan. 

                                                   
178 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 58, zpráva konzulátu v Clevelandu za květen 

1924. 
179 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, mimořádná politická zpráva za rok 1924 č. 5. 
180 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, mimořádná politická zpráva za rok 1924 č. 6. 
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5.2.4 Třetí kandidát: La Follette 

Coolidge a Davis ovšem nebyli jedinými kandidáty, kteří se rozhodli ucházet o křeslo hlavy 

státu. Již v březnu oznamovala washingtonská legace, že plány z poslední doby na utvoření 

třetí strany nabývají konkrétnějších forem, tudíž lze na podzim očekávat vedle demokratů a 

republikánů také kandidaturu zástupce třetí, tzv. progresivní strany. Jejímu vzniku nahrávalo 

několik příznivých okolností. V první řadě to byl čerstvý úspěch britské Labour Party, které 

se podařilo vklínit do dvojbloku tradičních britských a díky hlasům dělnického voličstva 

zvítězit ve volbách. Druhou významnou roli sehrávala hluboká nespokojenost farmářů ze 

Středozápadu s federální vládou, která nepodnikla nic proti nízkým výkupním cenám 

zemědělské úrody, což se nepříznivě odráželo na životní úrovni farmářů. A v neposlední řadě 

kalkulovali stoupenci třetí strany s účinky odhalené korupce sahající do nejvyšších vládních 

pater a doufali, že nespokojení voliči by mohli hledat naději u nové strany. Ve spojitosti 

s jejím lídrem se často skloňovalo jméno progresivního republikána z Wisconsinu, senátora 

Roberta M. La Folleta.181 

La Follete oznámil svůj úmysl na nezávislou kandidaturu do Bílého domu v průběhu léta a čs. 

zastupitelské úřady o něm a jeho straně nesmýšleli zrovna nejpříznivěji. Vyslanec 

Chvalkovský o něm psal: „La Follette jest znám svojí úhořovitou povahou, je líčen jako 

vypočítavý politikář, nevybíravý v prostředcích vedoucích k dosažení cíle. Nám La Follette 

jistě příznivý není. V minulém zasedání Kongresu vystoupil v pose ochránce zájmů 

maďarských. Jeho znalost otázek zahraniční politiky je pranepatrná a povrchní.“182 Krom toho 

byl La Follette znám svými silně proněmeckými postoji: v období americké neutrality 

vystupoval proti vyhlášení války Německu, po válce se z něj stal horlivý kritik pařížských 

mírových smluv a jedním z jeho programových bodů byla revize Versailleské smlouvy, jak 

upozorňoval konzulát v Chicagu.183 V neposlední řadě se La Follette striktně stavěl proti 

americkým půjčkám do Evropy a na svých veřejných vystoupeních se opakovaně uchy loval 

ke krajně demagogickému zdůvodnění, že „bude-li Amerika ve své snaze půjčovati peníze do 

ciziny pokračovati, bude brzy musiti zachraňovati finanční spekulanty před úpadkem 

vysláním armád do ciziny, za účelem vymožení jinak nedobytných pohledávek“.184 

                                                   
181 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za březen 1924. 
182 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za srpen 1924. 
183 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 78, zpráva konzulátu v Chicagu za září 1924. 
184 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za říjen 1924. 
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5.2.5 Postoj čs. krajanů k prezidentským kandidátům 

Za těchto okolností byli českoslovenští diplomaté překvapeni, kolik česko-amerických 

krajanů La Folletta podporovalo a chystalo se pro něj v listopadu hlasovat. V srpnu se 

omažský konzul Šerpán vypravil za krajany do Wisconsinu, La Follettova domovského státu. 

Mnozí z nich dávali před Šerpánem najevo svoji podporu La Follettovi a odůvodňovali ji jeho 

postoji za války, kdy se jako jeden z mála politiků odvážil postavit proti přehnanému 

válečnému vlastenectví hraničícím se „šovinismem“, jež mělo za následek že „příspěvky na 

Červený kříž a upisování se na válečné půjčky byly vymáhány od lidí cizojazyčných hruběji 

než od jiných [míněno anglicky hovořících – p. a.]“.185 Podobnou zkušenost učinil i konzul 

Smetánka, jehož překvapovalo, kolik krajanů se hlásilo k La Follettovi i přes jeho 

proněmecké smýšlení a postoje vůči evropské politice. Zkušený diplomat nabízel možné 

vysvětlení: „Patrně tu rozhoduje, že Češi jsou z největší části dělníci a na západě farmáři, a 

zájmy hospodářské vykonávají větší vliv než cit národní. Čeští socialisté agitují zvláště 

horlivě pro La Folletta.“186 Právě z řad socialistů, dělnictva, farmářů a Němců se rekrutovali 

stoupenci La Follettovi pokrokové strany, jak sebe sama označovala.  

Čeští Američané podporovali i oba kandidáty z tábora tradičních stran. Coolidgemu, jenž se 

ve svém předvolebním projevu přihlásil k pokračování v izolacionistické politice a trval na 

splácení válečných půjček evropskými dlužníky, se v říjnu vypravila vyjádřit podporu 

delegace naturalizovaných Američanů, mezi nimiž nechyběli ani zástupci krajanů.187 

Davisově kampani se zase angažoval český rodák Charles J. Vopička, jenž v minulosti sloužil 

jako americký vyslanec v Rumunsku, Bulharsku a Srbsku. Vopička vystupoval na veřejných 

shromážděních s projevy, o nichž však Šerpán soudil, že vyhlídky demokratického kandidáta 

příliš nepozvedl. „Ačkoli [Vopička] osobně působil dobrým dojmem, jeho řeči zklamaly 

očekávání. Kde četl svoji řeč anglicky, nerozuměli mu, pro jeho trochu tvrdý přízvuk, ani 

Američané ani Čechové, a jeho česká řeč přeložena nikoliv plynně z původní řeči anglické, 

zůstala sluchu českých posluchačů cizí. … V některých českých městech v Nebrasce, jak se 

konsulát dovídá, způsobila řeč p. Vopičky demokratům více škody než užitku.“188 Je třeba 

ovšem uvést, že Davisovy vyhlídky v západních státech byly považovány za předem ztracené, 

                                                   
185 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 77, zpráva konzulátu v Omaze za srpen 1924. 
186 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 78, zpráva konzulátu v Chicagu za září 1924. 
187 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za říjen 1924. 
188 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 86, zpráva konzulátu v Omaze za říjen 1924. 
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což nepřímo potvrzovala i skutečnost, že nejzápadnější zastávkou na jeho předvolební cestě 

byl coloradský Denver.189 

 

5.2.6 Hrozba volebního patu a La Follettova role 

La Follettův vstup do předvolebního boje nicméně řádně zdramatizoval situaci. Srpnové 

prognózy naznačovaly, že Coolidge s Davisem by v nepřímém americkém volebním systému 

získali shodně po 150 volitelských hlasech a La Follette pak zbývajících 70,190 čímž by nastal 

pat, neboť zvolení prezidenta vyžadovalo zisk nadpoloviční většiny všech volitelů. Chargé 

d'affaires Lípa v podrobném zářijovém rozboru objasňoval v Evropě méně známé detaily 

amerického volebního mechanismu. Při patovém scénáři by se prezidentská volba přesunula 

do Sněmovny reprezentantů. Pokud by ani v zákonodárné komoře žádný z uchazečů nezískal 

nadpoloviční většinu do konce stávajícího prezidentského období, které mělo vypršet 

počátkem března 1925, zvolil by prezidenta Senát z řad původních kandidátů na 

viceprezidentskou funkci.191 Vidina patového výsledku a s ním spojeného období nejistot 

v podobě měsíce trvajícího bezvládí a možných hospodářských dopadů posloužila 

republikánům za základ volebního hesla „Coolidge, nebo chaos!“.192 Třebaže La Follette 

zahájil svoji kampaň až se zpožděním, v září, demokraté si od něj slibovali, že uzme hlasy 

svým někdejším spolustraníkům, z jejichž tábora se odštěpil. Že naděje demokratů enbyly 

úplně neopodstatněné dokládal La Follettův předvolební útok na Coolidge, když v říjnu nařkl 

republikány z vedení tajného volebního fondu a inicioval činnost senátní vyšetřovací komise, 

v jejímž čele usedl senátor Borah. Borahův výbor záhy tato obvinění vyvrátil jako 

nepodložená. Vyšetřování se naopak obrátilo pro La Follettovi, neboť odhalilo, že na rozdíl 

od svých soupeřů vybírá v dělnických odborech povinné příspěvky na kampaň.193 Nejednalo 

se sice o protiprávní počínání, avšak stavělo La Folletta do trapného světla, jelikož Davis i 

Coolidge vybírali pouze dobrovolné příspěvky. Otázka financí byla ostatně jedním 

z nejpalčivějších bodů La Follettovy kampaně. Nedostatek prostředků omezoval jeho činnost, 

a tak, aby naplnil skromné volební fondy, přišel La Follette s originální myšlenkou, že bude 

vybírat vstupné za účast na svých předvolebních vystoupeních. Že tento neobvyklý krok 

v praxi kupodivu fungoval, dosvědčovalo washingtonské vyslanectví, které referovalo o La 

                                                   
189 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za září 1924. 
190 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za srpen 1924. 
191 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za září 1924. 
192 Tamtéž. 
193 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za říjen 1924. 
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Follettově meetingu v New Yorku, kde bylo vybíráno vstupné dva dolary za osobu plus 

dvacet centů daň z každého lístku. Do La Follettovy poklady mělo takto přitéct 12 000 

dolarů.194 

 

5.2.7 Výsledky voleb a hledání příčin 

Třebaže pouhé tři dny před volbami označovalo vyslanectví jejich výsledek za těžko 

předvídatelný,195 obávaný pat nakonec nenastal. Vítězem prezidentských voleb se stal 

s velkým náskokem Coolidge, jenž získal celkem 382 volitelů (15,7 mil. odevzdaných hlasů) 

a zvítězil v třiceti pěti státech Unie. Druhý Davis (8,3 mil. hlasů) uspěl pouze v tradiční baště 

demokratů – na Jihu. Tamních dvanáct států mu vyneslo dohromady 136 volitelů. La Follette 

skončil hluboko za všemi prognózami, když si připsal vítězství jen ve svém domovském 

Wisconsinu.196 Zastupitelské úřady ve svých analýzách předkládaly různá vysvětlení jeho 

volebního debaklu: nedokázal překonat tradiční rozdělení země na demokratický Jih a 

republikánský Sever, v nepřímém volebním systému zůstaly jeho hlasy roztříštěny, a ačkoliv 

cílil na významnou německou krajanskou obec, jeho socialistický hospodářský program byl 

pro německé obchodníky a průmyslníky příliš radikální, čímž se jakoby mimoděk potvrzoval 

dřívější Smetánkův postřeh, že hospodářské zájmy jsou nadřazeny národním sentimentům. 

Davisovi, který byl vyslanectvím hodnocen jako velmi populární, uškodilo spojení 

s viceprezidentským kandidátem Bryanem, jenž se naopak netěšil přílišné oblibě u americké 

veřejnosti.197 Demokratickým vyhlídkám jistě neprospěly ani dřívější zvěsti, podle nichž 

Davis s Bryanem měli daleko do harmonického týmu a netáhli za jeden provaz, ba že dokonce 

Bryan plánoval tajné spojenectví s La Follettem.198 Ostatně pokud někoho La Follette oslabil, 

pak spíše samotné demokraty než „své“ republikány.199 Jako nepochybné se také jeví, že 

velký díl při rozhodování sehrála u voličů obava z patového bezvládí, přesně v duchu dříve 

citovaného republikánského hesla „Coolidge, nebo chaos!“ Vyslanectví tak podotýkalo, že 

výsledek voleb je napříč politickou scénou považován nikoliv za úspěch Republikánské 

strany, ale za Coolidgeovo osobní vítězství, jelikož dokráčel do Bílého domu navzdory krizi 

republikánské administrativy ve stínu Olejové aféry, a nyní jeho pozice ve straně citelně 

                                                   
194 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, mimořádná politická zpráva za rok 1924 č. 11. 
195 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za říjen 1924. 
196 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za listopad 1924. 
197 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, mimořádná politická zpráva za rok 1924 č. 13. 
198 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za září 1924. 
199 Ferell, Robert H.: The Presidency of Calvin Coolidge, str. 40. 
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posílila.200 V táboře poražených se logicky ocitli demokraté a La Follettovi příznivci. Druhá 

porážka po sobě v prezidentských volbách zasadila nejednotné Demokratické straně tvrdý 

úder, pozici hlavní opoziční síly, neboť La Follettův debakl zhatil vyhlídky na zakotvení třetí, 

dělnicko-farmářské strany.201 Zejména pro devětašedesátiletého La Folletta měl volební 

neúspěch trpkou dohru, která posléze skončila tragickým dějstvím. Na prosincovém zasedání 

Kongresu byl společně s dalšími „vzbouřenci“ vyloučen z Republikánské strany, a třebaže o 

senátorský mandát nepřišel, republikáni jej zbavili všech důležitých míst ve výborech. La 

Folletta volební neúspěch těžce zasáhl, stáhl se z veřejného života a v Senátu byl jen zřídka 

k vidění. 18. června následujícího roku zemřel. Vyslanectví nepochybovalo o příčinách, které 

jeho skon uspíšily: „Když přišly první zprávy o výsledku [prezidentských] voleb, La Follette 

byl duševně zničen. … Porážka ve volbách byla pro něj ranou, ze které se nemohl zotaviti. 

Není pochyb, že tato rána přispěla nemálo k jeho smrti.“202 Na uvolněné senátorské křeslo byl 

v doplňovacích volbách zvolen jeho syn, Robert M. La Follette Jr. 

Výše uvedený popis průběhu amerických prezidentských voleb na podzim roku 1924 názorně 

dokládá, s jakou pečlivostí čs. zastupitelské úřady sledovaly vnitropolitické dění v USA a 

referovaly o něm do Prahy. Z postupně docházejících zpráv si tak mohli příslušní činitelé 

MZV sestavit stejně souvislý obraz, jak se jej snažila podat tato podkapitola, která se až na 

okrajové detaily záměrně opírá o stejné prameny, jaké přicházely na stůl úředníků pražského 

ministerstva. Československá diplomacie sice zůstávala pasivním divákem amerických 

prezidentských voleb, ale díky podrobné zpravodajské činnosti svých zahraničních úřadů byla 

dobře obeznámena s postoji jednotlivých politických sil, zejména pokud se týkalo La Folletta, 

jemuž předvolební odhady dlouho předpovídaly rozhodující vliv. Každý z uchazečů o 

prezidentské křeslo přitom ztělesňoval odlišnou vizi americké zahraniční politiky: Coolidge 

zachování rezervovaného izolacionismu, Davis návrat k „wilsonovskému duchu“ a aktivní 

zapojení Spojených států do systému Společnosti národů a La Follettovy otevřeně 

proněmecké a promaďarské postoje dávaly tušit posílení evropského revizionismu, který by 

hrozil oslabit základy versailleského uspořádání, na nichž spočívaly pilí ře existence 

                                                   
200 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, mimořádná politická zpráva za rok 1924 č. 13. 
201 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 86, zpráva konzulátu v Chicagu za říjen 1924. 
Ačkoliv je zpráva chicagského konzulátu zařazena ve svazku s ostatními říjnovými zprávami a nese nadpis 

„Řádná politická zpráva za říjen 1924“, z logiky líčených událostí je zřejmé, že se musí jednat o omyl, neboť 

zpráva zcela jednoznačně referuje o listopadovém dění v USA, když již popisuje výsledky prezidentských voleb. 

Stejná chyba se vyskytuje také u „listopadové“ zprávy chicagského konzulátu, jež opět mimo veškerou 

pochybnost informuje o prosincových událostech. Z hlediska odkazování na archivní materiály zde nicméně 

uvádím originální, i když fakticky mylný, název zprávy – pozn. autora. 
202 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za červen 1925. 
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nezávislého Československa. Praha se tak mohla na všechny scénáře s předstihem připravovat 

a uvažovat své budoucí kroky. 
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6. Československé půjčky v USA 

6.1 Bavlnářské úvěry a obtíže s jejich splácením 

 

Nově vzniklý československý stát se musel nejen potýkat s bezprostředními dopady 

předcházejících čtyř let válečného hospodářství, ale záhy po skončení bojů byl rovněž 

postaven před naléhavou nutnost nalézt své vlastní místo v novém poválečném hospodářském 

uspořádání Evropy. Celistvý hospodářský prostor Rakouska-Uherska, jehož byly české země 

integrální součástí, se rozpadl společně s monarchií. Český průmysl tak ztratil svá tradiční 

hospodářská pouta: přišel nejen o zavedené trhy, ale také o donedávna ještě zajištěné zdroje 

surovin. Náhlý výpadek surovin se nejcitelněji projevoval v bavlnářství, byť postiženo bylo 

samozřejmě celé spektrum dalších průmyslových odvětví. Na snahách o získání úvěrů na 

nákup bavlny v USA na počátku dvacátých let je však názorně patrné, jakým úskalím 

československé hospodářství a zahraniční obchod musely čelit. 

Tuzemský bavlnářský průmysl byl postižen rozpadem monarchie obzvlášť citelně. Až do roku 

1918 se v převážné míře orientoval na vnitřní rakousko-uherský trh, na němž se díky silné 

celní ochraně nemusel obávat vnější konkurence. Ještě palčivěji pak pociťoval ztrátu bavlny, 

kterou bylo nutné co nejrychleji opatřit v zahraničí. Pro takový nákup se ovšem 

Československu zoufale nedostávalo potřebných devizových rezerv. Vcelku logicky se tak 

pozornost upřela ke Spojeným státům, které mohly poskytnout obojí: jak dodávky bavlny ze 

svých plantáží v jižanských státech, tak současně i potřebné úvěry v dolarech. Spojené státy 

byly navíc již etablovaným dovozcem bavlny do podunajské monarchie; například 

v posledním předválečném roce byla z USA do Rakouska-Uherska vypravena bavlna za 202 

milionů korun, což představovalo 60% celkového objemu amerického vývozu do 

habsburského soustátí.203  Iniciativa získat americkou půjčku a dodávky bavlny se těšila 

podpoře československé vlády, neboť oživení tuzemského bavlnářského průmyslu mělo 

sloužit hned několika záměrům. Odhlédneme-li od udržení zaměstnanosti a zásobování 

obyvatelstva ošacením v poválečné době, kalkulovala vláda s exportními možnostmi 

domácího bavlnářského průmyslu, jenž mohl napomoci získat státu tolik potřebné valuty.204 

 

                                                   
203 Horčička, op. cit., str. 13. 
204 Novotný, Jiří: Americké bavlnářské úvěry z roku 1919 a československý bavlnářský průmysl, in: Z dějin 

textilu. Studie a materiály, č. 3, 1982, str. 54. 
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6.1.1 Jednání o poskytnutí amerických bavlnářských úvěrů 

Prvním krokem k získání bavlnářských úvěrů bylo navázání kontaktů s představiteli 

Americké zásobovací akce (American Relief Administration), která organizovala dovoz 

potravin a surovin do válkou vyčerpané Evropy. V únoru 1919 se v Paříži podařilo řediteli 

Živnobanky Jaroslavu Preissovi ujednat se zástupcem ARA P. Sheldonem předběžnou 

dohodu, podle níž měly americké banky uvolnit úvěr ve výši 25 milionů dolarů na nákup 

bavlny. V souladu s podmínkami americké strany vznikla v Československu zvláštní 

organizační struktura, jejímž úkolem bylo zabezpečit budoucí finanční a surovinové 

transakce. Jednotný nákup bavlny od amerických dodavatelů a její distribuci mezi tuzemské 

bavlnářské podniky mělo zaštítit nově zřízené Nákupní a prodejní družstvo, za poskytnuté 

úvěry se pak měl zaručit sedmičlenný syndikát pražských bank, v jejichž čele stála 

Živnobanka. 

Počátkem května téhož roku přicestovali zástupci bankovního syndikátu do USA, aby na 

místě jednali o s představiteli tamních finančních kruhů o poskytnutí půjčky na nákup bavlny. 

Americké banky byly úvěru zpočátku nakloněny, avšak situace se záhy zkomplikovala, když 

z Evropy dorazily znepokojivé zprávy, že německá vláda odmítla přijmout mírové podmínky 

obsažené ve Versailleské smlouvě. Panující nejistota nad dalším vývojem se promítla i do 

rozhovorů o bavlnářském úvěru, a jednání s čs. zástupci tak byla odložena až do doby, než 

Německo 28. června konečně podepsalo mírovou smlouvu. Teprve poté byly americké banky 

ochotné zasednout zpátky k jednacímu stolu a uvolnit úvěr. Jeho podoba však zůstala daleko 

za očekáváním československé strany. 25 milionů dolarů, které předběžně dohodl Preiss 

během února v Paříži, se ztenčilo na pouhých 6,3 milionů. Tuto částku poskytly čs. 

bankovnímu syndikátu newyorské peněžní ústavy Guaranty Trust Company, Chase National 

City Bank a Central Union Trust. Tzv. výpomocný úvěr byl zatížen úrokem 7,75% a byl 

povolen pouze na tři měsíce s možností lhůtu eventuálně prodloužit o dalšího čtvrt roku.205 

Velmi tvrdými podmínkami úvěru, zejména extrémně krátkou lhůtou splatnosti a vysokou 

úrokovou mírou, tak Československo doplatilo na turbulentní politickou situaci poválečné 

Evropy na sklonku jara 1919.  

