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Abstrakt 

Diplomová práce Vývoj britských konceptů teritoriálního uspořádání 

prostoru Československa mezi léty 1918-1938 zkoumá vztah, jaký měla britská 

zahraniční politika k územnímu konceptu Československa v meziválečném období. 

Předkládaná práce je historiografickou narativní studií a vychází zejména 

z analýzy dokumentů britské zahraniční politiky z období 1918-1938. Cílem práce 

je zhodnotit, jak nahlíželi tvůrci britské zahraniční politiky na existenci nového 

státního útvaru ve střední Evropě a jak se měnily jejich představy o vhodnosti 

daného politického uspořádání v prostoru Československa v meziválečném období.         

Práce je rozdělena do tří kapitol. První se zabývá obdobím po první světové 

válce, kdy docházelo k určování hranic Československa a soustřeďuje se na 

britskou úlohu v tomto procesu. Druhá kapitola se věnuje britské reflexi nového 

státu v kontextu nového teritoriálního uspořádání střední Evropy v průběhu 

dvacátých let a počátkem třicátých let. Třetí kapitola zachycuje proměny britské 

politiky vůči Československu v souvislosti s novou geopolitickou realitou ve 

střední Evropě po nástupu nacismu v Německu. Snaží se mapovat britské úvahy o 

nutné reorganizaci území první republiky, které vrcholí rokem 1938, kdy Britové 

výrazně vstupují do řešení tzv. Československé krize ústící do podepsání 

Mnichovské dohody.  

 

 

 

 

 



   

Abstract 

This Master thesis, Evolution of British concepts of the territorial 

organization of the area of Czechoslovakia between the years 1918-1938, examines 

the attitude of the British foreign policy towards the territorial concept of 

Czechoslovakia in the interwar period. This thesis is a historiographical narrative 

study based primarily on the analysis of documents on British foreign policy from 

the period 1918-1938. The goal of this thesis is to evaluate how the British foreign 

policy makers reflected the existence of the new state formation in Central Europe 

and how their ideas about the suitability of such political organization in the area 

of Czechoslovakia was changing during the interwar period. 

The thesis is divided into three chapters. The first covers the period after 

the First World War, when the borders of Czechoslovakia were decided and 

focuses on the British role in this process. The second chapter is dedicated to 

British reflections on the new state in the context of the new territorial 

organization of Central Europe during the twenties and early thirties. The third 

chapter deals with the changes in British policy towards Czechoslovakia in the 

context of the new geopolitical reality in Central Europe after the rise of Nazism in 

Germany. It tries to analyse the British standpoint on the necessary reorganization 

of the territory of the First Republic, culminating in 1938 when the British directly 

entered into the events of the so-called Czechoslovak crisis, which led to the 

signing of the Munich Agreement. 
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Úvod 
 

Československo vzniklo jako nový státní útvar ve střední Evropě nejen v 

důsledku národnostně emancipačního hnutí, ale především z vůle vítězných 

dohodových velmocí. Vztahy s novým státem a míra zájmu na jeho teritoriální 

integritě byly do velké míry určovány zájmy a strategiemi konkrétní velmoci ve 

středoevropském prostoru. Ten nespadal do tradiční sféry vlivu Velké Británie, 

která představovala v meziválečném období velmoc s celou řadou imperiálních a 

globálních závazků. Navíc tradiční britskou geopolitickou strategií byla rovnováha 

sil na kontinentě. Už jen z tohoto důvodu byla nová konstrukce střední Evropy 

s řadou menších národních států problematická. Na jednu stranu se stal region 

s jednotlivými nepřátelskými nacionalismy rozdrobenějším a méně stabilním. 

Zároveň byly nové státy spojenecky navázané na Francii, což v kombinaci 

s dočasně oslabeným Německem a Ruskem vyvolávalo u Britů obavy z její 

dominance na kontinentě. V průběhu meziválečného období odrážely britské 

představy o teritoriálním uspořádání prostoru Československa zájem na politické a 

zejména hospodářské stabilitě Podunají. Od druhé poloviny třicátých let se pak 

britská zahraniční politika vyrovnávala s hrozbou ze strany nacistického Německa 

a představy Britů o celkové podobě střední Evropy se utvářely v kontextu politiky 

vrcholného appeasementu. Právě z důvodů ohrožení celoevropského míru vzrostl 

zájem Britů o problematiku německé menšiny v Československu natolik, že se 

přímo angažovali v regionu, který byl po desetiletí na okraji jejich zájmu. 

Mnichovská dohoda pak znamenala revizi teritoriálního uspořádání území 

Československa, při které sehráli Britové klíčovou úlohu.     

Tato práce se snaží ověřit hypotézu, zda bylo teritoriální zastřešení 

Československa nově vzniklým národním státem pro Brity jediným uvažovaným 

konceptem v meziválečném období, popř. jaké alternativní představy měli v tomto 

směru hlavní tvůrci britské zahraniční politiky. Postupně se diplomová práce 

dotýká dílčích témat, jako je britská role při vzniku Československa na Pařížské 

mírové konferenci, britské představy o teritoriálním rozsahu nového státu, 

proměny vnímání problematického etnického složení první republiky, úvahy o 

teritoriální revizi v různých momentech meziválečného období a zasazení 
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konceptu teritoriálního uspořádání Československa do britských představ o 

uspořádání středoevropského prostoru. 

Jako rozhodující aktér tvorby britské zahraniční politiky vůči 

Československu je zvolena vláda, tzn. v prvé řadě Foreign Office, premiér a v menší 

míře ostatní zainteresovaná ministerstva. Veřejné mínění a další neformální vlivy 

je sice potřeba vnímat jako důležitý faktor při tvorbě britské zahraniční politiky 

v inkriminovaném období, nicméně práce nebude zkoumat jeho formativní 

podstatu, ale již samotný vliv na rozhodnutí vládních aktérů.  

Velký důraz je kladen na pochopení obecnějšího kontextu britské zahraniční 

politiky. Zejména je třeba mít na paměti, že středoevropský region nepředstavoval 

prioritní oblast britského národního zájmu a navíc je nutné zohledňovat imperiální 

hledisko, v meziválečném období ještě velmi klíčové. Práce tedy vychází 

z předpokladu, že britská rozhodnutí ve vztahu k teritoriálním otázkám 

Československa byla plně kompatibilní s širšími zahraničněpolitickými 

představami.    

 

Teoretický rámec a metodologie výzkumu 

Diplomová práce je koncipována jako klasická narativní historiografická 

případová studie strukturovaná chronologicky. Předpokládá se zasazení do 

kontextu současného stavu historiografického výzkumu britsko-československých 

vztahů v meziválečném období. Stěžejní byla práce s primárními prameny a to 

zejména s klíčovou mnohasvazkovou edicí Documents on British Foreign Policy 

1919-1939. Objem existující britské úřední dokumentace je časově rozložen jen 

velmi nerovnoměrně. Zatímco pro období vzniku Československa je k dispozici 

velké množství materiálu, ve dvacátých letech četnost zpráv výrazně klesá. Od 

poloviny třicátých let pak zase počet referencí stoupá až do roku 1938, kdy jen 

zprávy o Československu zaplnily celý jeden svazek výše zmíněné edice. I přes 

snahu o rovnoměrné zachycení problematiky v čase se tato nevyváženost 

samozřejmě projevila na časovém vymezení jednotlivých kapitol.  

Práce se zabývá britskou optikou vnímání Československa, nicméně 

k získání uceleného obrazu bylo nezbytné nastudovat i československé dokumenty 
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dotýkající se vzájemných vztahů. V případě československých archivních 

dokumentů lze využít edici Československá zahraniční politika Ústavu 

mezinárodních vztahů, kde jsou přetištěny klíčové dokumenty československého 

ministerstva zahraničí a zastupitelských úřadů.1 Protože československé hranice 

jsou ukotveny mezinárodními smlouvami uzavřenými po první světové válce, byly 

nezbytnou součástí studia pramenů i smlouvy ze St. Germain, Versailles a 

Trianonu.2 

 

Současný stav výzkumu 

V současnosti existuje uspokojivý (nikoliv však vyčerpávající) objem 

sekundární literatury, která se zabývá britsko-československými vztahy 

v inkriminovaném období a to jak v českém prostředí, tak ve Velké Británii.3 

Disproporčně velká pozornost je jak doma, tak v zahraničí, věnována vztahům mezi 

oběma zeměmi v souvislosti s Mnichovskou dohodou. Nelze se tomu divit, protože 

nikdy předtím ani potom nenabývaly vzájemné vztahy mezi středoevropskou zemí 

a ostrovní velmocí takové dějinné důležitosti, jako v tomto, pro Československo 

tragickém, období. Literatura věnující se období před druhou polovinou třicátých 

let je o poznání skromnější.  