Po určitém uklidnění evropských poměrů došlo v prosinci 1919 k dalším nákupům bavlny 

z USA. Americké bavlnářské podniky se tentokrát uvolily dodávat surovinu formou úvěru 

přímo Nákupnímu podniku. Podle úmluvy vystavila československá strana celkem dvě 

                                                   
205 Novotný, op. cit., str. 64. 
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směnky po 1,3 milionech dolarů a dalších deset směnek na částku 1 milion dolarů. Tyto 

záruky byly splatné v období rozprostírajícím se od poloviny ledna 1920 do 31. března 

1921.206  

 

6.1.2 Obtíže se splácením úvěrů a nedostatek deviz 

Podle původních představ měly být splátky pokryty vysokými příjmy z exportu čs. 

bavlnářského průmyslu a také očekávanými zisky z vývozu cukru. Tyto plány však záhy 

utrpěly zásadní trhliny. Cena cukru začala na světových trzích klesat v důsledku rozšiřování 

plantáží cukrové třtiny na Kubě a Jávě. Ministerstvo zahraničního obchodu tento trend 

nezachytilo a spekulativně vyčkávalo s prodejem sklizně z roku 1919 na vyšší cenu, která se 

ovšem nedostavila. Rok 1920 s sebou přinesl rovněž prudký pokles ceny bavlny na světových 

trzích. Pro Československo byla situace o to komplikovanější, že domácí bavlnářský průmysl 

se ocitl ve svízelném postavení. Jednak jej zatěžovaly vysoké pořizovací náklady, kdy musel 

splácet bavlnu ve vysokých cenách z roku 1919, současně také bavlnářští konkurenti z Velké 

Británie, Francie, Německa a Polska ovládli tradiční exportní trhy českého bavlnářství na 

Balkáně a zemích bývalé habsburské monarchie.207 

Potíže čs. bavlnářského průmyslu se neprojevily okamžitě, důsledky nepříznivého trendu 

vývoje světových cen se začaly promítat až s určitým odstupem. Proto ještě na jaře 1920 

probíhala intenzivní jednání mezi čs. vyslanectvím ve Washingtonu a americkými 

společnostmi. Ministerstvo zahraničních věcí zmocnilo 7. února 1920 Zdeňka Fierlingera, aby 

společně s obchodním atašé Smetanou jednal o bavlnářském úvěru s firmou South Atlantic 

Export Company. Vláda byla ochotná převzít záruky za úvěr a vymiňovala si, aby byl 

poskytnut alespoň na devět měsíců s tím, že jej bude eventuálně možné splatit vývozem 

hotových výrobků.208 Na straně Nákupního družstva, zdá se, přesto panovala jistá obava 

z kvality bavlny, neboť zkraje března telegrafovalo MZV vyslanectví pokyn, aby sdělilo 

přesné parametry zamýšleného úvěru. Chargé d'affaires Jan Masaryk oznamoval v telegramu 

ze 17. března výsledek jednání s vládní organizací War Finance Corporation, jež byla ochotná 

podporovat nákup bavlny. Vedoucí washingtonské legace apeloval na co nejrychlejší 

rozhodnutí: „Ztratíme-li ‚War Finance Corporation‘, ztratíme důvěru a má posice ve 

finančních kruzích by byla nemožná. Detaily smlouvy přesně dle informací dr. Smetany, 

                                                   
206 Novotný, op. cit., str. 68. 
207 Raková, Svatava: Politika Spojených států ve střední Evropě po první světové válce, str. 131. 
208 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 11. 
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který přece ví, co u nás potřebujeme. Propadne-li smlouva, je Smetana i já zodpovědným a 

následky přirozeně dalekosáhlé.“209 V pozdějším nedatovaném telegramu, jenž však soudě dle 

odesílacího čísla musel vzniknout nedlouho po této zprávě, rozváděl Masaryk výhody, které si 

slibovalo navázání spolupráce: přímé nákupy od majitelů jižanských plantáží, získání důvěry 

tamních konzervativních bankéřů a jistou roli hrála i projevená „neobyčejná ochota“ 

prezidenta WFC, „která znamená pro nás všechno“.210 Při rychlém souhlasu bankovního 

syndikátu a textilních podniků sliboval Masaryk zajistit dalekosáhlé výhody. Svolení obdržel 

zřejmě obratem, neboť již 22. března oznamoval Masaryk do Prahy, že společně se Smetanou 

podepsali smlouvu se South Atlantic Export Company, přičemž jim vyšly neobyčejně War 

Finance Corporation a státní department.211 

 

6.1.3 Úsilí vyslance Štěpánka o včasné splácení bavlnářských splátek 

Když počátkem prosince 1920 převzal chod washingtonské legace vyslanec Bedřich 

Štěpánek, jedním z prvních telegramů odeslaných do Prahy se věnoval otázce bavlnářských 

úvěrů. Štěpánek oznamoval s rázností a naléhavostí sobě vlastní, že dochází k neplnění 

splátek. „Naše neplacení obnosu nepatrného u bank, které jinak o republice smýšlí příznivě, 

jest neobyčejně trapné,“ poznamenával Štěpánek znepokojeně a žádal ústředí, o 

„nejenergičtější zakročení u pražských bank“.212 Otázka bavlny ostatně ležela novému 

vyslanci na srdci. Ihned na druhý den po odeslání citovaného telegramu zaslal MZV další 

zprávu, v níž se dotazoval, zda ministr zahraničního obchodu Rudolf Hotowetz uvažuje o 

dalším nákupu americké bavlny. Na Štěpánka se prý obrací interesenti a zahrnují jej různými 

projekty.213 Toto tvrzení však působí poněkud pozoruhodně, uvážíme-li, že Štěpánek připlul 

do USA teprve 27. listopadu, tedy před necelým týdnem, a již byl zasypán obchodními 

nabídkami. Ať již vycházelo Štěpánkovo tvrzení z jakéhokoli základu, na československé 

straně nebyl zájem o další dodávky bavlny. Fierlinger jej telegramem upozorňoval na zákaz 

dovozu bavlny do doby, než dojde k vyřešení závazků Nákupního družstva.214 Ostatně za 

                                                   
209 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 26. Uvedená pasáž z Masarykova telegramu je 
rovněž citována v Polišenská, op. cit., 1. svazek, str. 265. 
210 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 26. 
211 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 31. 
212 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 145. 
213 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 146. 
214 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 152. Zákaz dovozu bavlny platil v období od ledna 

do dubna 1921, viz Raková, Svatava, op. cit., str. 132. 
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tímto účelem byl vyslán do Ameriky zástupce bavlnářů a bankovního syndikátu Kufler, jenž 

se měl pokusit vyjednat úlevy při splátkách bavlnářských úvěrů. 

Kuflerova jednání s věřiteli probíhala v závěrečných dnech roku 1920 a Štěpánek svědomitě 

referoval o jejich průběhu. Po schůzce 23. prosince hlásil ústředí, že je absolutně nutné do 

týdne převést do New Yorku 1 755 000 dolarů, jinak hrozí „nedozírné škody kreditu 

obchodního, bankovního, státního“.215 Z Prahy obdržel ujištění, že banky již značnou část této 

sumy opatřily a že doufají splatit celý obnos v uvedeném termínu. Ještě než inkriminovaná 

platba kabelograficky dorazila do New Yorku, pokračovala jednání dál a Štěpánkovi 

s Kuflerem se podařilo vyjednat se zástupci War Finance Corporation kompromisní dohodu 

spočívající v prodloužení termínů splátek a snížení úrokové míry z 9% na 7%.216 Nad původní 

výší této cifry se pozastavuje historička Milada Polišenská a považuje za pozoruhodné, že čs. 

vláda byla ochotná zavázat se k tak značné částce v době, kdy byly státní rezervy zatíženy 

nutností splácet mezispojenecký válečný dluh.217 

Vyslanec Štěpánek nespouštěl problematiku bavlnářských úvěrů ze zřetele ani s příchodem 

roku 1921. V obsáhlé zprávě z 21. ledna připomínal ministerstvu, že prodloužení splátek a 

snížení úrokové míry, kterou minulý měsíc vyjednal, je podmíněno včasným uhrazením 

aktuální splátky nejpozději k poslednímu lednovému dni. Vyslanec se ze všech sil snažil 

vyvarovat opakování blamáže s prosincovou splátkou, kterou obdržely newyorské banky 

teprve v polovině ledna. Další zpoždění by podle Štěpánka vedlo ke „katastrofálnímu“ 

poškození jinak dobrého kreditu Československa, což ilustroval následujícími slovy: 

„Důsledky nepochopitelně nepřesného placení listopad – prosinec [vedou k tomu], že několik 

středních new-york. bank prohlásilo, že nechtějí nic mít s čes. slov. kredity.“218 Jelikož se čs. 

vláda formálně zaručila za splácení závazků Nákupního družstva, zdůrazňoval Štěpánek, že 

další průtahy s placením by mohly vzbuzovat dojem finanční slabosti republiky, potažmo 

dávat tušit její bankrot. Nebude-li zaplacena lednová splátka včas, varoval, že v takovém 

případě odmítá nést zodpovědnost za následky.  

Štěpánkova urgence se neminula účinkem. Když následujícího měsíce opět připomínal blížící 

se termíny úhrady únorové platby ve výši 1,8 milionů dolarů, poznamenával, že „včasné 

zaplacení lednové splátky působilo v odborném tisku znamenitě.“219 Příznivý dojem však 

                                                   
215 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 158. 
216 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1920, zpráva č. 163. 
217 Polišenská, op. cit., 1. svazek, str. 287. 
218 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 20. 
219 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 56. 



92 
 

neměl dlouhého trvání. V polovině června se Štěpánek opět dotazoval do Prahy, jak vypadá 

situace s placením poslední bavlnové splátky, neboť se množí dotazy a nehrazení závazků 

v termínu poškozuje československou pověst. Tento nepříznivý obraz se vyslanec dle svých 

slov snažil rozptýlit ujišťováním, že zdržení je jistě způsobeno pouze technickými obtížemi 

při převodu splátek za oceán.220 Odpověď z ministerstva dorazila zneklidněnému Štěpánkovi 

až po více jak týdnu a oznamovala, že Živnobanka zasílá Guaranty Trust Company 

zbývajících 200 000 dolarů jako doplatek dubnové splátky. Současně byl vyslanec žádán, aby 

intervenoval u Guaranty Trust Company a vyjednal tříměsíční odklad platby ve výši 1,1 

milionu dolarů, než bude parlamentem schválen zákon o likvidaci nákupů bavlny.221 

Z jednání s viceprezidentem Guaranty Trust Company vzešel obrys následující úmluvy, jejíž 

podmínky tlumočil Štěpánek do Prahy 29. června. Americký bankovní syndikát eviduje 

pohledávky za bavlnu v celkové výši zhruba 1,4 milionu dolarů, nicméně je ochoten 

prodloužit splatnost, bude-li okamžitě uhrazeno 200 000 dolarů a čs. bavlnářský syndikát 

zaplatí dalších 13 000 dolarů coby „dodatečná prémie“. Za těchto podmínek je Guaranty Trust 

Company souhlasí s prolongací zbývající sumy. O tříměsíční lhůtě ovšem nemohlo být ani 

řeči, neboť Američané požadovali splatit prvních 600 000 dolarů již k 31. červenci a zbylých 

600 000 dolarů pak 31. srpnu. Štěpánek k tomu varovně podotýkal, že nebudou-li závazky 

splněny ve všech bodech, hrozí „nevyhnutelný velký skandál a ohrožení našeho úvěru.“222 

Třebaže čs. bankovní syndikát vedený Živnobankou s těmito podmínkami souhlasil a 

požadovaný dvousettisícový obnos poukázal, ani prodloužení splatnosti neodstranilo 

chronické potíže s nedodržování termínů splátek. Již 3. srpna upozorňoval Štěpánek, že 

nebyla provedena první prolongovaná splátka, kterou přitom měla čs. strana uhradit k 31. 

červenci. Z ústředí se obratem dozvěděl, že splátka bude poukázána „do desátého [či] snad 

dříve“, jelikož se ještě jedná o nákupu potřebných deviz.223 Protože ještě 27. srpna, tedy 

pouhých několik dní před termínem druhé splátky, neměl Štěpánek informace o zaplacení 

červencové platby, znepokojeně upozorňoval MZV na hrozící důsledky: „Dosud neprovedeno 

splacení bavlnové splátky slíbené 10. srpna. Druhých šest set tisíc je splatno 30. srpna. Banky, 

jejichž trpělivost je vyčerpána, hrozí novinovou kampaní. Hleďte vymoci okamžité splacení 

první poloviny. O situaci kabelujte.“224 Situace naštěstí nebyl tak závažná a k medializaci 

                                                   
220 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 141. 
221 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 150. 
222 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 158. 
223 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 193. 
224 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 207. 
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nedošlo, neboť čs. strana odeslala červencovou platbu 15. srpna, avšak Guaranty Trust 

Company ji nedopatřením vyplatila jinému subjektu. Co se týkalo srpnové platby, tak o ní 

informovalo MZV Štěpánka 29. srpna, že byla již zařízena.225  

Jelikož tímto momentem se agenda bavlnářských úvěrů vytratila z komunikace mezi 

washingtonským vyslanectvím a pražským ústředím, lze usuzovat, že srpnová splátka byla 

nakonec skutečně uhrazena v řádném termínu a že nenastaly potíže ani se zbytkem 

bavlnářských úvěrů. Poslední zmínka o bavlně se nachází v telegramu, který MZV zaslalo 

washingtonské legaci 13. října. Sdělení zprávy bylo nanejvýše úsporné: „Bavlna 

doplacena.“226 Závěr, že všechny splátky byly do konce roku 1921 řádně uhrazeny, podporuje 

i autor studie k bavlnářským půjčkám Jiří Novotný.227  

 

6.1.4 Zhodnocení 

V závěru roku 1921 tedy končí jeden z prvních pokusů navázat intenzivnější hospodářské 

vztahy se Spojenými státy. Ve zpětném pohledu je zřejmé, že nedopadl právě nejvydařeněji. 

Autor diplomové práce k československo-americkým vztahům Daniel Běloušek usuzuje, že 

potížemi se splácením bavlnářských úvěrů byla narušena důvěra amerických bankovních 

ústavů v československé obchodní kruhy, což se mimo jiné projevilo v neochotě bank umístit 

čs. státní obligace na americkém trhu.228 Tento názor je na místě trochu poupravit, neboť 

k dalekosáhlému poškození důvěryhodnosti ČSR, jehož se ve svých hlášeních tolik obával 

vyslanec Štěpánek, nedošlo. Československá státní půjčka (dle úroku označovaná jako tzv. 

8% státní půjčka) byla v roce 1922 bez větších obtíží umístěna na americkém trhu. Fakt, že 

byla následně vydána i druhá série státních dluhopisů naznačuje, že pověst Československa 

neutrpěla zdaleka tak hluboké šrámy. Ve stejné době navíc získalo v Americe soukromou 

půjčku i hlavní město Praha.229 

V otázce československo-amerických finančních vztahů měla sehrát mnohem klíčovější roli 

problematika čs. válečného dluhu, která se naplno rozeběhla zkraje roku 1922. Ačkoliv se 

nikterak nejednalo o spojité nádoby, bylo z pohledu čs. diplomacie jistě žádoucí, že se tíživou 

agendu bavlnářských úvěrů podařilo ukončit předchozího roku a uklidit ji tak z pomyslného 

                                                   
225 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 209. 
226 AMZV, Telegramy došlé a odeslané, ZÚ Washington, Telegramy došlé 1921, č. D-163. 
227 Novotný, Jiří: op. cit., str. 68. 
228 Běloušek, op. cit., str. 83. 
229 Blíže k okolnostem čs. státní půjčky viz AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington, k. 3.  
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jednacího stolu, neboť v následujících letech si plnou pozornost ministerstva zahraničních 

věcí a dalších příslušných úřadů vyžadovala mnohonásobně závažnější problematika čs. 

válečného dluhu vůči USA, od jejíhož vyřešení se měly odvíjet další vzájemné finanční a 

hospodářské vztahy. 

 

6.2 Vypořádání československého válečného dluhu vůči USA 

 

Problematika vypořádání čs. válečného dluhu vůči USA představuje jedno z ústředních témat 

československo-amerických vztahů ve dvacátých letech. Zejména z americké perspektivy se 

jednalo o otázku zásadního významu, uvážíme-li důslednost, s níž především Coolidgeova 

administrativa striktně lpěla na principu řádného splácení mezispojeneckých dluhů. Ale také 

pro Prahu bylo zdárné vyřešení závazků vůči USA velmi důležitým krokem na cestě k 

dalšímu rozvoji vztahů se zaoceánskou velmocí. Do jisté míry lze tedy říci, že se jednalo o 

první zátěžovou zkoušku vzájemných vztahů, které měly za sebou teprve prvních několik let 

existence. Válečný dluh představoval dědictví minulosti a způsob, jakým se ČSR svých 

závazků zhostí, znamenal pro Washington nepochybně výrazný signál o důvěryhodnosti 

mladé středoevropské republiky. 

 

6.2.1 Vznik a charakter čs. válečného dluhu vůči USA 

Úvodem je třeba předeslat, že navzdory označení „válečný“ se netýkal čs. dluh vůči USA jen 

úvěrů souvisejících s vojskem, ale rovněž poválečných půjček, které měly pomoci překonat 

naléhavé důsledky války. Ostatně první úvěr poskytnutý americkou vládou nesl datum 15. 

listopadu 1918, tedy několik dnů poté, co utichly boje světové války, a další půjčky 

následovaly během roku 1919. Samotné úvěry lze pro zjednodušení rozdělit do dvou 

kategorií: na zásobovací a na vojenské. První skupina zahrnovala potravinovou pomoc, která 

do Československa proudila v rámci poválečných rekonstrukčních iniciativ prostřednictvím 

U. S. Grain Corporation a American Relief Administration. Vojenské úvěry pak souvisely 

s pobytem čs. legií na Sibiři a s jejich pozdější přepravou do vlasti v rámci tzv. velké a malé 
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repatriace.230 Do vojenské kategorie rovněž spadala i půjčka na nákup přebytků ze zásob 

americké expediční armády ve Francii. Samotné úvěry byly poskytnuty americkou vládou, 

případně částečně soukromými společnostmi pod vládní patronací.  

Československo nebylo zdaleka jedinou zemí, které poskytly Spojené státy válečné půjčky. 

Přehled amerického dluhové komise z 2. února 1922 evidoval celkem 20 států s finančními 

závazky vůči americké vládě. Nejvýznamnější roli mezi nimi pochopitelně hrály hlavní 

válčící mocnosti Velká Británie, Francie a Itálie, jejichž dluh se pohyboval v řádech jednotek 

miliard dolarů. Včetně úroků dlužili k uvedenému období Londýn 4,675, Paříž 3,716 a Řím 

1,850 miliardy dolarů. Československo s dluhem ve výši 102 328 600 dolarů spadalo do 

pomyslné střední kategorie dlužníků a předstihlo většinu srovnatelně velkých evropských 

států; více dlužilo jen větší Polsko (148 milionů) a válečnými škodami těžce poznamená 

Belgie (420 milionů). Naopak dluhy nově vzniklých nástupnických států, pobaltských 

republik či balkánských zemí se pohybovaly v řádu jednotek či maximálně několika málo 

desítek milionů dolarů.231  

Objemný československý válečný dluh tak svojí výši nebyl zdaleka marginální otázkou. Jak 

vyplyne z následujícího líčení, přesné vyúčtování povolených úvěrů se posléze stalo 

předmětem vleklých jednání mezi americkou stranou (zejména lodní společností Shipping 

Board) a čs. úřady. Zdlouhavé přezkoumávání předkládaných účtů a vznášení námitek se staly 

významným, nikoliv však jediným zdrojem průtahů při řešení otázky vypořádání čs. 

válečného dluhu.  

 

6.2.2 Nastolení otázky vyrovnání čs. válečného dluhu 

Do centra pozornosti ministerstva zahraničních věcí vstoupila otázka vyrovnání válečného 

dluhu vůči USA počátkem roku 1922 na pozadí probíhajících jednání se Shipping Boardem, 

která vedl vyslanec Bedřich Štěpánek a jež se točila ohledně přesného vyúčtování za tzv. 

malou repatriaci. Byl to právě Štěpánek, který na počátku února informoval ústředí, že 

americký Kongres schválil návrh finančního výboru na ustanovení zvláštní komise, která 

                                                   
230 Zatímco tzv. velká repatriace proběhla v režii amerického ministerstva války, které vyčlenilo 11 lodí na 

přepravu čs. legionářů ze Sibiře do Terstu, tzv. malá repatriace se uskutečnila na základě nájemní smlouvy s 

lodní společností U. S. Shipping Board, jež poskytla tři plavidla: lodě Heffron, Nanking a Archer. Pouze Heffron 

dopravil své pasažéry přímo do Terstu. Naproti tomu Nanking a Archer zakotvili v kalifornském San Diegu a 

bezmála tři tisíce čs. legionářů muselo být přepraveno napříč Spojenými státy a následně na prázdných 

armádních lodích, které mířily do Evropy vyzvednout americké vojáky.  
231 FRUS, 1922, Vol. I., str. 398. 
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měla s dlužícími spojeneckými státy dohodnout přesný harmonogram splácení poskytnutých 

válečných půjček. Tzv. dluhovou komisi posléze utvořilo pět členů, jimiž byli státní sekretář 

Charles Hughes, sekretář obchodu Herbert Hoover, sekretář pokladu Andrew Mellon, senátor 

Reed Smoot z finančního výboru a kongresman Theodor Burton ze zahraničního výboru. 

Republikánská administrativa si uchovala svrchovanou kontrolu nad činností touto komisí, 

neboť oba zastupitelé rovněž náleželi do republikánského tábora. Ve svém hlášení však 

Štěpánek dodával, že americké ministerstvo financí nicméně „prý očekává, že Vel. Británie 

počne s placením úroků co nejdříve, zatímco od některých nově vzniklých států nelze 

očekávat placení úroků ani do 10 let.“232  

Uvedená Štěpánkova poznámka, v originále podtržená některým z úředníků ministerstva, je 

velmi příznačná pro další vývoj dluhových jednání z československé strany. Nejde jen o 

skutečnost, že Velká Británie se stala první zemí, která konsolidovala svůj válečný dluh vůči 

USA a dohodla se na podmínkách splácení, jejichž parametry se posléze staly precedentem 

pro vyrovnání s ostatními dlužníky. Podstatnější je druhá část Štěpánkova hlášení, a sice že 

americká strana neočekává od nových států splácení válečných půjček v brzké době. Tato 

zpráva byl prvním z dílků mozaiky ujištění, které postupně docházely do Prahy a vedly 

rozhodující představitele k závěru, že bezodkladné řešení čs. dluhu není aktuální záležitostí, 

přinejmenším ne do chvíle, než bude vyřešen francouzský dluh.  

Potvrzení této domněnky posílila zpráva z 27. července 1922 od legačního rady Aloise 

Štanglera, jenž při Štěpánkově absenci převzal nejen vedení chodu legace, ale také 

zplnomocnění pro vyjednávání se Shipping Boardem a zastupování ČSR u dluhové komise. 

Štangler, který se setkal se sekretářem dluhové komise Eliotem Wadsworthem referoval do 

Prahy, že podle sekretáře „jednání samo o úpravu [čs.] dluhu není aktuelním až do vyřízení 

této otázky v příčině Francie a Belgie“.233 K tomu ovšem Štangler podotýkal, že Američané 

nicméně očekávají, že Praha zatím předloží co nejpodrobnější přehled statistických dat o 

státním rozpočtu, daňovém zatížení, stavu obchodu a průmyslu a případně další okolnostmi, 

kterými by ČSR mohla nárokovat snížení části svých dluhů. 

V jistém rozporu s těmito náznaky však byly ostatní signály z americké strany. Vyslanec 

v Praze Lewis Einstein nótou z 25. dubna 1922 oficiálně oznámil ministru Benešovi 

ustanovení americké dluhové komise, k čemuž závěrem podotýkal, že komise uvítá veškeré 

                                                   
232 AMZV, IV. sekce, k. 331, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 3. 2. 1922, č.j. 26520. 
233 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1922, zpráva č. 45. 
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návrhy čs. vlády ohledně způsobu vyrovnání válečného dluhu.234 Zanedlouho po výše 

citovaném hlášení oznamoval Štangler ústředí, že v dluhovém jednání s francouzskou 

delegací podle očekávání nenastal žádný posun, avšak zástupce sekretáře dluhové komise 

Philben z ministerstva financí vyjádřil Štanglerovi očekávání komise, že rozpočet ČSR na rok 

1923 bude obsahovat příslušnou položku pro splácení běžných úroků čs. válečného dluhu. 

Dále Štangler poznamenával, že téměř aktivní státní rozpočet a příznivá finanční a 

hospodářská situace republiky je v amerických kruzích považována za známku platební 

schopnosti.235 Tento pro republiku choulostivý obraz se Štangler pokoušel opatrně korigovat 

tím, že poukazoval na mimořádné daňové zatížení v prvních poválečných letech, které již 

nebude možné zvýšit, a také na potíže čs. hospodářství tváří v tvář rostoucí konkurenci 

sousedních států. Těžko posoudit, nakolik byl Štangler ve svém úsilí úspěšný, neboť o pět dní 

později opakoval do Prahy, že dluhová komise považuje Velkou Británii a Československo za 

nejschopnější splácet ze všech dlužníků, což uzavíral varováním, že za takovýchto okolností 

„bude naše postavení při vyrovnání válečných dluhů a úroků nesnadným“.236 

 

6.2.3 Přezkoumávání účtů a vyslání čs. vyúčtovací mise do USA 

Ačkoliv si čs. diplomacie slibovala, že k řešení válečného dluhu dojde až po americko-

francouzské dluhové dohodě, což bylo sotva myslitelné bez předcházejícího vyřešení 

komplikované reparační problematiky, započaly práce na vyúčtování čs. válečného dluhu již 

v průběhu roku 1922. Jednalo se sice o zdlouhavý a mnohdy úmorný proces plný rozkladů 

předložených účtů a námitek vůči správnosti jednotlivých položek, ale také o nezbytný 

předpoklad dalších jednání; bez uznání přesné výše závazků vůči americké straně nemohlo 

být přikročeno k jednání o splátkovém harmonogramu. Práce na vyúčtování čs. válečného 

dluhu souběžně probíhaly ve dvou rovinách: washingtonské vyslanectví bylo v  kontaktu 

s americkou dluhovou komisí a Shipping Boardem, od něhož dle potřeby vyžadovalo účty, 

které posílalo do Prahy, kde pracovala tříčlenná vyúčtovací komise. Ta byla ustanovena v září 

1922 ministerstvem financí a kromě tamního ministerského rady Lippanského v ní zasedali 

ještě ředitel Státního obilního ústavu František Písecký237 a štábní kapitán Stanislav Křenek238 

                                                   
234 AMZV, IV. sekce, k. 332, nóta č. 78 amerického vyslance v Praze, 25. 4. 1922. 
235 AMZV, IV. sekce, k. 331, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 5. 8. 1922, č.j. 

125871. 
236 AMZV, IV. sekce, k. 332, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 10. 8. 1922, č.j. 

127709. 
237 Písecký byl navržen pro své zkušenosti, které získal jako ředitel Státního obilního ústavu při nákupu obilí a 

mouky ze zahraničí v náročném období let 1919-1921. Kromě potřebné jazykové průpravy disponoval 
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z Finanční správy ruských legií při ministerstvu národní obrany. Jejím úkolem bylo první fázi 

(plánované do konce roku) obstarat veškeré dostupné podklady nacházející se 

v Československu, načež se měla přesunout do Ameriky a na místě jednat s tamními zástupci 

o zbývajících nevyjasněných účtech. 

Byl to právě Křenek, jenž v září 1922 vypracoval pro prezidium ministerské rady patrně první 

souhrnný přehled, který rekapituloval historii a současný stav čs. válečného dluhu. Podle 

Křenkových propočtů poskytla americká vláda Československu úvěry v celkové výši 

91 169 834 dolarů a 26 centů, načež v následujícím rozkladu podal výklad, kolik z této částky 

není kryto čs. obligacemi a věnoval se sporným účtům předložených americkou stranou. 

Křenkovy výhrady směřovaly zejména vůči účtům za materiál dodaný pro sibiřská vojska, 

kdy byl čs. straně účtován i materiál, který převzala francouzská správa, a disponoval jím 

vrchní velitel spojeneckých sil na Sibiři generál Janin, na jehož rozkaz získaly část tohoto 

materiálu francouzské a ruské jednotky namísto Čechoslováků, takže krom řady nesrovnalostí 

v dílčích položkách bylo sporné, nakolik je Československo morálně zavázáno hradit dodávky 

využívané jinými spojenci. Křenek vznášel značné námitky i vůči účtům společnosti Shipping 

Board za tzv. malou repatriaci.239 

Závěrečné měsíce roku 1922 a první měsíc roku následujícího se nesly ve znamení 

podrobného přezkoumávání fotostatických kopií účtů, které obdrželo vyslanectví od Shipping 

Boardu. Finanční správa vznášela opět námitky vůči různým vyúčtovaným položkám, z nichž 

mnohé měla za neprůkazné a znovu a znovu žádala po vyslanectví resp. Shipping Boardu 

zaslání dodatečných materiálů, které by objasnily oprávněnost účtovaných částek. Spory se 

Shipping Boardem začínaly pomalu přerůstat únosnou mez, o čemž svědčí zpráva legačního 

rady Štangler, jenž 12. února 1923 upozorňoval MZV, že se nedaří přesvědčit Shipping Board 

k předložení dalších podrobných výkazů. Podle Štanglera je považuje společnost za 

bezpředmětné a nákladné, a co hůř, opakované „naléhání na detailní vyúčtování činí všude … 

dojem úmyslných průtahů“.240 Jistou netrpělivost pramenící ze zdlouhavého postupu lze 

vyčíst i z nóty amerického vyslance v Praze z 13. ledna. Einstein v ní připomínal Benešovi, že 

navzdory devítiměsíčnímu jednání zůstává dále nevypořádána repatriační pohledávka 

                                                                                                                                                               
technickými znalostmi z praxe, zejména co se týkalo lodní přepravy zboží a jeho pojištění, neboť obojí osobně 

zařizoval při obstarávání zahraničních obilných úvěrů. 
238 Křenek byl navržen coby zástupce Finanční správy ruských legií pro svou znalost problematiky vojenských 

úvěrů, s níž byl důkladně obeznámen. 
239 AMZV, IV. sekce, k. 332, spis „Zjištění a vyúčtování pomocných amerických úvěrů“, 13. 9. 1922, č.j. 

137253 
240 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1923, zpráva č. 16 
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Shipping Boardu ve výši 533 tisíc dolarů, na kterou již vyslanectví MZV upozorňovalo již 

v květnu 1922, a od té doby byla učiněna opakovaná podání u washingtonské legace.241 

Aby ministerstvo uklidnilo narůstající netrpělivost americké strany, oznámil Beneš úmysl 

vyslat do USA vyúčtovací komisi, což Einstein kvitoval s „upřímným potěšením“.242 Původní 

tříčlenná komise odcestovala do Ameriky na přelomu dubna a května. Formálně ji měl posílit 

nový čs. vyslanec František Chvalkovský, jenž však měl přicestovat do Washingtonu až o 

několik týdnů později. Personální rozšíření nebylo jedinou změnou mise. Její úkoly 

nespočívaly pouze v porovnání čs. účtů s americkými a stanovení celkové dlužné částky, 

oproti původní koncepci byly její pravomoci rozšířeny o eventuální vyjednávání o 

podmínkách vyrovnání válečného dluhu. K poslednímu bodu však Beneš v instrukcích 

washingtonskému vyslanectví podotýkal, že uzavření dluhové dohody by nejprve musela 

předcházet porada se spojeneckými vládami, zejména s Francií a Itálií, k nimž má 

Československo „specielní závazky“.243 

Měla-li tedy americká strana v létě 1923 velká očekávání od čs. mise, zůstaly zřejmě 

nenaplněné. Delegace se vrátila do republiky koncem července a hlavním výstupem její 

činnosti byla obsáhlá zpráva244 sepsaná kapitánem Křenkem při zpátečně plavbě do Evropy. 

Křenkova zpráva rekapitulovala stav čs. dluhu za velkou a malou repatriaci a dodávky 

vojenského materiálu a obšírně se zaobírala oprávněností jednotlivých položek, z nichž 

mnohé zůstávaly dále nejasné či přímo sporné. Vyjasňování účtů naráželo zejména na obtíž 

spočívající ve skutečnosti, že mnohé americké válečné úřady se mezitím již ocitly v likvidaci. 

 

6.2.4 Strategie opatrného vyčkávání 

Vyslání vyúčtovací komise tedy otázku definitivního vypořádání čs. válečného dluhu příliš 

vpřed neposunulo. Od léta 1923 navíc v Praze uzrávala strategie ponechat řešení problému na 

příhodnější dobu a vyčkat na chvíli, kdy se americká strana sama připomene o další jednání. 

Odrazem (anebo možná zdrojem) toho přístupu byla srpnová zpráva washingtonské legace. 

Vyslanec Chvalkovský v ní referoval o postoji sekretáře pokladu Mellona. Americký ministr 

financí se po svém návratu z Evropy zachvácené Rúrskou krizí vyjádřil, že nepokládá 

                                                   
241 AMZV, IV. sekce, k. 332, nóta č. 265 amerického vyslance v Praze, 13. 1. 1923. 
242 AMZV, IV. sekce, k. 332, nóta č. 296 amerického vyslance v Praze, 3. 3. 1923. 
243 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1923, zpráva č. 26. 
244 AMZV, IV. sekce, k. 332, „Zpráva o zjištění dluhu Československé republiky Spojeným státům z titulu 

pomoci československému vojsku na Rusi“, 31. 7. 1923, č.j. 737170/I.-23.Fin. 
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současnou dobu za vhodnou, aby Spojené státy naléhaly na jednání o splácení válečných 

dluhů. Evropské poměry jsou podle Mellonova mínění tak vážné, že bude nutné vyčkat, až se 

situace na kontinentě uklidní. Zatímco ministr zahraničí Hughes minulý prosinec sliboval, že 

USA budou trpělivým věřitelem, Mellon přidal nyní slib, že budou i věřitelem shovívavým. 

Na závěr zprávy vyslanec Chvalkovský podotýkal, že jej v nedávné době navštívili 

francouzští a italští velvyslanci a rumunský vyslanec a „nepokrytě v rozmluvách se mnou 

vyjádřili své obavy, že bychom jejich situaci ztížili, kdybychom otázku placení našich dluhů 

S. S. rozhodli již nyní“.245   

Rozhodnutí zaujmout vyčkávací postoj odráží i duch mezirezortních porad konaných na 

podzim 1923. Přinejmenším jedné z nich, konané 29. října, se účastnil přímo i Chvalkovský, 

jenž v té době pobýval v Praze na dovolené. Jednání dominovala otázka, zda je již nyní 

možné uznat dlužnou částku 80,2 milionu dolarů, jež je podložena prokazatelnými účty. Podle 

zápisu z jednání to byl právě Chvalkovský, kdo navrhl, aby se s uznáním této sumy počkalo, 

„až by vláda Spojených Států Severoamerických na uznání toto naléhala“. Teprve pak „aby 

bylo poukázáno na to, že vyúčtování není ještě skončeno“ a „jen v nejkrajnějším případě“ 

měla být uznána již vyúčtovaná částka 80,2 milionů.246 

Na tomto přístupu nezměnil mnoho ani rok 1924. V polovině února sice hlásil Chvalkovský 

do Prahy, že Hughes žádá obnovení jednání o čs. dluhu,247 avšak ani tento apel nevedl k větší 

aktivitě. Chvalkovský byl pověřen získat kopie sporných účtů od Shipping Boardu a 

dočasným esem v rukávu se mu mělo stát zmocnění „ve vhodnou chvíli“ uznat obligacemi 

nekrytou pohledávku lodního úřadu ve výši 404 000 dolarů.248 Tento závěr se zrodil 

z meziministerské porady konané 25. února, která se zabývala Chvalkovského žádostí, aby 

byl pověřen uznat již zmíněnou částku. Zápis z porady doslovně uváděl, že Chvalkovský o 

zplnomocnění žádá „na nátlak americké vlády“.249 Vyslanec nicméně s uznáním této sumy 

očividně nespěchal a dále pokračoval ve vyčkávací taktice, o čemž v dubnu informoval 

ústředí. Chvalkovského zpráva je ryzí ukázkou, jak čs. diplomacie hrála o čas. Úvodem 

vyslanec poznamenával, že v duchu meziministerských porad z podzimu 1923 „nenaléhal“ na 

znovuzahájení jednání s americkou dluhovou komisí a že „vyčkal dotaz“ státního sekretáře 

                                                   
245 AMZV, IV. sekce, k. 332, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 23. 8. 1923, č.j. 84 -

pol. 
246 AMZV, IV. sekce, k. 332, opis záznamu z mezirezortní porady konané 29. 10. 1923.  
247 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 26. 
248 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1924, zpráva č. 28. 
249 AMZV, IV. sekce, k. 332, rukopisný zápis z meziministerské porady pořízený K. Duffkem na spisových 

deskách, bez č.j. 
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Hughese. V jednání se Shipping Boardem nedošlo k žádnému pokroku a Chvalkovský 

„vyčkává zatím“ s uznáním 404 tisícové položky za malou repatriaci, k níž byl již 

zplnomocněn před dvěma měsíci. Co se pak velké repatriace týká, bylo mu sice ze státního 

departmentu sděleno, že může jednat o znovuzahájení jednání přímo s ministerstvem války, tj. 

bez prostřednictví amerického zahraničního úřadu, avšak Chvalkovský na tuto pobídku 

zareagoval šalamounsky: prozatím se „neučinil ještě prohlášení“, zda ČSR bude žádat od 

ministerstva války doklady.250 Ministerstvo zahraničních věcí dál hrálo o čas, byť celková 

dlužná částka narůstala vlivem přibývajících úroků. Podle Chvalkovského přehledu dosáhl 

obnos čs. závazků evidovaných americkým ministerstvem financí k 15. listopadu 1923 již 

výše 110 905 724 dolarů, z čehož tvořily úroky částku 19 026 053 dolarů.251 

 

6.2.5 Dluhová otázka se dává do pohybu 

Příslušné čs. úřady by zřejmě pokračovaly v Chvalkovského „politice nenaléhání“ i během 

roku 1925, ale obnovená a zesílená iniciativa americké vlády učinila těmto představám čáru 

přes rozpočet. Coolidgeova administrativa se totiž rozhodla zintenzivnit úsilí při jednání 

s dlužnickými státy, aby při zasedání Kongresu na konci roku mohla představit zdárné 

ukončení vleklých jednání. Československo se svým vyčkávacím přístupem nijak nelišilo od 

ostatních dlužníků. Drtivá většina252 dlužících států totiž nenásledovala britský příklad z ledna 

1923 a neuzavřely s USA doposud dohodu, kterou by uznaly konkrétní výši svých válečných 

dluhů a způsob, jakým budou spláceny. Tento nezdar byl pro Coolidgeovu administrativu 

politicky velmi choulostivý, neboť poskytoval vděčný prostor demokratické opozici a 

poškozoval Coolidgeovo image úsporného hospodáře, jež si 30. prezident Spojených států 

velmi pečlivě pěstoval.253 

Vyslanec Chvalkovský sice ještě 2. dubna upozorňoval, že vyslanectví pozorně sleduje dění 

v otázce mezispojenecký hnutí a že nepovažuje za nutné, aby čs. vláda přistoupila k jednání 

dříve, než tak učiní země jako Francie, Itálie, Belgie či Rumunsko.254 Jenže přibližně ve stejné 

době se začal zesilovat tlak americké vlády na obnovení dluhových jednání. Dva týdny po své 

                                                   
250 AMZV, IV. sekce, k. 332, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 25. 4. 1924, č.j. 278-
pol-24. 
251 Tamtéž. 
252 Kromě Velké Británie se do roku 1925 dohodly s americkou vládou na podmínkách splácení svých válečných 

dluhů ještě Finsko, Maďarsko a Litva. 
253 Ferell, op. cit., str. 167. 
254 AMZV, IV. sekce, k. 333, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 2. 4. 1925, č.j. 385 -

pol-25. 



102 
 

předchozí zprávě tak oznamoval Chvalkovský, že USA upomenuly Rumunsko o uhrazení 

válečného resp. poválečného dluhu. Rumunské závazky přitom dosahovaly  jen přibližně výše 

40% československého dluhu.255 

Skutečným bodem obratu ve vývoji jednání o čs. válečném dluhu se stala ostře koncipovaná 

americká nóta. Její doslovně formulované znění zaslal Kellogg pražskému vyslanci 

Einsteinovi již 4. dubna společně s pokynem, aby ji předložil čs. vládě při první vhodné 

příležitosti.256 Ta nadešla posledního dubnového dne. Obsah nóty nemilosrdně zrekapituloval 

tristní stav dluhového jednání: ačkoliv pražské vyslanectví uvědomilo čs. vládu o zřízení 

dluhové komise již v dubnu 1922, americká vláda musela čekat na nabídku k jednání celý rok, 

čímž bylo myšleno vyslání vyúčtovací komise. Od jejího posledního a jediného pobytu 

v zámoří přitom uplynuly takřka dva roky, aniž by byl za tu dobu učiněn československou 

stranou návrh, jak zamýšlí hradit dluh, jenž k 15. listopadu 1924 dosahoval i s úroky již výše 

115 528 439, 96 dolarů. Nóta však pokračovala ještě tvrdší výtkou. Upozorňovala Beneše na 

jeho závazek z 26. června 1919, v němž slíbil zástupci amerického ministerstva financí 

Normanu Davisovi, že ČSR nebude splácet dluhy jiným zemím před vyřešením svých 

závazků vůči USA. Americká vláda se však nyní s nemalým překvapením dozvídá, že aniž by 

Československo učinilo obdobnou nabídku Spojeným státům, souhlasilo splatit během pěti let 

své závazky Dánsku, Francii, Velké Británii, Nizozemsku, Norsku, Švédsku a Švýcarsku. 

Jelikož povaha čs. dluhu vůči USA je stejná jako v případě uvedených zemí, nemůže 

americká vláda souhlasit se stavem, kdy ČSR splácí své závazky vůči jiným zemím a vůči  

Washingtonu nikoliv.257  

Pro čs. diplomacii a obzvláště ministra Beneše byla americká nóta ledovou sprchou a stavěla 

Prahu i Beneše osobně do krajně trapné situace, z níž se vedoucí čs. diplomacie pokoušel 

vybruslit nepříliš důvěryhodně znějícím vysvětlením, že na slib z roku 1919 pozapomněl.258 

Během května přitom docházely do Prahy zprávy z washingtonského vyslanectví, že dluhová 

otázka v zámoří nabývá na stále větší intenzitě: Polsko se již dohodlo na podmínkách splácení 

svého válečného dluhu, další delegace se do Washingtonu sjížděly a Coolidgeova vláda 

zamýšlela uzavřít jednání do konce roku. Nechtěla-li ČSR utrpět diplomatický debakl, musela 

na rozdíl od předchozího vyčkávání jednat rychle. 