Za delší rozbor stojí rozdíl v přístupu jednotlivých národních historiografií 

při interpretaci mnichovské kapitoly britsko-československých meziválečných 

vztahů. Pamflet Guilty Man4 a Churchillovy poválečné paměti5 se staly prvními 

formativními prameny při interpretaci appeasementu a příčiny války vůbec 

v britském prostředí. V populárním povědomí sice přežívá tato černobílá 

                                                 
1 Tato edice bohužel není v současnosti ještě zdaleka kompletní.  
2 Všechny dostupné z: The treaties of peace 1919-1923. Vol. 1., Containing The Treaty of Versailles, 
The Treaty of St. Germain-en-Laye and The Treaty of Trianon, ed. Lawrence Martin (New Jersey: The 
Lawbook Exchange, 2007). 
3 Např.: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje: Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké 
Británie (1918-1938) (Praha: Karolinum, 2003); ze starších prací: Alena Gajanová, ČSR a 
středoevropská politika velmocí (1918-1938) (Praha: Academia, 1967); Gábor Bátonyi, Britain and 
Central Europe 1918-1933 (Oxford: Clarendon Press, 1999); nebo Johan Wolfgang Brügel, 
Czechoslovakia Before Munich: The German Minority Problem and British Appeasement Policy 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1973).  
4 CATO, Guilty Men (London: Penguin UK, 1999). 
5 Winston S. Churchill, Druhá světová válka: I.díl: Blížící se bouře (Praha: Lidové noviny, 1992).  
Winston S. Churchill, Druhá světová válka: II.díl: Jejich nejskvělejší hodina (Praha: Lidové noviny, 
1992). 

http://ckis.cuni.cz/F/PNVXNEFX7MLLDD9ISM8L1VRK6T4S59J5FMJERGA9TT3AT3FQDF-42245?func=full-set-set&set_number=002897&set_entry=000004&format=999
http://ckis.cuni.cz/F/PNVXNEFX7MLLDD9ISM8L1VRK6T4S59J5FMJERGA9TT3AT3FQDF-42245?func=full-set-set&set_number=002897&set_entry=000004&format=999
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interpretace dodnes, nicméně v rámci britské historické obce se těmto 

zjednodušujícím interpretacím dostalo revize v šedesátých letech a to díky 

populární monografii známého historika A. J. P. Taylora The Origins of The Second 

World War.6 Na něj pak navázala celá řada britských historiků, kteří začali pracovat 

i s nově přístupnými dokumenty z archivů. Paul Kennedy v sedmdesátých letech 

vsadil britský appeasement do realistické teorie mezinárodních vztahů. Tolik 

odsuzovaná politika se v rámci tohoto teoretického směru jevila jako plně 

obhajitelná, protože s danými zdroji, kterými země disponovala, představovala 

maximum možného. Britská historická obec nakonec dospěla k určité syntéze, díky 

které obraz daných událostí a jejich aktéři dostali plastičtější rozměr.  

Mnichovské trauma patří bezesporu mezi nejvýznamnější formativní 

okamžiky moderní české společnosti. Celé téma prošlo procesem určité mytizace 

se všemi specifickými projevy, jako je například zcela unikátní slovník. Hovoří se 

tak o „zradě“, politici signatářských velmocí jsou „zrádci“ a zlidověla v této 

souvislosti i fráze „o nás bez nás“. Neville Chamberlain je v lepším případě 

zbabělec, v tom horším navíc naivní hlupák. Národně sebestředná intepretace 

převažuje i v historické obci a to nejen v otázce Mnichova, ale i politice 

appeasementu. Do velké míry je toto zatížení stále důsledkem absence svobodného 

bádání v době minulého režimu a snahou patentovat určitý ideologický historický 

výklad Mnichova jako jediný správný.  

Poslední roky přinesly v tomto ohledu práce, které se již snaží 

zprostředkovat i britský pohled na věc. Zároveň se snaží poukazovat na existující 

historické mýty a vyvracet je, což je přístup, ke kterému se hlásí i tato diplomová 

práce.7 V českém prostředí je jedinou komplexní studií zabývající se výhradně 

československo-britskými meziválečnými vztahy monografie Jindřicha Dejmka 

Nenaplněné naděje. I díky studiu běžně nedostupných britských archivních 

dokumentů autor nabízí velmi široký pohled na vzájemné vztahy obou zemí. Na 

druhou stranu i přes víceméně úspěšnou snahu zprostředkovávat britská hlediska 

se Dejmkovi nedaří vymanit se úplně národnímu zabarvení při reflexi některých 

                                                 
6 A. J. P. Taylor, The Origins of The Second World War (Londýn: Hamish Hamilton, 1961). 
7 Z těchto prací jmenujme: Vít Smetana, In the Shadow of Munich: British Policy Towards 
Czechoslovakia from the endorsement to the renunciation of the Munich agreement 1938-1942 
(Praha: Karolinum, 2008). A dále: Jiří Ellinger, Neville Chamberlain: Od usmiřování k válce: Britská 
zahraniční politika 1937-1940 (Praha: Lidové noviny, 2009). 
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rozporuplných epizod společných vztahů. Smetanova monografie In the Shadow of 