                                                   
255 FRUS, 1922, Vol. I., str. 398. 
256 FRUS, 1925, Vol. I., str. 122 an. 
257 AMZV, IV. sekce, k. 333, nóta č. 692 amerického vyslance v Praze, 30. 4. 1925. 
258 FRUS, 1925, Vol. I., str. 126. 
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Kurz dalšího vývoje vytyčila mezirezortní porada ze 17. června. Na ní padlo rozhodnutí 

oficiálně uznat za základ dluhu již prokazatelně vyúčtovaných 80 milionů dolarů, jejichž 

oprávněnost konstatovala již porada v říjnu 1923. O zbývajících sporných a z větší části stále 

nevyúčtovaných položkách ve výši 16,75 milionech mělo být urychleně jednáno s americkou 

stranou. Chvalkovský vyjádřil naději, že americkou vládu uspokojí československé uznání 

většiny svého dluhu a že Washington poskytne Praze stejné platební podmínky jako Velké 

Británii a Polsku. V otázce doposud nevyúčtované části dluhu doufal zástupce ministerstva 

financí, že její osud by mohl být vyřešen dosažením paušální slevy ve výši 25-30% této 

sporné sumy.259  

V duchu těchto závěrů instruoval Beneš 3. července legačního radu Lípu, aby prozatím 

neoficiálně sdělil státnímu departmentu připravenost ČSR uznat 80 milionů a ochotu 

přistoupit v co nejkratší době k přezkoumání zbylé částky.260 O týden později hlásil Lípa 

závěry ze schůzky se státním podsekretářem. Ten tlumočil Lípovi stanovisko svého 

nadřízeného a předsedy dluhové komise Hughese, jenž podobně jako většina vládních a 

diplomatických představitelů během letních veder opouštěl Washington a pobýval na svém 

letním sídle. Dluhová komise uvítá vyslání čs. delegace zplnomocněné k uzavření dohody o 

urovnání celého válečného dluhu, přičemž stanovení doposud neuznané části dluhu je podle 

názoru komise jen technickou záležitostí, která může být řešena souběžně s  jednáními o 

splácení. Jelikož v srpnu má dluhová komise na pořadu schůzky se zástupci francouzské, 

belgické a snad i italské delegace, mohlo by se k jednáním o čs. dluhu přistoupit 

během září.261 

Beneš s těmito podmínkami souhlasil a nechybně mu vyhovovalo, že  jednání s čs. delegací 

mělo proběhnout až po vyřešení francouzského, italského a belgického dluhu, což bylo jednou 

z klíčových premis „vyčkávací“ strategie z období let 1923-1924. Tyto plány však záhy 

obdržely zásadní trhlinu. Lípa 21. července oznamoval obrat v postoji dluhové komise: „Ze 

zahraničního úřadu bylo mi dnes sděleno ohledně začátku dluhového jednání, že americká 

dluhová komise žádá a zcela jistě očekává, že naše delegace bude poslána tak, aby nejpozději 

v prvém týdnu v září bylo možno zde jednání zahájit. Vláda odmítá položit začátek jednání 

                                                   
259 AMZV, IV. sekce, k. 333, zápis z mezirezortní porady 17. 6. 1925, č.j. 96262/25. 
260 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 65. 
261 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 77. 
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s námi až po skončení jednání s Belgií, Francií a Itálií s odůvodněním, že mezi dluhy 

zmíněných zemí a dluhem naším není souvislosti.“262 

Benešovu odpověď americké vládě zachycuje ministrem chvatně sepsaný koncept instrukcí 

pro Lípu, jenž měl předběžně informovat státní department o postojích čs. vlády 

k jednotlivým aspektům dluhového jednání. Beneš sice souběžně podával odpověď oficiální 

cestou prostřednictvím pražského vyslance,263 důvěrné a obsáhlejší instrukce Lípovi však 

zřetelněji poodkrývají zvolenou strategii pro dluhová jednání. Lípa měl nejprve vysvětlit, proč 

nebylo možné navrhnout konkrétní řešení již dříve a přistoupit k splácení dluhu. Rovněž měl 

podat výklad komplikované finanční situace a vyjádřit naději, že s ČSR bude nakládáno dle 

její platební schopnosti. Když Beneš psal: „jsme ochotni jednat o způsobu a konsolidaci 

dluhu“, včlenil za slovo „jednat“ ještě „nejraději po Belgii, Francii a Itálii“, avšak tuto pasáž 

následně přeškrtl a do oficiální odpovědi si cestu nenalezla. Po předchozím vyjádření 

americké strany bylo i Benešovi zřejmé, že dluhová komise nehodlá přistoupit na jakýkoliv 

další odklad jednání. Dále obsahovaly instrukce již oficiální stanoviska: Praha uznává již 

ověřený dluh, je ochotna ihned přistoupit k jednáním o jeho zbývající části a jako gesto dobré 

vůle nabízí zaplatit za rok 1926 splátku ve výši 2,5 milionu dolarů, ačkoliv nemůže v tuto 

chvíli vzhledem k nejistým hospodářským prognózám zaručit výši splátek v následujících 

letech. V tomto směru se Beneš svěřil Lípovi, že si chce ponechat pootevřené dveře 

pro eventuální splátkové moratorium, pokud by se jej delagaci podařilo vyjednat. V tajném 

dodatku dál objasňoval, že návrh okamžitého placení „má pro nás získat náladu“.264 Ministr 

patrně kalkuloval, že tímto vstřícným tahem poněkud napraví nepříznivý dojem 

z československého opomíjení závazků. 

Americká vláda se však nemínila spokojit s jednostranně a ad hoc učiněným návrhem první 

splátky. Einstein potvrzoval, že Washington sice bere na vědomí československé uznání 

dluhu ve výši 80,2 milionu dolarů, nemůže však souhlasit s návrhem splátky, zejména 

s ohledem na vyrovnání, které Československo uzavřelo s jinými státy bez ohledu na 

předchozí slib učiněný Spojeným státům. Američané tak trvali na původních podmínkách 

předložených nótou z 30. dubna, tedy na urychleném vyřešení otázky čs. válečného dluhu 

                                                   
262 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 82; taktéž FRUS, 1925, Vol. I., str. 128. 
263 FRUS, 1925, Vol. I, str. 129. 
264 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington 1925, zpráva č. 83. 
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jako celku a vyjadřovali přání, aby Československo při nejbližší možné příležitosti vypravilo 

do USA delegaci, která bude oprávněná uzavřít s dluhovou komisí definitivní dohodu.265 

 

6.2.7 Podpis dluhové dohody 

V kontrastu se vleklým průběhem předchozích let se odehrála závěrečná část řešení čs. 

válečného dluhu až překvapivě přímočaře. Pro finální jednání s americkou dluhovou komisí 

byla ustanovena československá delegace, která 26. září vyplula ze severofrancouzského 

Cherbourgu. Na palubě Berengarie se nacházela pětičlenná expertní skupina pod vedením dr. 

Viléma Pospíšila, budoucího prvního guvernéra Národní banky Československé. Zbývajícími 

členy delegace byli Jan Kučera, Karel Brabenec a Eugen Lippanský z ministerstva financí a 

Zikmund Konečný coby zástupce MZV.266 

Delegace se pustila do jednání s americkou dluhovou komisí bezprostředně po svém příjezdu 

do Spojených států. O uskutečnění první plenární schůze 6. října stručně referoval Benešovi 

ještě téhož večera Fierlinger, načež nazítří dopoledne následoval podrobný telegram od 

předsedy čs. mise Pospíšila, jenž líčil průběh jednání s americkou stranou. Pospíšil 

oznamoval, že „houževnatě žádáme redukci“, přičemž uvažoval o částce pěti milionů dolarů, 

kterou hodnotil jako reálně dosažitelnou, jakkoliv bude nutné brát ohled na americké veřejné 

mínění, které nebude nakloněno přijmout otevřeně přiznanou slevu. Druhou starostí čs. 

komise byla otázka dopadu na státní rozpočet, jenž bude podle Pospíšilových slov až do roku 

1943 zcela zatížen splácením státních dluhů. Delegace proto Američany „důrazně žádala“, 

aby roční splátky v období let 1925–1943 činily 2,5 milionů dolarů při 3 až 3,5% úroku, byť 

Pospíšil v telegramu připouštěl, že možná bude nutné připustit i tří milionové anuity. 

Z jednání s americkou komisí každopádně nabyl dojem, že Američané jsou již dopředu 

rozhodnuti o konečné částce i splátkovém harmonogramu, a varoval, že nemají-li jednání 

skončit krachem, bude nakonec nutné přistoupit na americké podmínky. Jelikož „lhůty jsou 

velmi krátké a je nebezpečí prodlení“, žádal pražskou vládu, aby do 24 hodin zaslala svůj 

souhlas s uvedenými návrhy.267 Svolení obdržel následujícího dne navečer, a tak 9. října již 

                                                   
265 AMZV, IV. sekce, k. 333, nóta č. 745 amerického vyslance v Praze, 29. 8. 1925; taktéž FRUS, 1925, Vol. I., 

str. 131 an. 
266 FRUS, 1925, Vol. I, str. 132; taktéž AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 107. 
267 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 110. 
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nestálo nic v cestě uzavření dohody. K jejímu podpisu došlo 13. října a americký Senát ji 

ratifikoval 28. dubna 1926 většinou 53 hlasů proti 17.268 

Sjednané podmínky splácení čs. válečného dluhu vycházely podle očekávání z britského 

vzoru. Československo se v jejich duchu zavázalo splácet po dobu 62 let, přičemž prvních 

deset let mělo platit úrok 3% a ve zbývajícím období pak 3,5%. Pospíšilově delegaci se 

podařilo nad tento rámec vyjednat ústupek v obou bodech, jimiž se zaobíral v předchozím 

telegramu do Prahy: základ dlužné částky byl snížen „slevou“ ze 122 na 115 milionů dolarů a 

až do roku 1943 se měly anuity pohybovat ve výši 3 milionů dolarů, později pak již 6 milionů 

dolarů ročně. Do roku 1988 takto mělo Československo zaplatit včetně úroků přibližně 300 

milionů dolarů.269 Z této sumy však byl uhrazen pouhý nepatrný zlomek, který 

Československo splatilo během krátkého období druhé poloviny dvacátých let. Po  vypuknutí 

světové hospodářské krize a dočasném intermezzu v podobě Hooverova moratoria 

následovala Praha v prosinci roku 1932 příkladu ostatních dlužnických zemí, především 

Paříže a Londýna, a jednostranně odstoupila od splácení válečného dluhu vůči Spojeným 

státům. 

 

6.2.7 Zhodnocení  

Dohoda o konsolidaci čs. válečného dluhu byla oficiálně podepsána 13. října, načež byla 

československá delegace společně s vyslancem Fierlingerem pozvána na slavnostní oběd u 

prezidenta Coolidge. Ve svých zprávách do Prahy hodnotil Fierlinger výsledek dluhových 

jednání kladně. Ještě před formálním stvrzením dohody telegrafoval, že její uzavření působí 

velmi příznivým dojmem a v amerických kruzích zaznívá volání po větší spolupráci s ČSR, 

odrazem čehož jsou plány na zřízení institutu pro studium slavistiky.270 V soukromém dopisu 

adresovaném ministru Benešovi podotýkal, že jednání „dopadlo celkem tak, jak jsem si to 

představoval“,271 tedy že Československo muselo přijmout modality britského platebního 

plánu, nicméně dosáhlo jistých úlev v podobě částečného moratoria a dílčí slevy. V řádné 

politické zprávě za říjen 1925 pak dodával, že větších výhod by bylo možné sotva dosáhnout, 

neboť čs. platební schopnost je za oceánem posuzována příznivě. Rychlé a věcné jednání 

finanční delegace i její důstojné vystupování zanechalo u Američanů podle Fierlingera velmi 

                                                   
268 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1926, zpráva č. 39. 
269 Polišenská, op. cit., 2. svazek, str. 48. 
270 AMZV, Telegramy došlé a odeslané, ZÚ Washington, Telegramy odeslané 1925, č. O – 43. 
271 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1925, zpráva č. 120. 
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dobrý dojem a vyslanec vyzdvihoval vstřícný postoj ministra Hoovera, jenž pomohl 

přesvědčit největšího československého kritika v řadách americké dluhové komise, senátora 

Smoota.272 

V odborné literatuře ovšem zdaleka nepanuje tak jednoznačný názor ohledně vyznění 

dluhových jednání. Daniel Běloušek, autor diplomové práce k československo-americkým 

vztahům ve 20. letech, hodnotí proces jako úspěšný. Poukazuje přitom nejen na dosaženou 

slevu, ale zejména na skutečnost, že vyřešení sporné dluhové otázky otevřelo republice cestu 

k soukromým úvěrům od amerických bankovních domů, které až do vyřešení válečného 

dluhu státní department blokoval.273 V otázce vleklého jednání pak Běloušek dospívá 

k závěru, že svůj podíl na něm nese i americká strana, neboť v době vyslání první 

(vyúčtovací) čs. mise do USA neměli Američané zájem překotně uzavírat dluhové dohody se 

zeměmi jako Československo.274  

Značně kritičtější pohled naproti tomu zastává historička Milada Polišenská. Klade si otázku, 

nakolik rozvážně a zkušeně přistupovali „muži 28. října" k uzavírání úvěrů v hektickém 

poválečném období. Připouští sice, že půjčky sice byly nezbytné, avšak zůstává otázkou, 

nakolik pečlivě byly uváženy jejich výše a účel.275 Nevyjasněnost kompetencí, jistá 

chaotičnost a především potřeba okamžitě reagovat na dramatický vývoj událostí skutečně 

vedla k řadě pozdějších nedorozumění, které vyšly najevo při přezkoumávání jednotlivých 

položek v účtech čs. válečného dluhu. Druhá část její kritiky je věnována přístupu Edvarda 

Beneše. Polišenská mu klade za vinu, že otázku čs. válečného dluhu nechal zajít příliš daleko 

a když se Praha na jaře 1925 ocitla pod tlakem americké strany, Beneš byl situací zcela 

zaskočen a neměl připravená žádná řešení. Aby vysvětlil flagrantní porušení svého závazku 

americkému ministerstvu financí z roku 1919, uchýlil se šéf čs. diplomacie k „trapné 

výmluvě“,276 že na slib zapomněl a rovněž nedokázal předložit Američanům splátkovou 

alternativu sahající dále než za horizont jednoho roku. 

Kapitola vyrovnávání čs. válečného dluhu tak zanechává v československo-amerických 

vztazích rozporuplný otisk. Na jednu stranu lze pozitivně hodnotit, že dohodu o konsolidaci 

válečného dluhu se podařilo uzavřít do roku 1925, jak si přála Coolidgeova admin istrativa. 

Československo tak nevybočilo z „hlavního proudu“ a nepřipojilo se po bok 

                                                   
272 AMZV, Zastupitelské úřady USA, ZÚ Washington II, k. 1, řádná politická zpráva za říjen 1925. 
273 Běloušek, op. cit., str. 90. 
274 Běloušek, op. cit., str. 86. 
275 Polišenská, op. cit., 2. svazek, str. 22 an. 
276 Tamtéž, str. 44 an. 
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problematičtějších dlužníků jako Francie, Itálie či Řecko, jejichž válečné dluhy zatěžovaly 

vztahy s Washingtonem ještě po roce 1925. Úspěšná konsolidace čs. válečného dluhu rovněž 

znamenala, že státní department přehodnotil své zamítavé stanovisko vůči soukromým 

půjčkám Československu. Americké ministerstvo zahraničních věcí sice formálně 

nedisponovalo pravomocí zakázat soukromému subjektu poskytnout půjčku zahraničnímu 

státu, jeho doporučující stanovisko však bylo rozhodující. Když se v červnu 1925 obrátil 

zástupce bankovní firmy Dillon, Read and Company na státní department se záměrem 

poskytnout čs. vládě úvěr ve výši 30 milionů dolarů, ministerstvo odvětilo, že „nemůže 

pohlížet příznivě“ na jakoukoliv půjčku vládě, která doposud nevyřešila své závazky vůči 

Spojeným státům.277 Po formálním uznání čs. válečného dluhu a stanovení splátkové 

harmonogramu již neměl Department of State výhrady. 

Finální jednání o čs. válečném dluhu se sice podařilo uzavřít rychle, nicméně hlavní zásluhy 

na tom nese americká strana. Proces vyúčtování čs. válečného dluhu, jenž se vlekl již od roku 

1922, ukončila až ostrá americká nóta z 30. dubna 1925, která Československu důrazně 

připomínala jeho neplněné závazky. Lze jen spekulovat, jak dlouho ještě by se čs. diplomacie 

pokoušela držet výše vylíčený kurs vyčkávací strategie z let 1923-1925. Její odraz nacházíme 

ještě v létě 1925, kdy Beneš opatrně naznačoval touhu jednat až po Belgii, Francii a Itálii, což 

však americká dluhová komise striktně odmítla. Daniel Běloušek snad může mít pravdu ve 

svém tvrzení, že v létě 1923 Američané necítili potřebu překotně uzavírat dluhové dohody 

s menšími státy jako ČSR. Z podrobného nahlédnutí do rozhodovacího procesu čs. diplomacie 

je však nesporné, že hlavní zájem na vyčkávání a Chvalkovského památné „nenaléhání“ měla 

především československá vláda. 

I přes korektní postoj americké dluhové komise a zástupců státního departmentu během 

jednání je těžké ubránit se představě, že vleklé přezkoumávání účtů a zejména diplomaticky 

krajně nešťastné porušení Benešova slibu z roku 1919 nezanechalo na americké straně jistou 

pachuť hořkosti. Československý prohřešek nicméně alespoň částečně napravilo rychlé 

jednání Pospíšilovy finanční mise a také skutečnost, že ČSR nebyla jedinou dlužnickou zemí, 

která svůj slib vůči USA porušila. Spojené státy si vyžádaly analogické přísliby i na dalších 

dlužnících, nicméně také Belgie a Rumunsko na ně „pozapomněly“, podobně jako Praha, a i 

je musela americká diplomacie důrazně upomenout.278 
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Otázka vyrovnání čs. válečného dluhu však navzdory zdlouhavému průběhu i rozpačitým 

peripetiím nezanechala stín na československo-amerických vztazích. Z pohledu Washingtonu 

bylo podstatné, že mladá republika uznala výši svých finančních závazků a přistoupila na 

sjednaný splátkový plán. Zdárné uzavření dluhové kapitoly představovalo pro Prahu krok od 

dědictví minulosti na cestě k rozvíjení vzájemných vztahů v období standardní diplomacie. 
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7. Propagace ČSR v USA: Účast na jubilejní výstavě ve Filadelfii v roce 

1926 

 

Nedílným doplňkem standardních mezistátních vztahů je i úsilí o pěstování pozitivního 

obrazu v očích nejen diplomatických představitelů partnerského státu, ale také široké 

veřejnosti. Ani československo-americké vztahy ve dvacátých letech nebyly v tomto ohledu 

žádnou výjimkou. Vcelku pochopitelně to byla především ČSR, jež byla více zainteresována 

na budování příznivé pověsti v očích zámořské veřejnosti, která měla jen matné podvědomí o 

nuancích středoevropského regionu a teprve se učila poznávat nově vzniklé nástupnické státy, 

které se zrodily z popela Velké války. Ideální příležitostí, jak se prezentovat americkému 

publiku, byla zejména účast na velkých výstavách. V éře teprve se rozvíjejících masových 

sdělovacích prostředků přitahoval fenomén světových výstav ohromný zájem široké 

veřejnosti a Spojené státy byly od druhé poloviny 19. století neoddělitelně spjaty s  pořádáním 

celé řady těchto podniků. Hostitelem poslední světové výstavy bylo v roce 1915 San 

Francisco.  

 

7.1 Příprava jubilejní výstavy ve Filadelfii na rok 1926 

Nejbližší příležitost, jak se v poválečném období představit na významné zámořské expozici, 

skýtal rok 1926 a s ním spojené oslavy 150. výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států 

amerických. Tehdejší stoleté jubileum v roce 1876 doprovázela velkolepá mezinárodní 

výstava pod názvem „Centennial Exposition“, konaná symbolicky ve Filadelfii, tedy ve 

městě, kde přišel na svět nejzásadnější dokument amerických dějin. Hlavní město Pensylvánie 

tak chtělo navázat na tuto tradici a připomenout si další milník uspořádáním nové výstavy se 

zahraniční účastí. Plány na zopakování ambiciózního podniku se datují do roku 1916, kdy se 

této myšlenky chopil John Wanamaker, majitel stejnojmenné sítě obchodních domů a 

poslední žijící člen finančního výboru památné Centennial Exposition. Zapojení USA do 

světového konfliktu však jeho úsilí na čas odsunulo na vedlejší kolej a myšlenku oprášil na 

prahu dvacátých let až filadelfský starosta Joseph Hampton Moore spolu se skupinou 

významných občanů města, kteří utvořili přípravný výbor. Jeho organizační činnost však byla 

od počátku ochromována spory dvou křídel s protichůdnými názory stran toho, jak by měla 

být výstava pojata. Jedna část organizátorů zamýšlela představit Filadelfii jako kulturní město 
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s bohatou historií a koncipovat výstavu jako oslavu pokroku na poli kultury, vědy a vzdělání; 

naproti tomu skupina kolem starosty spatřovala v podniku více obchodní příležitost, jak 

přilákat do města davy návštěvníků, a upřednostňovala zaměření na průmysl a obchod.279 

Potíže doprovázely rovněž hledání ředitele výstavy poté, co nabízené křeslo odmítl ministr 

obchodu a pozdější prezident Herbert Hoover a po něm i další oslovený kandidát. Tyto 

zdánlivě podružné vnitřní neshody, o nichž v té době nebylo v Československu nic známo, se 

však osudově podepsaly pod výslednou podobu ambiciózního projektu. 

 

7.2 Československo zvažuje účast 

Prvotní podnět k československé účasti na jubilejní výstavě ve Filadelfii vzešel od 

Masarykovy akademie práce, která v polovině října 1922 upozornila ministerstvo 

zahraničních věcí na chystanou výstavu spojenou s oslavami 150. výročí americké 

nezávislosti. Poukazovala přitom na zamýšlené „nebývalé poměry“ výstavy, z čehož 

vyvozovala, že je „v eminentním zájmu státu našeho se jí zúčastnit a ukázati naši zdatnost“.280 

Třebaže do zahájení akce zbývalo ještě několik let, akademie byla názoru, že přípravy 

důstojného zastoupení ČSR zaberou mnoho času i finančních prostředků, pročež je potřeba 

začít s nimi již nyní, k čemuž ochotně nabízela svoji spolupráci. Myšlenka účasti na 

mezinárodní výstavě nacházela ve vládních a diplomatických kruzích příznivou odezvu. 

Rezort železnic v doporučení ministerské radě usuzoval, že hospodářská situace roku 1926 

bude pro Československo již natolik příhodná a dojde ke konsolidaci výroby i průmyslu, aby 

mohla republika uvažovat o skutečně reprezentativním zastoupení na zámořském podniku.281 

Účast na výstavě ve Filadelfii doporučoval i vedoucí čs. vyslanectví ve Washingtonu, chargé 

d’affaires Alois Štangler, jehož MZV pověřilo, aby podal obšírnou zprávu o podrobnostech 

chystané jubilejní výstavy a současném stavu příprav. Štangler oznamoval, že přípravné práce 

zatím výrazněji nepokročily, nicméně v Americe se počítá s velkými návštěvami, celkově až 

se 40 miliony návštěvníky během celé akce. Dále podotýkal, že výstava je v prvé řadě 

koncipována jako národní podnik, který má představit ostatnímu světu pokrok na v průmyslu, 

obchodu, vědy i kultury, kterého Spojené státy v uplynulém půl století dosáhly, nicméně 

zahraniční účast přispěje k prohloubení společenských a obchodních styků. Velká pozornost 

                                                   
279 Wilson, Martin W.: Sesquicenntial International Exposition (1926), Rutgers University 2012 [online], 

dostupné z: http://philadelphiaencyclopedia.org/archive/sesquicentennial-international-exposition/, [cit. 

12.7.2016] 
280 AMZV, III. sekce, k. 599, dopis Masarykovy akademie práce ministerstvu zahraničních věcí, 14. 10. 1922. 
281 AMZV, III. sekce, k. 599, ministerstvo železnic prezidiu ministerské rady, 17. 11. 1927, č.j. 2145/pres. 
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prý bude upřena zejména na nově vzniklé národy, jež pojí s Američany ústřední myšlenka 

výstavy – nabytí nezávislosti.282 Tím se naskýtala vynikající příležitost Československu, aby 

prostřednictvím své účasti na výstavě zdůraznilo nejen své hodnotové sepjetí se Spojenými 

státy, ale také se současně představilo jako moderní, hospodářsky vyspělá a kulturní země.  

Navzdory prvotnímu zájmu se však otázka československé účasti na mezinárodní výstavě ve 

Filadelfii s příchodem nového roku 1923 prakticky vytratila z  centra pozornosti státních 

institucí. V září 1923, tedy takřka po roce od svého původního dopisu, se dotazovala 

Masarykova akademie práce MZV, zda se bude ČSR účastnit výstavy a zajímala se, jaké 

přípravy již byly od loňského října podniknuty. Ministerstvo na toto konto odvětilo, že 

doposud neobdržela čs. vláda oficiální pozvání, což ovšem neklid Masarykovy akademii 

práce příliš nerozptýlilo, neboť nadále trvala na svém stanovisku, že by přípravné práce 

v zájmu řádného zastoupení měly začít co nejdříve, a úřady by proto neměly vyčkávat na 

pozvání z americké strany. Pobídka nicméně k viditelnému nárůstu aktivity nevedla, pouze 

vyslanectví dál sledovalo vývoj příprav v Americe a příležitostně docházelo k výměně zpráv 

mezi legací a ústředím, které ovšem nasvědčují spíše o nevyjasněnosti rolí. Zatímco státní 

úřady čekaly na zprávy z USA, které by jim pomohly zaujmout konkrétnější stanovisko k čs. 

účasti, dotazovalo se naopak vyslanectví centrály, zda již v Praze padlo rozhodnutí se výstavy 

zúčastnit a jestli už eventuálně vznikl přípravný výbor. 

Rok 1924 se navázal na ten předchozí takřka v totožném duchu. V lednu informoval vyslanec 

František Chvalkovský Prahu o závěrech své korespondence s pořadateli výstavy, z níž 

vysvítalo, že cizí vlády budou sice k účasti na filadelfské jubilejní výstavě pozvány, avšak 

prozatím není známé datum, kdy k rozeslání pozvánek dojde, a nebyly vyřešeny ani další 

organizační podrobnosti jako například přidělení míst pro jednotlivé národní výstavy. 

Chvalkovský tedy doporučoval, aby se s reálnými přípravami vyčkalo až do podání další 

zprávy.283 Československá sondáž u pořadatelského výboru nezůstala v americkém tisku 

nepovšimnuta, neboť po dvou týdnech odesílal vyslanec do Prahy výstřižek s  kratičkou 

novinovou zprávou. Název deníku není bohužel na výstřižku zachycen a autor textu zřejmě 

neměl o Československu příliš hluboké znalosti, protože jej ve svém osmiřádkovém sloupku 

nazval „Czecho-Slavakia“. Důležitější však byl obsah, který si nelítostně bral na paškál 

stádium příprav výstavy. Pisatel si kriticky všímal, že „česko-slavanská“ vláda podniká 

příslušné kroky ke své účasti na jubilejní výstavě, což je o mnoho více, než dělají Spojené 
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státy. Jedna z nejmladších republik tak ukazuje jedné z nejstarších, jak přistupovat k oslavám 

výročí, což sloužilo autorovi k zamyšlení, zda není na čase podniknout rázné kroky v dlouho 

diskutovaných přípravách.284 

 

7.3 Komplikace stíhají přípravu jubilejní výstavy 

Anonymní žurnalista navzdory svým vědomostním mezerám o Československu poněkud 

přeceňoval rozsah československého úsilí, jak je patrné z nastíněného průběhu let 1922 a 

1923. Ovšem fakt, že pouhý dotaz vyslanectví u organizačního výboru v jeho očích zastiňoval 

přípravné práce v Americe, o mnohém vypovídá. Ve skutečnosti totiž přípravy jubilejní 

výstavy narážely na řadu obtíží. První zásadní komplikaci představovala okolnost, že jubilejní 

výstava zůstala ryze soukromou iniciativou města Filadelfie, jež muselo hradit veškeré 

náklady z vlastních zdrojů, a pracovat tedy s mnohem skromnějším rozpočtem. Federální 

vláda se na akci finančně nikterak nepodílela a ve výsledku poskytla výstavě pouze morální 

podporu tím, že prezident Coolidge oficiálně pozval z titulu své funkce k účasti zahraniční 

státy. Podrobnější pohled naznačuje, že postoj vládních kruhů se měnil v průběhu času 

společně s tím, jak se střídaly americké hlavy státu. Zatímco Štangler ve své zprávě 

z listopadu 1922 uvádí, že prezident Harding ještě v březnu 1922 doporučoval oběma 

komorám Kongresu, aby filadelfské výstavě povolily finanční podporu,285 jeho nástupce 

v Bílém domě, Calvin Coolidge, se podle zpráv MZV stavěl k celému podniku „velmi 

odmítavě“,286 což vzhledem ke Coolidgeově notorické politice úspor a striktního omezování 

státních výdajů sotva překvapí.287 Ostatně finanční náklady stály i u kořenů druhé významné 

překážky, která značně komplikovala přípravy jubilejní výstavy: u nedostatku podpory ze 

strany veřejnosti. Mnoho obyvatel hlavního města Pensylvánie považovalo velkolepou 

výstavu za zbytečně nákladnou a poukazovalo na to, že finanční prostředky by se daly spíše 

využít ve prospěch zlepšování infrastruktury města, nikoliv aby končily v  kapsách realitních 

developerů a obchodníků. Příznačným signálem obtíží chystané výstavy se stal přechod 

starosty Moora do tábora kritiků celého podniku. Poté, co předchozího roku rezignoval na své 

                                                   
284 AMZV, III. sekce, k. 599, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 19. 1. 1924, č. 606-A, 
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286 AMZV, III. sekce, k. 599, zápis z V. meziministerské porady k filadelfské výstavě, 21. 12. 1925. 
287 Bližší pohled na Coolidgeovu fiskální filozofii nabízí např. Ferrell, Robert H.: The Presidency of Calvin 
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předsednictví v přípravném výboru, vystoupil na sklonku roku 1923 s veřejnou kritikou 

konání výstavy.288 

Když nový filadelfský starosta W. Freeland Kendrick přebíral v roce 1924 městský úřad, 

přípravy nijak reálně nepokročily a jak v průběhu roku hlásilo vyslanectví ve Washingtonu, 

který celý proces pilně sledovalo, nacházely se v „dosud neurčitém stádiu“.289 Ústup od 

grandiózních plánů naznačovalo rozhodnutí přesunout dějiště výstavy z centra města na jeho 

jižní okraj, do prostoru vysušených močálů, na nichž mělo vzniknout zamýšlené výstaviště 

s řadou domácích i zahraničních pavilónů. Celkový zmatek ještě podtrhávaly protichůdné 

zprávy v tamním tisku, kterou jednou naznačovaly, že od pořádání výstavy se upouští, jindy 

zase potvrzovaly původní termín konání akce. Za této situace bylo zřejmé, že českoslovenští 

představitelé dál celý rok 1924 tápali v nejistotě, zda a v jakém rozsahu se výstavy zúčastnit, a 

o mnoho nebylo moudřejší ani washingtonské vyslanectví, které se drželo svého doporučení 

vyčkávat, „až tento projekt nabude určitějších forem“.290 Průběhu příprav jubilejní výstavy ve 

Filadelfii nejlépe dokládá skutečnost, že vyslanectví v této záležitosti nepodalo v období mezi 

zářím 1924 a únorem 1925 žádnou zprávu. 

 

7.4 Konání výstavy se přibližuje 

Posun vpřed v přípravách jubilejní výstavy přineslo až jaro roku 1925, kdy padlo definitivní 

rozhodnutí o konání výstavy. Aby československé úřady získaly podrobnější přehled o tamní 

situaci, vypravil se v dubnu do Filadelfie pracovník washingtonského vyslanectví, dr. Pavel 

Stránský. Obchodně-politický referent byl na místě svědkem horečně se rozbíhajících příprav 

a jednal i s novým ředitelem výstavy, plukovníkem Collierem. Z rozhovoru s ním i z 

prohlídky areálu budoucího výstaviště nabyl Stránský přesvědčení, že výstava bude skutečně 

velkého rozsahu. Zejména působivě vyzníval odhad organizátorů ohledně očekávané 

návštěvnosti akce. V okruhu do 500 km od Filadelfie žilo 50 milionů lidí, tedy takřka 

polovina populace Spojených států. Jak upozorňoval Stránský, jedná se o vzdálenost „na 

zdejší poměry nepatrnou a jest snadno dosažitelná automobilem“, z čehož lze s velkou 

pravděpodobností předpokládat, že počet návštěvníků půjde do desítek milionů. Stránský si 

dobře uvědomoval, jaké možnosti se tím pro československou účast na výstavě otevírají: 
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„Tím ovšem význam celého podniku neobyčejně stoupá, neboť naskýtá se zde příležitost 

ukázati vystavované předměty takovému počtu lidí, jako v Evropě by za žádných poměrů 

nebylo možno.“  Doporučoval proto co nejrozsáhlejší a nejreprezentativnější účast na jubilejní 

výstavě a pohotově nastiňoval tři scénáře, na jejich základě by mohla být čs. expozice ve 

Filadelfii zastoupena. První řešení představovalo vybudování vlastního výstavního pavilónu, 

v němž by mohly vystavovat i čs. firmy. Druhou variantu představoval pronájem prostoru 

v oficiálních výstavních budovách, za což by si američtí organizátoři účtovali částku 5 dolarů 

za stopu čtvereční. A konečně existovala také možnost vystavit národní expozici 

v Obchodním muzeu, které se uvolilo bezplatně nabídnout zahraničním účastníkům 

k dispozici jedno své křídlo. Muzeum se však nacházelo vzdáleno 5 mil od výstaviště a bylo 

zřejmé, že zůstane stranou hlavní proudu návštěvníků. Stránský proto doporučoval variantu 

vybudování vlastního pavilónu. Nejenže by se takto zajistila celistvost čs. expozice, ale od 

vystavujících soukromých firem by bylo možné vybírat dílčí poplatek, který by alespoň z 

části pokryl stavební náklady odhadované na 2,5 dolaru za stopu čtvereční. Pozemek by 

Československo získalo do užívání zdarma a organizátoři slíbili Stránskému, že by si čs. 

strana mohla vybrat lokalitu podle své volby. 291 

Obsáhlý Stránského referát se stal základním kamenem domácích úvah nad podobou 

československé účasti. Velmi reálný podklad pak získala otázka jubilejní výstavy ve Filadelfii 

začátkem června 1925, kdy americký vyslanec v Praze Lewis Einstein jménem své vlády 

oficiálně pozval Československo k účasti na výstavě, jež měla být slavnostně zahájena 1. 

června následujícího roku. V průběhu května oslovil washingtonské vyslanectví ředitel 

výstavy pro zahraniční účastníky Asher C. Baker, jenž oznamoval svůj úmysl uspořádat v létě 

okružní cestu po Evropě, v jejímž rámci chtěl zvát zahraniční účastníky a osobně jim vyložit 

vizi výstavy. Praha pochopitelně nechyběla na programu jeho plánované cesty a Baker se mj. 

těšil na setkání s Edvardem Benešem, jehož si pamatoval z pobytu v Ženevě minulého léta. 

 

7.5 Československo se rozhoduje 

K rozhodnutí zda a v jaké podobě se Československo zúčastní mezinárodní výstavy ve 

Filadelfii, měla dospět meziministerská komise složená ze zástupců jednotlivých rezortů, jež 

zahájila svoji činnost dva týdny poté, co americká strana oficiálně pozvala Československo 
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k účasti na výstavě. Mezirezortní poradám formálně předsedalo ministerstvo veřejných prací 

zastupované ing. Stanislavem Špačkem. Volba na něj nepadla náhodou, neboť Špaček působil 

na počátku 20. let jako technický atašé při washingtonském vyslanectví a byl tedy 

s americkým prostředím důvěrně obeznámený. V centru pozornosti zástupců 

zainteresovaných ministerstev stanuly od počátku dvě vzájemně propojené otázky: v jakém 

rozsahu by se mělo Československo chystané výstavy účastnit a z jakých zdrojů účast 

financovat. Jednotlivá ministerstva se obávala, že náklady na vytvoření důstojné reprezentace 

ČSR budou příliš vysoké a vzhledem k avizovanému obchodně-průmyslovému rázu výstavy 

se snažila do projektu zainteresovat také domácí průmyslové podniky, pro něž by spoluúčast 

na výstavě ve Filadelfii mohla být prostředkem, jak upozornit severoamerický trh na kvalitu 

tuzemského průmyslového zboží. Obchodí a průmyslové kruhy však pohlížely na celou věc 

velmi rezervovaně a jejich účast se již od počátku nejevila příliš pravděpodobná.292 Skepse 

průmyslníků pramenila především z nejistoty, jakého rozsahu opožděně se rozvíjející výstava 

nakonec nabude. 

V polovině srpna se vicekonzul Neubert z newyorského generálního konzulátu vypravil do 

Filadelfie, aby se na vlastní oči přesvědčil o průběhu tamních příprav. Jeho hlášení vyznívalo 

optimisticky a uvádělo, že na výstavišti velmi výrazně pokročilo budování cest a silnic, 

výstavba stadionu se již přehoupla do své druhé poloviny a v nejbližších dnech mají být 

zahájeny práce na zbývajících budovách v areálu. „Ze všech prací a celého arrangementu je 

zřejmo, že výstava je zajištěna, a dle ujištění zástupců výstavy taktéž definitivně zabezpečena 

finančně. Jen naprosto nepředvídatelné okolnosti mohly by zabrániti, aby se výstava 

v určenou dobu příštího roku nekonala.“293 

Povzbudivý obraz blížící se výstavy se snažil šířit také její zahraniční ředitel Baker, jenž 

během své cesty po Evropě zavítal počátkem září i do Československa. Přítomnost vzácného 

hosta se stala podnětem pro svolání další meziministerské porady, které byl Baker osobně 

přítomen, aby zástupcům ministerstev vylíčil rozměr celého podniku. Hlavní jádro americké 

expozice mělo pojmout sedm výstavních paláců, tematicky zaměřených na různé obory jako 

například krásné a lidové umění, zemědělství, průmysl, doprava a jiné. Vedle nich měly 

obdržet prostor jednotlivé expozice zahraničních států, které se představí ve vlastních 

pavilonech. Baker současně poodhalil chystanou podobu výstav těch zemí, které již plánují 

svojí účast: například Francie plánuje pavilon zaměřený na společné americko-francouzské 
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dějiny spojené osobou generála La Fayetta ale také uměleckou a průmyslovou expozici, 

Belgie se zamýšlí představit americkému publiku krajkářstvím, Holandsko uměleckým 

průmyslem a lněným zbožím. Možná aby zahrál na strunu regionální rivality, neopomněl se 

Baker československým představitelům rovněž zmínit, že Polsko již projevilo záměr postavit 

„pěkný pavilon“ a žádá po organizátorech jeho umístění vedle Francie. Mimoto zopakoval již 

dříve představenou vizi, podle které má výstava přilákat 50 milionů návštěvníků z Filadelfie a 

jejího širého okolí. Vycházel přitom ze zkušeností, že světová výstava v mnohem odlehlejším 

San Franciscu v roce 1915 přilákala 17,5 milionů zájemců. Zahraniční vystavovatelé měli mít 

zároveň právo v areálu prodávat vystavované zboží a výrobky. Z československého pohledu 

to byla jistě lákavá možnost. Jak poznamenal zapisovatel porady: „To umožní našemu 

skelnému průmyslu, vyšívání, jemnému lněnému průmyslu, aby činily pěkné obchody.“ 

Baker se závěrem vyjádřil, že by uvítal československou účast a navrhoval, že by se pavilon 

mohl představit průmyslovými výrobky, historickými předměty a také filmovým promítáním. 

Mimo to zmínil, že by československou účast mohlo doplnit vystoupení fotbalového či jiného 

sportovního mužstva, které by se zapojilo do klání se severoamerickými hostiteli.294 

Ani Bakerova osobní intervence však nedokázala rozptýlit pochybnosti a nejistotu, které na 

podzim 1925 obklopovaly podobu blížící se výstavy. Počátkem listopadu dorazila do Prahy 

zpráva z vyslanectví ve Washingtonu, která upozorňovala na skutečnost, že filadelfská 

výstava je v zámoří nepříznivě posuzována a stíhá ji řada potíží. V důsledku sporů 

v organizačním výboru rezignoval generální ředitel výstavy Collier, domácí vystavovatelé i 

zahraniční státy zaujímají vůči výstavě rezervovaný postoj a došlo také k redukci počtu 

výstavních budov ze zamýšlených sedmi na pouhé dvě. Vyslanec Zdeněk Fierlinger výstižně 

shrnul tyto příznaky: „Z celého stavu věci vyplývá, že základy celého podniku byly silně 

otřeseny a jeho význam klesá na lokální výstavu.“ Vyslanectví tak doporučovalo pouze 

formální účast a žádal o rozhodnutí z Prahy.295 

 

7.6 Postoje ostatních evropských států vůči výstavě 

Pečlivé sledování postojů ostatních evropských států sehrávalo důležitou roli při formování 

československého rozhodnutí, zda a do jaké míry se výstavy ve Filadelfii zúčastnit. První vlna 

sondáží započala již v průběhu května 1925, kdy se ještě stále čekalo na oficiální americké 
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pozvání k účasti. Čs. zastupitelské úřady tehdy hlásily, že valná většina států zatím žádné 

kroky k účasti nepodniká a nepřipravuje konkrétní plány. Výjimkami byly pouze Polsko a 

Maďarsko. V souladu s Bakerovým tvrzením plánovala Varšava pojmout své zastoupení na 

výstavě ve velkém stylu a chtěla se především zaměřit na zdůraznění styčných bodů polské a 

americké historie. Větší znepokojení však budily maďarské přípravy, o jejichž záměrech si čs. 

úřady nedělaly nejmenší iluze. Ostatně snaha účinně čelit maďarské propagandě v USA byla 

pro Prahu jedním z hlavních podnětů k účasti na filadelfské výstavě. Koncem října 1925 tak 

upozorňovalo čs. vyslanectví v Budapešti, že snahou chystané maďarské expozice bude nejen 

získat přátelství Spojených států a přilákat do země turistický ruch, ale také „ukázat svou 

kulturní superioritu vůči výstavám sousedních států“.296 Maďarských aktivit si všímal i dříve 

zmiňovaný srpnový referát vicekonzula Neuberta, jenž varoval, že maďarská vláda uvolnila 

částku 50 000 dolarů na vybudování vlastního pavilonu a že usiluje získat jedno z nejlepších 

míst na výstavišti.297 

V průběhu listopadu proběhlo další kolo sondáží majících za cíl zjistit, jak se ostatní země 

staví k výstavě, která měla být slavnostně zahájena již za půl roku. Ministerstvo zahraničních 

věcí především zajímalo, zda se dotyčný stát zúčastní a pokud ano, zda vybuduje vlastní 

pavilon a nakolik se zamýšlí zapojit do výstavy domácí průmysl. Zprávy z čs. zastupitelských 

úřadů, které postupně docházely na MZV, se nesly v obdobném duchu. Francie a Dánsko 

účast odřekly z finančních důvodů. Francie přitom poukazovala na skutečnost, že tamní 

průmysl je vyčerpán účastí na nedávné výstavě dekorativního umění v Paříži, a také na 

nedostatek času pro přípravu důstojného zastoupení. Vídeň váhala a neměla v úmyslu budovat 

vlastní pavilon, kolísali i Italové. Za své vzaly i původně ambiciózní polské plány. Varšava se 

sice hodlala účastnit, leč po výrazném snížení rozpočtu upustila od úmyslu postavit vlastní 

budovu. Optimistický tón zazníval pouze z Bělehradu, avšak tamní čs. vyslanec důvěrně 

upozorňoval, že Království SHS si od své účasti především slibuje posílení vyhlídek na 

získání úvěru v USA. Zvláštní kapitolou bylo pak Maďarsko. Budapešť původně kalkulovala 

s rozpočtem až 150 000 dolarů, avšak nepodařilo se jí prostředky zajistit. Bez finanční 

podpory od maďarské vlády se tamní průmyslové kruhy odmítly do podniku zapojit a 

Budapešti nezbylo, než v březnu od oficiální účasti upustit, dozajista k nemalé úlevě Prahy i 

zastupitelských úřadů ČSR ve Spojených státech, které se obávaly dopadu maďarské 

propagandy na tamní slovenskou komunitu. 
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7.7 Finanční nejistota 

Rezervovaný postoj valné většiny okolních evropských států a nepříznivé zprávy z Ameriky 

podtrhovala navíc obava z vysokých nákladů spojených s účastí na výstavě. Nejednalo se 

pouze o vybudování pavilonu, ale také o zajištění a dopravu vystavovaných předmětů přes 

oceán, s čímž by byly spojené nemalé výlohy. Když se v září 1925 zainteresovaná 

ministerstva obrátila na ministerstvo financí s žádostí o povolení zvláštního úvěru, rezort 

vyčíslil předpokládané náklady spojené s účastí na 3,4 – 8,5 milionu korun a bez okolků 

doporučil, aby se ČSR výstavy neúčastnila, neboť všechny výdaje by musela nést státní 

pokladna, jelikož nelze očekávat dostatečnou účast čs. průmyslu. Ministerstvo financí proto 

konstatovalo, že chtějí-li ostatní rezorty účast uskutečnit, budou k tomu muset nalézt 

prostředky ve svých vlastních rozpočtových kapitolách.298 V důsledku nejistých až 

pesimistických zpráv se neměnil ani skeptický postoj průmyslových firem, které prohlásily, 

že by se výstavy účastnily, avšak jen pokud by pro ně stát vybudoval pavilon na vlastní 

náklady.299 Pod vlivem zpráv o klesajícím významu a prestiži filadelfské výstavy váhali 

účastníci meziministerských porad doporučit tento krok. Nejistota a váhavost se ostatně 

prolínaly jako červená nit celou sérií meziministerských porad od léta 1925 až do jara 1926. 