Munich a Ellingerova práce věnovaná osobě Nevilla Chamberlaina se pokouší 

v maximální možné míře od českého národního zatížení abstrahovat a v britských 

vztazích se středoevropským prostorem připomínají imperiální a světový rozměr 

britské role v mezinárodní politice. Ze starších prací se velmocenské roli Británie 

v Československu zabývá Alena Gajanová ve své studii ČSR a středoevropská 

politika velmocí. Monografie Gábora Bátonyiho Britain and Central Europe 1918-

1933 z konce devadesátých let přehledně mapuje vztahy Británie s jednotlivými 

zeměmi středoevropského regionu, bohužel však končí rokem 1933. Studie 

Miklose Lojka Meddling in Middle Europe končí přehled britského působení ve 

střední Evropě již v roce 1925.     

Do diplomové práce významně zasahují některá dílčí témata daného období. 

Různým aspektům utváření evropských hranic po první světové válce se věnují 

sborníky zaměřené na versailleské mírové uspořádání.8 Konkrétně o 

československých hranicích pojednává monografie Dagmar Perman The Shaping of 

the Czechoslovak State.9 Jejím handicapem je fakt, že v době vydání byl veřejný jen 

zlomek relevantních britských dokumentů. Jedním z nejdůležitějších dílčích témat 

je menšinová problematika meziválečného Československa, zejména problematika 

sudetoněmecká. Ta byla totiž Brity vnímána od druhé poloviny třicátých let jako 

nejvíce riziko pro teritoriální integritu první republiky.10 Sudetoněmecké téma si 

vysloužilo od devadesátých let velkou pozornost v rámci české historiografie. 

Dostupných titulů na toto téma je celá řada, i když drtivá většina z nich se zabývá 

hlavně problematikou odsunu, který již časově do záběru práce nespadá. Přesto 

existuje dost pramenů, které se menšinám v první republice věnují.11 Specifickou 

epizodou, kde se protnuly britské zahraničněpolitické zájmy a československá 

                                                 
8 Obecně k Versailles: Jindřich Dejmek a kol., Zrod nové Evropy: Versailles, St-Germain, Trianon a 
dotváření poválečného mírového systému (Praha: Historický ústav AV ČR, 2011); Magda Ádám, The 
Versailles system and Central Europe (Aldershot: Ashgate, 2003). 
9 Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State. Diplomatic History of Czechoslovak 
boundaries (Leiden: E.J.Brill, 1962). 
10 Podrobně k postoji Britů k německé menšině v ČSR: Mark Cornwall, „A Fluctuating Barometer: 
British Diplomatic Views of the Czech-German Relationship in Czechoslovakia, 1918-1938“ in 
Großbritannien, die USA und die böhmischen Länder 1848-1938: Vorträge der Tagung des Collegium 
Carolinum in Bad Wiessee vom 2. bis 6. November 1988, ed. Eva Schmidt-Hartmann a Stanley B. 
Winters (München: R. Oldenbourg Verlag München). 
11 René Petráš, Menšiny v meziválečném Československu: Právní postavení národnostních menšin 
v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana (Praha: Karolinum, 2009). 
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vnitřní politika, byla příprava tzv. národnostního statutu, který byl neúspěšným 

návrhem na úpravu menšinového zákonodárství v republice. Kniha Jana Kuklíka a 

Jana Němečka Od národního státu ke státu národností12 se věnuje právě tématu 

vzniku národnostního statutu v Československu v předvečer Mnichovské dohody a 

velmi obsáhlý prostor je věnován i mezinárodněpolitickému kontextu jednání o 

tomto návrhu, do kterého velmi výrazně promlouvali Britové. Mezi další prameny 

patří celá řada odborných článků z elektronických databází a příspěvků 

jednotlivých autorů ve vybraných sbornících, které jsou uvedeny v závěrečném 

seznamu použité literatury. Některé z pramenů byly dostupné jen díky 

zahraničnímu pobytu na University of Kent, čímž by chtěl autor poděkovat všem, 

kteří to umožnili. 