Příznačné je vyjádřil předseda komise Stanislav Špaček na zasedání 21. prosince 1925: 

„Především musíme míti přesné rozhodnutí čs. vyslanectví ve Washingtoně, které zná poměry 

a celou situaci a které by mělo striktně doporučiti, co se má dělati.“300 Jak již bylo naznačeno 

výše, samotné vyslanectví sice sdělovalo do Prahy různá doporučení ohledně rozsahu obeslání 

výstavy, ale pouze jako návrhy a nikoliv závazná rozhodnutí. Ta naopak očekávalo z Prahy, 

aby se jimi mohlo řídit. 

 

7.8 Československé zastoupení na výstavě ve Filadelfii 

Definitivní rozhodnutí o československé účasti ve Filadelfii zaznělo teprve 9. dubna 1926, 

přičemž do zahájení výstavy zbývaly necelé dva měsíce. Vzhledem k časové tísni bylo 

prakticky vyloučeno, aby mohla být vyslána rozsáhlá československá expozice. Nehledě na 

znatelný pokles mezinárodního významu celého podniku, což ilustroval na únorovém jednání 
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mezirezortní komise Alois Štangler z MZV konstatováním, že z filadelfské jubilejní výstavy 

zbývá „již jen ‚jméno‘, ale ve skutečnosti, jak píší americké zprávy novinářské, je to výstava 

hlavně americká.“301 Československé zastoupení se tedy nakonec skládalo ze tří expozic. 

V prostorech oficiálních výstavních sálů nalezly své místo československé expozice věnované 

průmyslu i krásnému umění. Za tímto účelem zajistilo ministerstvo školství a národní osvěty 

kolekci 110 grafických listů a knih, které měly být vystaveny v deseti vitrínách. Zlatým 

hřebem československé účasti pak byl vlastní pavilon, o němž ministerstvo obchodu 

z dřívějších zkušeností usoudilo, že jej bude možné vybudovat i během relativně krátké doby 

6 týdnů. Optimistické předpoklady se však nenaplnily a k slavnostnímu otevření národního 

pavilonu došlo až 20. září, tedy téměř po čtvrt roce od zahájení výstavy. Československo však 

bylo společně se Švédskem jedinými evropskými státy, které přispěly k obohacení výstavy 

postavením vlastní budovy. Pavilon tvořily dva sály: sál „Národního osvobození“ a sál města 

Prahy. Ústředním motivem sálu věnovaného boji za nezávislost byla socha prezidenta T. G. 

Masaryka z dílny sochaře Otto Gutfreunda, jíž doplňovala série velkoformátových fotografií, 

map a diagramů znázorňujících sibiřskou anabázi Čechoslováků. Kolekci dotvářely 

legionářské vlajky, květinová výzdoba a odlitky soch Jiřího z Poděbrad a Jana Žižky. O druhý 

sál se z poloviny dělila Praha s Českou obcí sokolskou. Hlavní město se americkým 

návštěvníkům představovalo řadou obrazů, které zachycovaly pražské panorama v různých 

ročních obdobích.  

Filadelfská výstava se veřejnosti otevřela 31. května 1926 a její oficiální zahájení se konalo 

symbolicky 4. července v den 150. výročí vyhlášení nezávislosti Spojených států. K této 

příležitosti zaslal prezident Masaryk filadelfskému starostovi Kendrickovi děkovný telegram, 

v němž vyjadřoval vděčnost Československa za roli, kterou Spojené státy sehrály při dosažení 

jeho nezávislosti, přičemž neopomněl, že k vyhlášení československé i americké nezávislosti 

došlo symbolicky na stejném místě.302 Po hříchu to však byla jediná oficiální československá 

účast na slavnostním zahájení. Vyslanec Fierlinger sice patřil mezi pozvané, avšak požádal 

Stanislava Špačka, který byl již od června v USA a dohlížel na přípravu čs. expozice, aby jej 

zastoupil. V případě nutnosti měl Špaček vyslancovu absenci zdůvodnit náhlým 

onemocněním na poslední chvíli. Jan Hálek usuzuje, že hlavní příčinou diplomatovy 

„nemoci“ lze pravděpodobně hledat ve skutečnosti, že československý pavilon stále nebyl 
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dokončen.303  Zůstali-li vyslancova nepřítomnost skutečně nepozorována, jak si přál, není 

z doložených zpráv zřejmé. 

Největším úspěchem československé účasti na jubilejní výstavě ve Filadelfii se patrně stal 

tzv. Československý den uspořádaný 6. listopadu. V auditoriu zaplněném „do posledního 

místečka“ se sešlo na pět až šest tisíc účastníků, kteří za „nadšeného  potlesku“ vyslechli 

oslavný projev tentokrát již přítomného vyslance Fierlingera i vystoupení dalších řečníků 

z řad amerických zástupců i krajanské obce, kteří poukazovali na příznivě se rozvíjející 

československo-americké vztahy. Aplaus početného publika si získaly následné ukázky 

cvičení v podání krajanských sokolských a dělnických jednot a také pěvecké vystoupení 

rusínského sboru z Bridgeportu a slovenského sboru z Filadelfie. Generální konzul Novák 

hodnotil Československý den jako nad očekávání vydařený. Zejména poukazoval na 

skutečnost, že se nakonec nenaplnily obavy, že agitace slovenských autonomistů poškodí 

úspěch československých oslav.304 Československý den se naopak stal důležitým výrazem 

upevnění jednoty s českou i slovenskou krajanskou obcí. Důležitost Československého dne 

mj. spočívala v tom, že byl „první solidární velkou akcí Čechů a Slováků a jeho 

neuskutečnění by bylo znamenalo značné zklamání pro ony nemnohé krajanské spolky, které 

jsou vůči republice loayální“.305 

Jubilejní výstava ve Filadelfii nakonec zůstala hluboko za původními velkolepými plány. 

Podobně jako československý pavilon bylo několik budov dokončeno až se značným 

zpožděním, případně k jejich dokončení nedošlo vůbec, jak ilustruje osud 175 stop vysoké 

„Světelné věže“. Z očekávaných padesáti milionů návštěvníků si do Filadelfie našel cestu jen 

zlomek z nich, konkrétně 6,4 milionu. Čísla návštěvnosti byla tak špatná, že město se na 

konci června rozhodlo porušit 132 let starý zákon a ponechalo výstavu otevřenou i o nedělích. 

Vedle neustálých organizačních rozbrojů se svým dílem se pod neúspěch podniku podepsala 

také nepřízeň počasí, kdy z celkových 184 dnů konání výstavy 107 propršelo. Organizátoři 
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byli v roce 1927 nuceni vyhlásit bankrot a dluhy šplhající do výše 5,8 milionů dolarů se 

podařilo městu splatit až v květnu 1929.306 

 

7.9 Zhodnocení výsledků čs. účasti na jubilejní výstavě 

Když se za filadelfskou výstavou 30. listopadu 1926 definitivně zavřely brány, nezbývalo jen 

vyřešit otázku, jak naložit dál s československými exponáty. Zastupitelské úřady se pokoušely 

vystavenou grafiku umístit do dalších expozic po Spojených státech a v následujících letech 

nabízely vesměs bez valného úspěchu jednotlivá umělecká díla k prodeji soukromým 

zájemcům z řad krajanské i americké veřejnosti. Při bilancování výsledků výstavy i 

československé účasti se nelze ubránit dojmu, že zůstaly za původními optimistickými 

představami z let 1922–1923. Jan Hálek je názoru, že váhavost a liknavost spojená 

s československým působením pramenila nejen z geografické bariéry mezi oběma státy, ale 

také ze skutečnosti, že účast na výstavě nepatřilo mezi hlavní priority československé 

zahraniční politiky. Československo nicméně nemohlo „s ohledem na závazky plynoucí vůči 

USA z dob první světové války, či s ohledem na tamější početnou krajanskou komunitu“ 

účast odmítnou, což z ní činilo spíše „společenskou nutnost“.307  

Je nesporné, že téma jubilejní výstavy skutečně nehrálo prim v československé zahraniční 

politice a samotným československo-americkým vztahům poloviny 20. let vévodila 

především problematika uznání československého válečného dluhu vůči Spojeným státům. 

Nicméně jeví se spravedlivé podotknout, že váhavý přístup Československa vůči účasti na 

jubilejní výstavě ve Filadelfii pramenil spíše z jiných okolností. Zásadní roli sehrál pokles 

mezinárodního rozměru americké výstavy a s tím související rezervovanost většiny 

evropských zemí. Některé jako například Francie či Dánsko účast rovnou odřekly, jiné se 

rozhodly spokojit s mnohem skromnějším vystoupením a nebudovaly své vlastní pavilony. S 

klesajícím významem výstavy se ruku v ruce pojila otázka adekvátního vynaložení 

prostředků, jichž Československo nemělo nazbyt a nelišilo se v tomto ohledu od okolních 

států. Ministerstvo financí dalo zřetelně najevo, že dodatečné prostředky nemůže uvolnit a 

jednotlivá zainteresovaná ministerstva jen s obtížemi sháněla rezervy v rámci svých 

stávajících rozpočtů, aby se na československou účast „složila“. Kořeny nejistého 

                                                   
306 Wilson, Martin W.: Sesquicenntial International Exposition (1926), Rutgers University 2012 [online], 

dostupné z: http://philadelphiaencyclopedia.org/archive/sesquicentennial-international-exposition/, [cit. 

12.7.2016] 
307 Hálek, Jan: op. cit., str. 261. 
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československého přístupu, z něhož pramenilo velmi pozdní rozhodnutí obeslat filadelfskou 

výstavu, je však potřeba hledat v samotných Spojených státech. Jubilejní výstava byla 

soukromým podnikem města Filadelfie, federální vláda se účastnila jen symbolicky. 

Protichůdné názory, finanční nejistota i časté změny v organizačním výboru přispívaly 

k celkové nejasnosti poměrů, jež prohlubovala nepříliš dobrá koordinace mezi úřady 

v Československu a vyslanectvím ve Washingtonu, kdy každá ze stran očekávala, že to bude 

její protějšek, kdo učiní závazné rozhodnutí o československé účasti a její formě. Ze zápisů 

schůzí meziministerských porad jasně promlouvá nejistota jednotlivých ministerstev, jakou 

podobu výstava ve Filadelfii nakonec nabere. Z Ameriky přicházející zprávy buď nemohly 

sdělit nic určitějšího, neboť samotné přípravné práce oslav postupovaly jen pomalu kupředu a 

obrysy výstavy zůstávaly mlhavé, případně svědčily o neujasněnosti poměrů v samotné 

Americe. Sestavíme-li mozaiku všech těchto okolností dohromady, jsou opatrný postoj 

československých úřadů a vyčkávání do poslední chvíle pochopitelné. Ke cti Československu 

lze naopak přičíst, že bylo jedním z mála zahraničních vystavovatelů, kteří vybudovali vlastní 

pavilon, třebaže k jeho otevření pro veřejnost došlo až se značným zpožděním. 

Dlouhé československé úvahy v letech 1922–1926 nad účastí na výstavě ve Filadelfii lze 

interpretovat nejen jako projev váhavosti a opatrnosti, jak to činí již výše citovaný Jan Hálek, 

ale také jako vytrvalé úsilí československé strany nerezignovat navzdory informační i 

finanční nejistotě na myšlenku účasti a nalézt takové řešení, které umožní důstojné a 

adekvátní zastoupení na oslavě důležitého jubilea Spojených států. Domnívám se, že 

nahlédneme-li na zdlouhavé období úvah let 1922–1926 touto optikou, vyvstane nám 

skutečný obraz, kdy se Československo nejen snažilo splnit svoji „společenskou povinnost“, 

ale zhostit se jí s maximální zodpovědností právě kvůli významu, který Praha přikládala 

vztahům se Spojenými státy a tamní krajanskou komunitou. Jen obtížně lze posoudit, jaký 

dojem zanechala československá expozice na běžné americké návštěvníky výstavy. 

Nadstandardní zastoupení v podobě vybudování vlastního pavilonu bylo však nesporným 

signálem, že Československu záleží na důstojné reprezentaci v očích Ameriky a že se snaží co 

nejvzorněji rozvíjet přátelské vztahy navázané roku 1918. Skromnější ráz výstavy i její 

soukromý charakter na této skutečnosti nic zásadního nemění. V neposlední řadě pak byla 

československá účast také vítaným prostředkem, jak posílit vazby s významnou krajanskou 

komunitou v zámoří, jak dokládá úspěšný průběh tzv. Československého dne. 
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8. Vyznamenání a řády v československo-amerických vztazích 

 

Jedním z nástrojů diplomacie je udílení, resp. propůjčování státních řádů a vyznamenání 

cizím státním příslušníkům. Samotné vyznamenání je totiž něčím víc, než pouhým 

symbolickým gestem; je výrazem ocenění zásluh osobností, které svým úsilím přispěly 

k harmonickému prohlubování vztahů mezi oběma zeměmi. Řády dekorované osobnosti se 

nutně nemusely rekrutovat pouze z nejvyšších vládních a společenských kruhů, byť taková 

ocenění se těšila zpravidla největší pozornosti. Vyznamenání se však často dočkali i zdánlivě 

prostí lidé, jejichž obětavá činnost při rozvíjení každodenních styků mezi oběma národy 

zasluhovala nemenšího uznání. Tato kapitola si tak klade za cíl nastínit československou praxi 

udělování vyznamenání americkým státním příslušníkům ve 20. letech.  

Na tomto místě je nutné předeslat, že zkoumání musí být bohužel jednostranně orientováno 

pouze na československou stranu, neboť, jak podotýkal ve své zprávě z 2. srpna 1926 legační 

rada Jaroslav Lípa,308 Spojené státy neudělovaly svým ani cizím občanům vyznamenání za 

civilní zásluhy. Výjimku tvořila pouze vojenská vyznamenání, udělovaná ministerstvem 

obrany nebo Kongresem, avšak americkým úřadům nebylo známo, že by některý 

československý státní příslušník obdržel americké vyznamenání.309 Pokud se tak již 

československý občan dočkal amerického vyznamenání, jednalo se o ryze neoficiální 

iniciativu soukromého spolku. Za ilustraci v tomto směru může posloužit vyznamenání 

prezidentu Masarykovi od the Hugenot Society of Pennsylvania, organizace uchovávající 

odkaz hugenotských emigrantů. Hugenotský kříž obdržela hlava státu v nepřítomnosti 

prostřednictvím vyslance Bedřicha Štěpánka v únoru 1921. 

 

8.1 Američtí občané ocenění Řádem Bílého lva 

8.1.1 Podněty k zavedení Řádu Bílého lva a jeho stanovy 

Na československé straně představoval nejvyšší vyznamenání Řád Bílého lva. Existovaly 

pochopitelně i jiné možnosti, jak ocenit zásluhy amerických občanů vůči  ČSR, např. 

vojenským vyznamenáním či medailí za činnost v době zahraniční akce, nicméně Řád Bílého 

                                                   
308 AMZV, Diplomatický protokol, k. 81, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 2. 8. 

1926, č.j. 680-res-26. 
309 AMZV, Diplomatický protokol, k. 81, nóta č. 249 amerického vyslance v Praze, 6. 12. 1922.  
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lva svojí prestiží tato řešení jednoznačně převyšoval a představoval ekvivalent vysokých 

státních vyznamenání jiných států. 

Právě v tomto ohledu přitom pociťovala mladá republika jisté manko. V prvních horečných 

týdnech existence nezávislého státu došlo mezi celou řadou revolučních změn také k zrušení 

symbolů staré monarchie v podobě šlechtictví, řádů a neakademických titulů zákonem č. 

61/1918 Sb. z 10. prosince 1918. Československá diplomacie se tak na samém počátku ocitla 

bez adekvátního státního vyznamenání, kterým by mohla oceňovat prokázané zásluhy cizích 

státních příslušníků. Tento deficit vyšel záhy najevo. Ministr zásobování lidu Bohumil 

Vrbenský informoval 29. června 1919 prezidium ministerské rady,310 že v brzké době bude 

končit činnost americké zásobovací mise a poukazoval na vhodnost, ocenit vybrané 

pracovníky americké mise. Jelikož však nebyla k dispozici žádná vhodná vyznamenání, 

prezidium ministerské rady se usneslo, oficiální vyznamenání prozatím odložit a věnovat 

oceněným coby pamětní dary na ČSR raději umělecké předměty. Komplikaci spojenou 

s absencí státního vyznamenání může dokreslit i následující událost. Počátkem roku 1921 

kabeloval vyslanec Štěpánek do Prahy,311 že byl americkými kruhy upozorněn na vhodnost 

vyznamenat předsedu Mezinárodní organizace práce, Alberta Thomase, jenž toho času 

pobýval na území republiky. Z ústředí mu však přišlo pouze strohé konstatování: 

„Neproveditelno vzhledem k statutu stávajících dekorací.“312 Závěrem lze ovšem podotknout, 

že mladý československý nástupnický stát nebyl jediný, kdo se v tomto směru potýkal 

s následky své razantní rozluky s minulostí. Jak dokládá příklad našeho západního souseda, 

republikánské Německo řešilo absenci státního vyznamenání pro cizince ještě hluboko ve 

třicátých letech. Odcházející šéf zahraniční diplomatické mise tak namísto vyznamenání 

obdržel jako výraz díků umělecký předmět, přičemž dostával na výběr mezi porcelánem 

z berlínské manufaktury, nebo obrazem s olejomalbou Berlína. Při delším pobytu v Německu 

pak měl nárok na fotografii hlavy státu s autogramem.313 

Po odstranění všech právních překážek a proběhnutí veřejné soutěže na výtvarnou podobu 

řádu tak konečně mohlo být nařízením vlády ze 7. prosince 1922 založeno nejvyšší státní 

vyznamenání: Řád Bílého lva. Řád Bílého lva byl podle zásluh odstupňován do pěti tříd, 

přičemž I. třída byla tou nejvyšší. Řád byl propůjčován doživotně prezidentem republiky. Po 

                                                   
310 AMZV, Diplomatický protokol, k. 34, prezidium ministerstva pro zásobování lidu prezidiu ministerské rady, 

29. 6. 1919, č.j. 6974 pres. ai 1919. 
311 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 3.  
312 AMZV, Politické zprávy, ZÚ Washington, 1921, zpráva č. 8. 
313 AMZV, Diplomatický protokol, k. 81, vyslanectví v Berlíně ministerstvu zahraničních věcí, 29. 5. 1935., č. 

284/35 dův. 
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nositelově smrti, či v případě, že později obdržel vyšší řádovou třídu, mělo být vyznamenání 

vráceno prezidentské kanceláři. Jako alternativa pro ty osobnosti, jejichž zásluhy nesplňovala 

náročná kritéria nejvyššího československého vyznamenání, existovala ještě medaile Řádu 

bílého lva ve dvou stupních. Ta byla udělována, tedy nevznikala povinnost ji po smrti vracet 

Kanceláři prezidenta republiky. 

S dělením Řádu Bílého lva do pěti tříd souvisel i striktní numerus clausus, jenž se na 

jednotlivé třídy vztahoval. Jeho smyslem bylo uchovat nejvyššímu státnímu vyznamenání 

jeho výlučnost a exkluzivitu. Původní stanovy Řádu Bílého lva tak počítaly s následující 

početní hranicí pro jednotlivé třídy. 

I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída 

50 150 400 2000 5000 

Zdroj: AMZV, fond Diplomatický protokol, k. 34 

 

V praxi se však původně zamýšlené počty záhy projevily jako nedostačující, což se 

nejakutněji projevovalo u dvou nejvyšších tříd. Se vznikem vyznamenání totiž vyvstala 

potřeba ocenit všechny ty, kdo se zasloužili o vznik ČSR. Mnoho takových osobností bylo již 

vzhledem ke svému pokročilejšímu věku a jiným zásluhám zároveň oceněno vysokými 

zahraničními řády, pročež bylo nutné vyznamenat je odpovídající třídou Řád Bílého lva, 

nemělo-li se vyznamenání zvrtnout v diplomatické faux-pas. V případě nevhodně zvolené 

nižší třídy by totiž hrozilo, že oceněný by se cítil spíše trapně dotčen. Již v srpnu 1924 tak 

byla I. třída již z 80% vyčerpána, což pochopitelně citelně svazovalo československé 

diplomacii ruce při návrzích na další vyznamenání. Proto v průběhu celých dvacátých a 

třicátých let docházelo s železnou pravidelností k novelizacím stanov Řádu Bílého lva, kdy 

byly první tři třídy postupně navyšovány. Opačným směrem se naopak ubíraly IV. a V. třída, 

které se ukázaly být značně nadhodnocenými. Jednotlivé úpravy názorně zachycuje 

následující tabulka. 

Rok novelizace I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída 

1924 150 300 750 2000 5000 

1930 200 350 900 1500 3000 

1936 250 400 900 1500 3000 

Zdroj: AMZV, fond Diplomatický protokol, k. 34 
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8.1.2 Udělování Řádu Bílého lva americkým občanům v porovnání s příslušníky jiných 

států 

Ministerstvo zahraničních věcí si po celou meziválečnou éru vedlo jmenný seznam osobností, 

které obdržely Řád Bílého lva. Tyto soupisy umožňují provést srovnání napříč jednotlivými 

státy a určit, které národnosti byly při udělování vyznamenání nejpočetněji zastoupeny a které 

naopak stály spíše na okraji. Řád Bílého lva je sice v první řadě oceněním zásluh konkrétního 

jednotlivce, přesto se však lze domnívat, že celkový počet přiřčených vyznamenání odrážel i 

intenzitu vzájemných styků a význam dané země v očích československé diplomacie. Zaměřil 

jsem se proto na dvě nejprestižnější třídy Řádu Bílého lva a provedl porovnání, nakolik si stáli 

američtí držitelé v porovnání s jinými cizinci v období let 1923–1929. 

Nejvyšší I. třídou Řádu Bílého lva bylo v uvedeném období oceněno celkem pět Američanů. 

Tento výsledek staví Spojené státy po bok zemí jako Egypt (6 vyznamenaných) nebo 

Španělsko (5). Pomyslné medailové příčky by připadaly Francii (28), Rumunsku (23) a Itálii 

(18). V kategorii II. třídy Řádu Bílého lva bylo vyznamenáno šest amerických občanů. USA 

se tak ocitly ve společnosti Egyptu (7) a Belgie (6). Nejvíce vyznamenaných získala 

s jednoznačným náskokem Francie (58), následovaná Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců 

(27) a Rumunskem (25).314 

Domnívám se, že z počtu udělených vyznamenání tak skutečně lze vyvodit jistý všeobecný 

obraz o významu a síle vzájemných vztahů s jednotlivými zeměmi. Není totiž náhodou, že 

nejčelnější postavení zastává v obou kategoriích Francie, klíčový pilíř zahraničně-

bezpečnostní koncepce ČSR. Politicky důležití malodohodoví spojenci Rumunsko a SHS 

následují v těsném závěsu. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že mezi dvacítkou zastoupených 

zemí v každé kategorii se Spojené ocitly spíše v druhém sledu: u I. třídy Řádu Bílého lva by 

jim náleželo dělené 10. – 11. místo, u II. třídy pak 7. – 8. místo. Takový obraz v zásadě 

koresponduje s reálným obrazem československo-amerických vztahů ve dvacátých letech. 

Praha se z pochopitelných důvodů orientovala v první řadě na kontinentální spojence 

(Francie, Malá dohoda), nadprůměrně vysoký počet udělených vyznamenání přesto dává tušit 

snahu udržet československo-americké vztahy na nadstandardní úrovni. 

 

                                                   
314 Veškeré číselné údaje jsou sestaveny na základě seznamu držitelů Řádu Bílého lva, jenž je uložen v AMZV, 

fond Diplomatický protokol, k. 34. 
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8.1.3 Iniciativy a projekty v československo-amerických vztazích oceněné Řádem Bílého 

lva 

Vyznamenávání amerických občanů Řádem Bílého lva nebylo jen výsledkem individuálních 

zásluh jednotlivců, mnohdy také poodhalovalo širší projekty a iniciativy na poli 

československo-amerických, které přispívaly k pozitivnímu vývoji vzájemných styků. Ve 

dvacátých letech lze nalézt hned několik takových příkladů, které si v rámci této práce 

zasluhují alespoň letmou zmínku. 

 

8.1.4 Hromadná vyznamenání v roce 1926 

Koncem roku 1922 zavedený Řád Bílého lva umožňoval vyznamenat první zahraniční 

osobnosti již následujícího roku, ale co se amerických občanů týká, první severoameričtí 

držitelé se Řádu Bílého lva přišli na řadu až v roce 1924. Z hlediska počtu a především 

prestiže propůjčených vyznamenání se však klíčovým mezníkem dvacátých let stal rok 1926. 

Ministerstvo zahraničních věcí vypracovalo seznam celkem dvaceti amerických občanů 

navržených na Řád Bílého lva. Jejich zásluhy šlo rozdělit celkem do tří kategorií. První 

skupinu představovali bývalí pracovníci Amerického Červeného kříže, kteří se podíleli na 

organizování poválečné pomoci pro ČSR. Druhou skupinu oceněných tvořila trojice 

někdejších členů amerického vyslanectví v Praze: byli jimi vyslanec Richard Crane společně s 

tajemníky Whitem a Howellem. Nejprominentnější jména však spadala do poslední kategorie.  

Jednalo se o osobnosti, které se zasloužily o vznik nezávislého Československa, případně o 

vrcholné představitele Coolidgeovy administrativy. Na seznamu tak nalézáme někdejšího 

státního tajemníka Roberta Lansinga, generála Johna Pershinga nebo například ministra 

obchodu Herberta Hoovera. Mezi navrženými se ocitl i prezident Coolidge. Od jeho 

vyznamenání však nakonec bylo upuštěno. Vyslanec Zdeněk Fierlinger totiž hlásil do Prahy 

obsah důvěrného rozhovoru s šéfem protokolu, jenž mu naznačil, že prezident Coolidge není 

dosud držitelem žádného vyznamenání a že by si tedy nepřál, aby propůjčením Řádu Bílého 

lva vznikl precedentní příklad i pro ostatní státy.315 Československá strana se rozhodla toto 

přání respektovat. 

 

                                                   
315 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, zpráva vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 14. 

4. 1926. 
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8.1.5 Jubilejní výstava ve Filadelfii 

Na oslavu stopadesátého výročí vyhlášení nezávislosti USA naplánována ambiciózní jubilejní 

výstava s mezinárodní účastí, která se měla odehrávat od června 1926 ve Filadelfii a slibovala 

přilákat desítky miliónů návštěvníků, především ze Severní Ameriky. Jednalo se o soukromý 

projekt, který americká vláda podpořila pouze morálně, když rozeslala zahraničním státům 

oficiální pozvánky k účasti na výstavě, kde se mohly prezentovat vlastními pavilóny. Příprava 

výstavy byla od počátku doprovázena celou řadou komplikací, neboť postupně vycházelo 

najevo, že původní velkolepé pojetí je bez federální podpory nemožné. Výstava se nakonec 

sice uskutečnila, nicméně proběhla ve značně skromnějším měřítku a zůstala zatížena 

vysokými dluhy. Nejistým vyhlídkám odpovídal i váhavý přístup zahraničních států, které 

mnohdy vyčkávaly se zřízením svých prezentací do poslední chvíle. Československo nebylo 

výjimkou, nicméně nakonec vybudovalo ve Filadelfii svoji vlastní expozici, která měla 

přiblížit ČSR americkým návštěvníkům.  

Za projevenou podporu československé expozici byli následně oceněni Řádem Bílého lva dva 

pracovníci filadelfské výstavy. Joseph R. Wilson byl vyznamenán za četnou pomoc během 

zařizování pavilónu a za organizaci zvláštního československého dne. Uznání se dočkal i 

Stephen C. Simms, generální sekretář festivalové poroty, jemuž byly připisovány zásluhy za 

to, že díky němu obdržely vystavující československé firmy četná přední ocenění.316 Oficiální 

vyznamenání obou představitelů filadelfské výstavy IV. třídou Řádu Bílého lva sledovalo 

kromě vyjádření uznání i praktický záměr; mělo oba pracovníky motivovat v jejich  další 

činnosti ve prospěch ČSR. Názorně to ilustruje zpráva chargé d’affaires Jaroslava Lípy, jenž 

upozorňuje MZV, že vyznamenáním bude oběma vlivným mužům projeven nejen dík za 

jejich služby, ale „budou tím utvrzeni i ve své další součinnosti v našem zájmu. Zejména pak 

p. Stephen Chapman Simms z Chicaga bude jistě opět vlivným činitelem při světové výstavě 

v Chicagu v roce 1933 a jest proto utvrzení a udržení jeho zájmu o nás tím důležitějším.“317 

 

8.1.6. Inženýři Fordových závodů v Detroitu 

Vyznamenání skupiny vedoucích představitelů Fordových továren v září 1927 jen dokresluje, 

že podobné praktické úvahy nebyly při návrzích na vyznamenání ojedinělé. Smyslem ocenění 

                                                   
316 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, formulář MZV s návrhem vyznamenání J. Wilsona a S. Simmse, č. 

137.418/1928-P. 
317 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 8. 10. 

1926, č.j. 1261-res  
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pětice ředitelů Fordových automobilových závodů v Detroitu nebylo jen projevit uznání za 

péči, s níž se věnovali československým inženýrům, kteří podstupovali ve Fordových 

továrnách dvouletou stáž spojenou s praktickým výcvikem. Tato akce byla československou 

stranou velmi oceňována, z čehož pramenil logický zájem na jejím zachování, popřípadě 

prohloubení. Zvláště důležitou osobností mezi vyznamenanými byl Ernest G. Liebold, osobní 

tajemník Henryho Forda. Díky svému postavení disponoval nemalým vlivem při rozhodování, 

kolik zahraničních inženýrů jednotlivých národností bude přijímáno na praxi ve Fordových 

továrnách. Propůjčení V. třídy Řádu Bílého lva tak bylo oceněním Lieboldova vstřícného 

kroku v podobě jeho příslibu, že výcvik československých inženýrů bude pokračovat i nadále 

a že počet stážistů ve Fordových závodech bude dokonce navýšen z dvanácti na patnáct.318 

Podobně si chtěla československá strana předejít ředitele Fordovy továrny v Highland Parku 

Clarence W. Averyho, jenž rovněž obdržel V. řádovou třídu. Trojice praktických vedoucích, 

která byla v každodenním styku s československými stážisty a prokazovala jim maximální 

péči, byla oceněna medailí Řádu Bílého lva. I v tomto kroku je patrný záměr ocenit a podpořit 

jejich vstřícný pohled na ČSR. 

 

8.1.7 Vyznamenání honorárních konzulů v roce 1928 

V neposlední řadě mohla vyznamenání sloužit rovněž k ocenění zásluh těch, kteří pracovali 

ve prospěch dobré pověsti ČSR nejviditelněji: místních honorárních konzulů. Jubilejní desáté 

výročí vzniku samostatného Československa tak podnítilo ministerstvo zahraničních věcí k 

uspořádání akce na vyznamenání vybrané skupiny československých honorárních konzulů. 

Instrukcí z 27. července 1928 tak byla jednotlivá vyslanectví vyzvána, aby doporučila na 

vyznamenání Řádem Bílého lva honorární konzuly, kteří jsou ve funkci déle než dva roky a o 

jejichž práci lze poskytnout kladné reference. 18. srpna hlásil chargé d’affaires Jaroslav Lípa 

do Prahy, že zadaným kritériím vyhovují z třinácti československých honorárních konzulů 

pouze dva: Stanislav (Stanley) Šerpán z Omahy a Alexander Rieger z úřadovny v Kansas 

City. Zbývající adepti nesplňovali podmínku o minimálně dvouletém trvání služby. Honorární 

konzul Jankovic z texaského Galvestonu byl sice ve službě požadovanou dobu, podle Lípova 

mínění však „nejeví zvláštního zájmu o svou funkci ani o Československo“ .319 Vyznamenání 

se tak dočkali již zmínění Šerpán s Riegerem. Oba byli naturalizovanými americkými občany 

                                                   
318 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, prezidium ministerstva veřejných prací ministerstvu zahraničních věcí, 

20. 4. 1927, č.j. 1125/17 pres. 
319 AMZV, Diplomatický protokol, k. 34, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 18. 8. 

1928, č.j. 1090-res-28.  
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a vhodně doplňovali pečlivě vyvažovaný obraz československého státu, jelikož Rieger 

pocházel ze slovenského Bardejova, zatímco Šerpán byl původem Čech. Jediný rozdíl tak 

nakonec spočíval ve formě ocenění. Rieger obdržel V. třídu Řádu Bílého lva. Šerpán, 

dlouholetý revoluční pracovník, vlivná osobnost krajanské komunity a v letech 1920-1925 

přednosta efektivního konzulátu v Omaze, byl za svoji bohatou záslužnou činnost 

vyznamenán váženější IV. řádovou třídou. 

 

8.2 Udílení Československé revoluční medaile někdejším legionářům 

 

Československá revoluční medaile byla zřízena dekretem prezidenta republiky dne 1. prosince 

1920 jako symbol ocenění zásluh za vznik samostatného Československa. Mezi oceněné se 

tak řadili nejen vojenští dobrovolníci bojující v řadách československých legií na frontách, 

medaile byla rovněž udělována i civilním účastníkům domácího i zahraničního odboje. 

Vzhledem k významné roli Spojených států při utváření nezávislého Československa 

pochopitelně nemohla při udílení vyznamenání zůstat opomenuta ani tamní početná krajanská 

komunita. Symbolické předávání elegantně vyvedené medaile tak nemělo být jen pouhým 

oceněním dřívějších zásluh, akce zároveň skýtala příležitost posílit mezi krajany pozitivní 

obraz mladé republiky, která nezapomíná, komu vděčí za svůj zrod. Jak však dokázal vývoj 

v následujících letech, tato nepochybně dobře míněná iniciativa se nicméně v případě 

severoamerické krajanské komunity nemile zvrtla a vyvolala takovou vlnu kontroverzí, že 

obraz Československa celou akcí spíše utrpěl šrámy. 

 

8.2.1 Organizační obtíže udílení medaile ve Spojených státech 

 Samotným udílením revoluční medaile mezi krajany žijící ve Spojených státech byl v roce 

1923 pověřen konzulát v Clevelandu. Volba na tento nižší zastupitelský úřad nepadla 

náhodou; v témž městě se totiž nacházelo sídlo Československé Obce Legionářské v Americe, 

která měla být konzulátu nápomocná svým přehledem o zásluhách konkrétních krajanů a 

spolků. V roce 1923 tak Ministerstvo národní obrany (MNO), do jehož kompetence jinak 

udílení Revoluční medaile spadalo, zaslalo do Ameriky 1000 kusů revolučních medailí 
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společně s bianco diplomy. Dle instrukcí MNO byl oprávněn obdržet medaili každý, kdo se 

mohl prokázat legionářským průkazem vydaným kanceláří čs. legií při MNO.  

Třebaže původní zadání působilo na první pohled přímočaře, jeho následné uvedení do praxe 

se poněkud zadrhlo. Z dochovaných dokumentů totiž vyplývá, že samotný proces udílení 

vyznamenání se rozeběhl až s citelným časovým odstupem. První zmínky o udělování 

revoluční medaile americkým krajanům jsou doloženy až z roku 1927. V lednu 1928 hlásil 

clevelandský konzulát legaci seznam oceněných legionářů s poukazem, že akce se zdržela 

tím, že konzulát je od roku 1925 „velmi slabě obsazen a přidělený počet personálu stačí jen 

k vyřízení neodkladné agendy“.320  

Pomalé tempo rozdělování vyznamenání ostatně nezůstalo nepovšimnuto Ministerstvem 

národní obrany a přimělo jej ke kriticky laděnému přípisu z 16. července 1928 adresovanému 

vyslanectví ve Washingtonu, jímž MNO upozorňovalo na skutečnost, že navzdory přesným 

instrukcím byl dosud udělen jen „poměrně nepatrným počet medailí osobám oprávněným“.321 

Washingtonská legace obratem intervenovala u clevelandského konzulátu, jenž stejně jako v 

lednu vysvětloval pomalé tempo udílení personální nouzí, jež mu v předchozích letech bránila 

věnovat se vyřízení agendy. S vědomím blížícího se významného jubilea existence 

samostatného Československa však konzulát hlásil, že za cenu práce v mimoúředních 

hodinách vyvinul úsilí, aby bylo možno udílení revolučních medailí ukončit. Vyhlídky na 

zdárné dotažení celé akce hodnotil konzulát veskrze optimisticky s poukazem na fakt, že 137 

případů již bylo vyřízeno a zbývajících osm desítek se zpracovává.322   

Optimismus clevelandského konzulátu se nakonec ukázal být na místě. U příležitosti 

desetiletého výročí vzniku republiky se 28. října konaly oslavy organizované jednotlivými 

zastupitelskými úřady, v jejichž rámci došlo i na předávání revolučních medailí více jak šesti 

desítkám vybraných legionářům z řad krajanské obce. Vyslanec Ferdinand Veverka tak mohl 

4. prosince hlásit do Prahy, že legace považuje udílení revolučních medailí mezi americké 

krajany za ukončené a že již v tomto duchu instruovala podřízené zastupitelské úřady.323  

 

                                                   
320 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, konzulát v Clevelandu vyslanectví ve Washingtonu, 16. 1. 1928, č. 
79/28voj. 
321 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, zpráva ministerstva národní obrany z 16. 7. 1928, č.j. 

2569/dův.pres.1odd.1928. 
322 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 20. 8. 

1928, č.j. 1094-res-28. 
323 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 4. 12. 

1928, č.j. 1573-res-28. 
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8.2.2 Nespokojené hlasy krajanské veřejnosti 

Průtahy se zdlouhavým udílením revolučních medailí nebyly zdaleka jediným důvodem, který 

přiměl Veverku k rozhodnutí ukončit udílení vyznamenání. Mnohem podstatnější roli v jeho 

rozhodnutí sehrála vlna kritiky, která se vzedmula, když mezi krajanskou veřejnost začala 

pronikat jména vyznamenaných legionářů. V již zmíněné zprávě ze 4. 12. Veverka uváděl, že 

navzdory co nejsvědomitější snaze prošetřit jednotlivé případy a posoudit oprávněnost 

revolučních zásluh, docházejí na vyslanectví i podřízené úřady četné stížnosti proti některým 

vyznamenáním či naopak opomenutím údajně zasloužilých legionářů. Pro ilustraci svých slov 

připojil vyslanec v příloze článek z tiskového orgánu Americké Obce Sokolské v Chicagu 

nazvaný „Ni zisk – ni slávu!“, jenž obšírně kritizoval udílení medailí hned z několika aspektů, 

a také protest Československé Obce Legionářské v Americe, která se ohrazovala proti 

záměru, aby na doporučení z Prahy obdržel medaili jistý F. M. Vácha, předseda místní 

odbočky Národního Sdružení, neboť podle mínění Československé Obce Legionářské 

v Americe nemá dotyčný dostatečné zásluhy, aby mohl být vyznamenán, čímž pouze vznikne 

rozruch mezi krajany se skutečnými zásluhami, jak se tomu již v minulosti stalo. Veverka 

trpce hodnotí oba přiložené protesty jako „ukázku malosti a téměř ubohosti poměrů naší 

kolonie a zloby vyvěrající z důvodů čistě osobních“.  Vyslanectví se totiž na uvedeného F. M. 

Váchu informovalo mj. u poslance a někdejšího význačného představitele zahraničního 

odboje Vojty Beneše, jenž potvrdil Váchovy revoluční zásluhy, a také se dozvědělo, že se 

Vácha před půl rokem ve zlém rozešel s Československou Obcí Legionářskou, z čehož 

pramení její nynější protest.  

Nutno podotknout, že Veverkou uvedené případy nebyly zdaleka ojedinělé, ústní stížnosti u 

konzulátů byly ještě častější a kritika udílení vyznamenání zaznívala už od poloviny roku 

1927. Ostatně zkušený chicagský konzul Jaroslav Smetánka již v květnu téhož roku varoval 

pražské ústředí v pravdě prorockými slovy: „Na konci dovolil bych si ještě upozorniti na to, 

že není dobře možno vyznamenávati americké Čechoslováky čistě jen dle zásluh. Je nutno 

míti na zřeteli též geografické momenty, poměr Čechů ke Slovákům, svobodomyslných ke 

katolíkům, rozličných ženských organizací atd. Jinak udílení medailí způsobí mnoho zlé krve 

a nespokojenosti se starou vlastí.“324 

 

 

                                                   
324 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, Smetánka ministerstvu zahraničních věcí, 10. 5. 1927, č. 44 dův. 
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8.2.3 Systémová kritika: národnostní a náboženská otázka 

Smetánkova slova mířila do černého. Osobní nesváry, zklamání z opomenutí či naopak 

rozhořčení z udělení medaile těm, jejichž zásluhy se nejevily tak velké, byly jen jedním ze 

zdrojů neklidu v krajanské komunitě.  Další kontroverze pramenily z národnostních a 

náboženských aspektů, jak je výše předvídal chicagský konzul. Již v dubnu 1927 muselo 

vyslanectví reagovat na kritiku tamního slovenského tisku, která nacházela odezvu až 

v Československu na stránkách Slovenského Týždenníku. Legace vyvracela tvrzení, že při 

návrzích na vyznamenání jsou opomíjeni Slováci s poukazem na fakt, že mezi 47 navrženými 

jmény figuruje dvojnásobný počet Slováků, než uváděl slovenský tisk; oceněných je osm 

namísto čtyř. Přesto existující značný nepoměr mezi vyznamenanými Čechy a Slováky lze 

podle vyslance Zdeňka Fierlingera vysvětlit menší účastí amerických Slováků na zahraničním 

odboji, přičemž by nemělo zůstat opomenuto rozhodnutí jejich hlavní krajanské organizace, 

Slovenské Ligy, která se rozhodla vrátit dříve udělenou revoluční medaili. Z toho důvodu se 

vyslanectví rozhodlo předejít opakování skandálu tím, že několik slovenských krajanů raději 

na vyznamenání ani nenavrhlo.325 Postoj Slovenské ligy nebyl mezi krajany ojedinělý a 

naopak sloužil jako svého druhu precedens, o čemž svědčil příklad slovenského krajana a 

jednoho ze signatářů Pittsburské dohody, bankéře Michala Bosáka, který odmítl převzít 

revoluční medaili. Původně tak učinil bez udání důvodu, teprve v osobním dopise 

adresovaném legaci byl o něco sdílnější, když prohlásil, že vyznamenání by jej prý uvedlo do 

rozpaků.326 Lze tedy jen spekulovat, nakolik bylo Bosákovo rozhodnutí důsledkem 

vyostřujícího se autonomistického proudu, který rezonoval i slovenskou krajanskou 

komunitou v zámoří. 

Národnostní hledisko nebylo zdaleka jediným jablkem svárů, kontroverzi vyvolávala i 

konfesijní příslušnost vyznamenaných revoluční medailí, jak naznačuje dopis 

královéhradeckého biskupa Karla Kašpara z 12. května 1928 adresovaný Ministerstvu 

zahraničních věcí. Dr. Kašpar v něm uváděl, že mu z Ameriky docházejí dopisy svědčící o 

roztrpčení tamních českých katolických kruhů, jež se cítí dotčeny skutečností, že při 

vyznamenávání revoluční medailí nebyl oceněn žádný katolík, zatímco „svobodomyslní“ byly 

vyznamenáváni „po tuctech“, ačkoliv právě katolická obec přispěla nemalým finančním 

                                                   
325 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí,16. 4. 

1927, č.j. 345-res-27. 
326 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí,10. 2. 

1928, č.j. 212-res-28. 
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obnosem na zahraniční akci.327 Snad aby tento nepříznivý stav poněkud napravil, doporučil 

biskup ministerstvu několik vhodných krajanů na vyznamenání. 

K otázce nerovnoměrného oceňování katolických krajanů se pro pražské ústředí vyjádřil o 

měsíc později legační rada washingtonského vyslanectví Jaroslav Lípa. O výtce 

královéhradeckého biskupa prohlásil, že není „ani oprávněná, ani pravdivá“, neboť podle 

Lípy bylo vyznamenáno sedm katolíků, mezi nimi například reverend Oldřich Zlámal, bankéř 

Frank Hajíček a již dříve zmíněný Michal Bosák, který však medaili odmítl převzít. Další dva 

katolíci figurovali v  návrzích na vyznamenání pro rok 1928. Ocenění dalších nepřicházelo 

dle Lípy v úvahu, neboť u nich nebyly shledány dostatečné revoluční zásluhy. Z biskupem 

navržených jmen se Lípa zastavil u jediného, dr. Hynka Dostála ze St. Louis. Kategoricky jej 

smetl ze stolu. V Dostálově případě „podotýká vyslanectví, že není vůbec možno vzíti zřetele, 

poněvadž týž ve svém listě ‚HLAS‘ nezodpovědně útočil a nekvalifikovatelným způsobem se 

vyjadřoval o panu presidentovi a zahraničním ministru Dru Benešovi“.328 

 

8.2.4 Ukončení akce udílení revoluční medaile a její dozvuky 

Výše uvedené kritické ohlasy krajanské komunity na udílení revoluční medaile, které 

postupně pronikly až na pražské ministerstvo, byly pouze jedněmi z mnoha, s nimiž se musely 

potýkat zastupitelské úřady ve Spojených státech. Není proto překvapivé, že Ministerstvo 

zahraničních věcí se promptně rozhodlo posvětit Veverkovo rozhodnutí upustit od dalšího 

udílení vyznamenání, o němž důvěrně informoval ústředí ve svém přípise ze 4. prosince 1928. 

MZV tak v polovině následujícího měsíce v tichosti vyrozumělo Ministerstvo národní obrany, 

že z podnětu washingtonského vyslanectví je ukončeno udělování medailí krajanům ve 

Spojených státech, s čímž se „Zamini“ plně ztotožňuje. „Ministerstvo zahraničních věcí samo 

by souhlasilo se stanoviskem vyslanectví jsouc názoru, že hladina krajanského života ve 

Spojených státech, rozvířená v poslední době částečnou nespokojeností s roztříděním 

revolučních medailí se nyní poněkud uklidnila a že by tudíž nedoporučovalo znovu ji výřiti 

                                                   
327 Josef Kalvoda uvádí, že Národní svaz českých katolíků přispěl během války sumou přibližně 600 000 dolarů 

na konto Československé národní rady, viz Kalvoda, op. cit, str. 260. 
328 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 17. 6. 

1928, č.j. 782-res-28. 
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jakýmkoli dalším vyznamenáváním revoluční medailí osob súčastněných na revoluční 

akci.“329 

Ministerstvo a vyslanectví ostatně nebyly ve svém názoru osamoceny. Sdíleli jej také samotní 

legionáři z řad krajanské komunity. Představitelé Československé Obce Legionářské 

v Americe se v srpnu 1929 obrátili dopisem na Vojtu Beneše se žádostí, aby tlumočil do 

Prahy jejich stanovisko již více nepřijímat revoluční medaile. Podle legionářů ztratilo 

vyznamenání v očích mnoha bratrů na ceně a odmítají o něj žádat, neboť „rev. medaili dnes 

mají mnozí lidé, kteří v revoluci ničeho nedělali, na jistá doporučení medaili však obdrželi. 

Tudíž rev. medaile nemá pro legionáře významu, jelikož byla tímto znehodnocena.“330 Snad 

jen v případě doposud neoceněných spolků by bylo možné podle Obce učinit výjimku, avšak 

dle jejího názoru by vyznamenání nemělo být udělováno jednotlivým členům, nýbrž pouze 

spolku jako takovému, aby se nikdo z členů nemohl cítit dotčen, že byl opomenut. Přiložený 

lístek s krátkým průvodním dopisem Vojty Beneše prozrazuje, že i on se ztotožňoval 

s postojem legionářů: „Sám projevuji mínění, že je něco dobrého na jejich návrhu, protože 

každé nové udělení rev. medailí je jen novou příležitostí k nové roztrpčenosti v kruzích 

amerických Čechu a Slováků.“ 

Akce udílení revoluční medaile tak během roku 1929 definitivně utichla. Poslední náznak 

pokusu vzkřísit udílení vyznamenání lze zachytit na jaře následujícího roku, kdy vyslanec 

Veverka331 odpovídal na bohužel nedochovaný přípis z pražského ústředí. Z charakteru 

Veverkovy odpovědi však vysvítá, že podnětem byla úvaha oprášit myšlenku revoluční 

medaile. Washingtonská legace se rozhodně postavila proti takovému kroku: „Z uvedených 

dôvodov je vyslanectví toho názoru, že akcia by prinesla viac roztrpčenosti ako dobra a preto 

nedoporúča jej zahájenie.“ Zmíněné „uvedené důvody“ názorně ilustrovaly již dříve zmíněné 

argumenty proti dalšímu udílení medailí. Podle vyslanectví byli krajané s prokazatelnými 

zásluhami již oceněni a v zemi existují stovky různě velkých spolků, které se více či méně 

zapojily do revoluční činnosti, přičemž všechny vyznamenat nelze a vyznamenání jen 

některých by pouze vedlo k novým rozkolům. Krom toho některé slovenské spolky, které se 

kdysi účastnily revoluční akce, nyní nastoupily kurz ostré autonomistické politiky, tudíž 

existuje reálná obava, že vyznamenání demonstrativně nepřijmou. Vyslanectví rovněž 

                                                   
329 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, ministerstvo zahraničních věcí ministerstvu národní obrany, 18. 1. 

1929, č. 166.466 1928 Sekce P. 
330 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, dopis Československé Obce Legionářské v Americe Vojtovi Benešovi, 

19. 8. 1929. 
331 Ačkoliv je zpráva podepsána vyslancem Veverkou, samotný text je psán slovensky. Z této okolnosti lze 

usuzovat, že skutečným autorem byl pravděpodobně legační tajemník Ján Papánek. 
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upozorňovalo, že nesváry a roztrpčenost nezůstaly pouze v rovině krajanských spolků, ale 

v některých případech se přenesly i do rodinného života. „Dokonca v rodinách nastaly 

rozbroje. Stalo sa na pr., že manželka pracovala v ženskom spolku a bola vyznamenaná. 

Manžel pracoval viac, ale v mužskom spolku a nebyl vyznamený, pretože tam boli iní, ktorí 

pracovali eště viac ako on. Výsledek bol skoro rozchod rodiny.“ S přihlédnutím ke všem 

zmíněným argumentům tedy dospělo vyslanectví k názoru, že by bylo záhodno neobnovovat 

udílení revolučních medailí. „Teraz sa pomaly na vec zabúdá a zahájením novej akcie by boly 

nielen staré rány otvorené, ale nových by pribudlo.“  332 

 

8.2.5 Zhodnocení akce udílení Československé revoluční medaile 

Takto rozpačitě tedy skončilo udílení Československé revoluční medaile. Místo upevnění 

pozitivního obrazu mladé republiky v očích krajanské komunity vyvolala akce spíše 

roztrpčení a pocity křivdy, ať byly domnělé či nikoliv. Ve zpětném pohledu se ukazuje, že 

bylo chybou vracet se s odstupem takřka jedné dekády k otázce dřívějších revolučních zásluh 

a udělením medaile poměřovat, čí zásluhy byly vyšší než ostatních. Už z principu nelze nikdy 

ocenit všechny spravedlivým dílem, zvláště při tak rozsáhlé zahraniční akci, jakou byla 

aktivita amerických krajanů za první světové války. Někteří tak museli mimoděk upadnout 

v zapomnění a jiní se smířit s tím, že na ně ocenění nezbylo. Zesilující autonomistické 

tendence konce dvacátých let učinily z otázky převzetí vyznamenání za československý stát 

politikum. Nelze přitom tvrdit, že by československé zastupitelské úřady na kontroverzích 

vyvolaných udělováním revoluční medaile nesly vinu. Nepochybně se snažily rozhodovat 

objektivně a spravedlivě posuzovat revoluční zásluhy jednotlivých legionářů, aby 

vyznamenání skutečně končila v oprávněných rukách.  

Ležela-li někde chyba, pak ji lze hledat ve dvou okolnostech. Navzdory úvodní zmínce MNO, 

že medaile má být vydána každému, kdo se prokáže legionářským průkazem, později převládl 

prvek posuzování míry individuálních zásluh jednotlivých adeptů na vyznamenání. Není 

jasné, kdy a odkud tento obrat vzešel. Patrně nikoliv od samotných zastupitelských úřadů, 

neboť i jim byly z Prahy zasílány návrhy na ocenění vybraných legionářů. Ostatně revoluční 

medaile, na rozdíl od některých jiných vyznamenání, skutečně neměla taxativní výčet 

podmínek, za kterých ji bylo možné udělit. Druhá a neméně významná příčina pak tkvěla 

                                                   
332 AMZV, Diplomatický protokol, k. 72, vyslanectví ve Washingtonu ministerstvu zahraničních věcí, 26. 5. 

1930, č.j. 206-res-30. 
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v průtazích, které oddálily udělování medailí až na léta 1927 a 1928. Zde je nutné přiznat, že 

čs. zastupitelské úřady svůj podíl na zdržení celého podniku nesly. Bývalo by nepochybně 

vhodnější, pokud by celá akce mohla být vyřešena co nejrychleji po válce, dokud byly 

revoluční zásluhy dostatečně živé a pospolitost různých názorových, národnostních a 

konfesijních proudů krajanské komunity stále přetrvávala díky euforii ze vzniku samostatného 

československého státu. Časový odstup jedné dekády byl příliš velký. Dobře míněná snaha 

ocenit zásluhy krajanů se tak zvrtla a stala se, slovy vyslance Veverky, smutnou ukázkou 

rozháraných poměrů československé kolonie ve Spojených státech.  
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Závěr 

Nástup světové hospodářské krize symbolicky uzavíral první dekádu československo-

amerických vztahů, kterou přinesla dvacátá léta. Na rozdíl od následujícího desetiletí, jež 

leželo zahaleno stínem důsledků celosvětové hospodářské krize, ochranářských opatření a 

rapidně se zhoršující bezpečnostní situace v Evropě, byla dvacátá léta obdobím optimismu. 

Na československé straně jej umocňovala euforie z dosažení národní samostatnosti a hrdost 

na nově budovanou republiku, jež chtěla stát na stejných základech demokracie a občanských 

práv, podobně jako její americký předobraz. Pocit ideového souznění posilovalo rovněž 

dobové přesvědčení o významné roli, kterou Spojené státy během světové války přispěly k 

naplnění českého a slovenského snu – samostatné národní existence. Bližší pohled na 

zahraniční politiku Wilsonovy administrativy ovšem vypovídá o americké rezervovanosti, 

kterou Spojené státy přehodnotily teprve v posledních válečných měsících. Tento detail však 

zapadl v počátečním nadšení a optimismu, neboť USA rozhodující měrou přispěly k porážce 

Ústředních mocností, bez které by byla vize české a slovenské samostatnosti stěží myslitelná. 

Velká očekávání od Spojených států ještě umocňovala jejich pozice přední světové 

hospodářské síly. Na rozdíl od vleklou válkou vyčerpaných tradičních evropských velmocí 

Francie a Velké Británie – o Německu, Rusku a zhroutivší se habsburské monarchii nemluvě 

– představovaly USA progresivní velmoc na vzestupu, ať již hospodářsky, technologicky 

nebo finančně. I z toho pohledu tak bylo pro československou diplomacii žádoucí zapojit 

Spojené státy do svého orbitu. Na rozdíl od politicko-bezpečnostní spolupráce nepředstavoval 

Atlantický oceán nepřekonatelnou překážku hospodářským stykům; naopak, jejich rozvíjení 

zapadalo i do amerických představ hospodářské expanze. 

Úsilí československé diplomacie dvacátých let o vytvoření nadstandardního pouta se 

zámořskou velmocí lze spatřovat v celé paletě projevů, které se snažila zachytit a doložit tato 

diplomová práce. Různorodosti těchto snah je tak přizpůsoben výběr problematiky, na které 

se práce detailněji zaměřila.  

Rozložení sítě zastupitelských úřadů reflektovalo rozmístění početné krajanské komunity 

v USA, jejíž příznivé smýšlení o republice se Československo snažilo utužovat. Do vedení 

jednotlivých konzulátů byly nezřídka stavěny respektované osobnosti z řad krajanské obce 

(Smetánka, Mamatey, Šerpán), které se těšily její vážnosti a mohly svým příkladem posilovat 

sepjetí mezi republikou a její zámořskou kolonií Čechů a Slováků. Citlivou problematiku 

vztahu k slovenské krajanské obci pak podtrhuje svého druhu specializovaný status konzulátu 
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v Pittsburghu, jenž fungoval jako jakási pomyslná spojka, detailně se zabýval slovenskou 

otázkou i maďarskou propagandou a v jehož čele stáli programově američtí Slováci. 

Pittsburský konzulát se měl stát názorným příkladem, že ve společném státě hrají Slováci 

stejně významnou roli jako Češi. 

Mimořádně vřelé přijetí, s nímž byl přivítán první americký vyslanec v Praze R. Crane, 

odráží, nakolik si mladá republika cenila jeho přítomnosti. Craneovo postavení nevycházelo 

jen z osobního přátelství mezi Craneovými a rodinou prezidenta Masaryka. Velmi vstřícné a 

nanejvýše ochotné jednání si pochvalovali i zástupci American Relief Administratiton 

v Praze. Vyslanec Einstein, jenž symbolizuje éru standardních vztahů mezi Prahou a 

Washingtonem, byl v častém styku s nejvyššími představiteli republiky, což dokládá, že i on 

se těšil patřičné vážnosti, třebaže nezřídka předával Československu ne zcela příjemná 

stanoviska americké vlády. 

Náhled do činnosti vyslanců na opačné straně oceánu zase poodhaluje, s jakým úsilím se 

tamní diplomatičtí zástupci ČSR věnovali agendě československo-amerických vztahů. 

Obzvláštním elánem hýřil především vyslanec Štěpánek. Ač byl bezpochyby komplikovanou 

až kontroverzní osobností, což poměrně záhy vedlo k jeho profesnímu pádu, Štěpánkova péče 

o československé zájmy byla příkladná a uznával to i ministr Beneš, když přijímal jeho 

rezignaci.333 Stejně tak bylo ministerstvo spokojeno s činností jeho nástupců. Kratší pobyty F. 

Chvalkovského a Z. Fierlingera je třeba vysvětlovat jinými důvody, než nespokojeností 

s jejich prací pro republiku. Ostatně nominace čs. zástupců v USA vypovídá lépe než cokoliv 

jiného, jakou váhu přikládala Praha výborným vztahům s Washingtonem. Jan Masaryk 

přijížděl obklopen aureolou syna prezidenta republiky, T. G. Masaryka, jenž se ve Spojených 

státech těšil velkému respektu. Bedřich Štěpánek byl nejen zkušeným diplomatem, jichž se 

zpočátku čs. zahraniční službě nedostávalo, ale především Benešovým mužem č. 2 na 

ministerstvu. František Chvalkovský, Zdeněk Fierlinger i Ferdinand Veverka pak patřili 

k nastupující generaci vyslanců, které ČSR pověřovala v meziválečném těmi 

nejvýznamnějšími zahraničními misemi.  

Vyjednávání bavlnářských úvěrů i komplikovaná otázka jejich splácení jsou dalším důkazem 

angažovanosti československé diplomacie. Chargé d'affaires se velmi angažoval ve sjednání 

úvěrů a sliboval si od nich, že navázaná spolupráce otevře pro další možnosti pro vzájemný 

                                                   
333 „Uznával jsem a uznávám Vaši obětavost věcem Republiky a děkuji Vám upřímně za velikou námahu, již jste 

v práci pro Republiku všude všestranně uplatňoval. Konstatuji znovu, že jsem o Vaší poctivé snaze a poctivosti, 

s jakou jste se snažil Republice sloužiti, nikdy nepochyboval.“ Viz AMZV, Osobní spisy 1918-1945, osobní spis 

Bedřich Štěpánek, disciplinární spisy, k. 47, dopis E. Beneše B. Štěpánkovi, 17. 2. 1923. 
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obchod. Uchování reputace ČSR coby důvěryhodného obchodního partnera bylo zase hnacím 

motorem úsilí vyslance Štěpánka, jenž velmi aktivně urgoval včasné splácení úvěrů.  

Dokladem úsilí Československa o budování pozitivního obrazu ve Spojených státech byla i 

účast na jubilejní výstavě ve Filadelfii v roce 1926, v níž mladá republika v ní spatřovala 

velikou příležitost, jak se představit široké americké veřejnosti v tom nejpříznivějším světle. 

Zápisy z mezirezortních porad přitom dokládají, že zájem o důstojnou reprezentaci v USA byl 

rozšířen napříč všemi ministerstvy, nikoliv pouze v československé diplomacii. I navzdory 

řadě komplikací a omezení (pokles rozsahu výstavy, nižší zahraniční účast, nedostatek 

finančních prostředků) Československo nejenže účast neodřeklo jako jiné státy, ale naopak 

jako jedna z mála zemí přispělo k obohacení výstavy vybudováním vlastního pavilonu. 

Poněkud atypický avšak také výmluvný doklad československé snahy o posilování pouta se 

Spojenými státy představuje oblast faleristiky. Jednotlivá vyznamenání Řádem Bílého lva 

americkým občanům odráží nejen ocenění konkrétních jedinců, kteří aktivně napomáhali 

prohlubování spolupráce mezi oběma státy. Kvantitativní analýza počtu udělených 

vyznamenání v porovnání s příslušníky jiných států pak dokládá, že Spojeným státům byla 

věnována značná pozornost, v čemž lze spatřovat snahu udržet československo-americké 

vztahy na nadstandardní úrovni. Podobně bylo motivováno i udílení Československé 

revoluční medaile, i když tato akce byla zaměřena především na krajanskou komunitu v USA 

a měla se stát symbolickým aktem uznání zásluh zahraničního odboje.  

Československé úsilí o budování nadstandardního pouta se Spojenými státy však bylo pouze 

jednou stranou mince. Dvacátá léta se nesla ve znamení izolacionistické politiky 

republikánských administrativ, v jejímž rámci bylo jen málo prostoru pro nadstandardní 

vztahy, zvláště pokud se měl na jejich druhé straně nacházet poměrně malý stát ve 

středoevropském regionu. Československo nemohlo nabídnout kulturně-tradiční vazby jako 

Velká Británie ani finančně-investiční potenciál jako Německo. To ovšem současně 

neznamená, že by se Praha ocitla odstavená vedlejší koleji. Bylo pouze třeba přijmout fakt, že 

mezi Washingtonem a Prahou bude fungovat model korektních, avšak standardních 

diplomatických vztahů. K takovému modelu nerozlučně patří i důsledné prosazování 

vlastních zájmů, které mohou být často na úkor druhé strany. Nejvýrazněji se tento aspekt 

projevuje na odlišném působení vyslanců Cranea a Einsteina či v otázce čs. válečného dluhu. 

Zatímco Crane v Těšínském sporu aktivně intervenoval ve prospěch Československa, Einstein 

důsledně dbal na zájmy své vlasti, ať již se to týkalo sporu o vystěhování nájemníků z budovy 
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vyslanectví či kvót na dovoz amerických automobilů. Zde je však třeba nespouštět ze zřetele, 

že Crane měl svoji pozici velmi ulehčenou, neboť Spojené státy nebyly v československo-

polském hraničním sporu zainteresovány vlastními zájmy. Crane tak mohl „stranit“ zemi, 

s níž jej pojila osobní pouta. Naproti tomu Einstein byl v prvé řadě kariérní diplomat a musel 

řešit problematiku, která se zájmů zámořské velmoci bezprostředně dotýkala.  

Názorný příklad, kdy se zájmy ČSR a USA křížily, ilustruje problematika uznání čs. 

válečného dluhu vůči Spojeným státům.  Zatímco československou strategií bylo, slovy 

vyslance Chvalkovského, na řešení dluhového problému „nenaléhat“ a vyčkávat, jaké ústupky 

si nejprve vyjednají velcí dlužníci jako Francie, Itálie či Belgie, což by mohlo posloužit za 

základ československým vyjednávačům, USA se po několika letech ztratily trpělivost a 

důrazným tlakem přivedly Československo k jednacímu stolu. Jakmile však obě delegace 

zasedly, ukázalo se, že uzavření dohody bylo pouze otázkou několika dní a Spojené státy 

projevily jistou vstřícnost tím, že vyšly vstříc dílčím československým požadavkům. Přesto 

byl jednoznačným vítězem Washington, který jednou důraznou nótou přiměl Prahu 

k rychlému jednání. S podobným verbálním důrazem a následným ústupkem československé 

strany se setkáme například i v otázce kvót na dovoz amerických automobilů, kdy americká 

diplomacie vyjednala téměř dvojnásobné navýšení dovozních licencí.  

Diplomatický tlak a důsledné prosazování vlastních zájmů jsou však nedílnou součástí 

repertoáru standardní diplomacie. A právě spojení „éra standardní diplomacie“ nejlépe 

vystihuje podstatu československo-amerických vztahů ve dvacátých letech 20. století. Bylo by 

chybou vnímat toto spojení jakkoliv negativně, snad jako výsledek nedosažení cíle 

„nadstandardních vztahů“, neboť taková představa byla od počátku iluzí. Standardní 

diplomacie totiž vůbec nevylučuje plodnou a oboustranně prospěšnou spolupráci a přátelské, 

harmonické styky mezi dvěma státy. A i to jsou pojmy, jimiž lze oprávněně charakterizovat 

československo-americké vztahy ve dvacátých letech. Výše zmíněné střety nezanechaly 

žádný stín mezi Prahou a Washingtonem, z celkového pohledu se jednalo o rychle 

zapomenutá témata. Dvacátá léta plná optimismu a československé snahy o co nejvřelejší 

pouto se zámořskou velmocí tak představovala nadějný start československo-amerických 

vztahů. Naneštěstí další desetiletí na tento slibný potenciál již nenavázala. Třicátá léta byla 

zahalena pochmurným stínem nebývalé globální hospodářské krize a zostřujícího se 

mezinárodního napětí nejen v Evropě, ale i v Tichomoří. Druhá světová válka a následný 

příklon Československa do východního bloku pak nadlouho odsunuly myšlenku prohlubování 

vzájemné spolupráce mezi Prahou a Washingtonem, kterou nadepsala dvacátá léta.  
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Zdroj: AMZV, Diplomatický protokol, k. 34. 
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