 

Časové a teritoriální vymezení práce 

Jako počáteční hraniční časový bod je zvolen rok 1918, kdy Britové 

definitivně opustili myšlenku zachování habsburského mocnářství zejména kvůli 

totálnímu podřízení rakousko-uherské politiky německým zájmům v závěru války. 

S tím souvisí fakt, že až v tomto roce začala být československá snaha o 

samostatnost vůbec relevantní pro britské zahraničněpolitické úvahy. Vznik 

Československa a Pařížská mírová konference, které analyzuje první kapitola, 

znamená období poměrně zhuštěných událostí. Druhá kapitola se věnuje relativně 

klidnému průběhu dvacátých let a začátku třicátých let. Jistým konstantním 

prvkem v teritoriální otázce byl v této době maďarský revizionismus, který měl své 

zastánce zejména v britských konzervativních kruzích. Relativní klid se mění 

s nástupem agresivní nacistické politiky vůči sousedům a aktivizací 

sudetoněmeckého hnutí v Československu. Tato etapa, která je reflektována ve 

třetí kapitole, vrcholí klíčovým rokem 1938, kdy se Britové výrazně angažují 

v československých vnitřních záležitostech. Práce končí podpisem Mnichovské 

dohody a její faktickou realizací na sklonku roku 1938, čímž se uzavírá jedna 

kapitola britsko-československých vztahů.  

  

                                                 
12 Jan Kuklík a Jan Němeček, Od národního státu ke státu národností? Národnostní statut a snahy o 
řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938 (Praha: Karolinum, 2013). 
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1. Vznik samostatného Československa 
 

Britský Foreign Office se v průběhu války zabýval různými plány na 

reorganizaci území Rakouska-Uherska, které se ale dost měnily v závislosti na 

aktuální vojenské situaci. V případě jižních Slovanů, Italů a Rumunů sloužily 

Britům části rakousko-uherského teritoria jako forma úplatku při vyjednáváních 

s existujícími či potenciálními spojenci. Český případ byl však problematický už jen 

ze zeměpisného hlediska. Vznik samostatného českého resp. československého 

státu, jak jej poprvé formuloval Masaryk ve svém memorandu z dubna 1915 

Independent Bohemia, by znamenal úplné rozbití duální monarchie a takovou 

otázkou se v té době ještě nikdo z klíčových představitelů Foreign Office vážněji 

nezabýval.13 Úvahy o konkrétním uskutečnění národnostních požadavků Čechů a 

Slováků se ubíraly spíše k autonomii než k nezávislému státu. V celkovém výčtu 

válečných cílů stála u Britů na prvním místě hlavně snaha omezit výbojnost 

Německa při zachování určité rovnováhy sil na kontinentě a zabezpečení vlastní 

světové říše. Úvahy o budoucnosti rakousko-uherského mocnářství hrály spíše 

podřadnou úlohu a většinou přímo souvisely se zmíněnou snahou omezit 

německou moc. To je příklad memoranda odborníků britského Foreign Office 

Ralpha Pageta a Williama Tyrella ze 7. srpna 1916, kde je dokonce doporučováno 

rozdělení Rakousko-Uherska, protože představuje mocenskou zálohu Německa. 

Memorandum navrhovalo sjednocení Jihoslovanů do nezávislého státu a obnovení 

Polska, včetně připojení polských provincií Ruska a dokonce i Čech.14 To byla však 

koncepce politicky neprůchodná už jenom z toho důvodu, že většina polských 

území se nacházela v carském Rusku, které bylo stále součástí Dohody. Ačkoliv 

memorandum navrhovalo poměrně radikální koncepty, obecně začal převládat i 

v Británii názor, že poválečné řešení v Evropě by mělo nějakým způsobem 

respektovat národnostní princip.  

                                                 
13 Harry Hanak, „The Government, the Foreign Office and Austria-Hungary, 1914-1918“, The 
Slavonic and East European Review 47, č. 108 (leden 1969): s. 170, 
http://www.jstor.org/stable/4206054 (ověřeno 18.5. 2016). 
14 Petr Prokš, „Válečná politika Velké Británie a rozpad Rakouska-Uherska (1914-1918)“, in České 
země a moderní dějiny Evropy: Studie k dějinám 19. a 20. století (Praha: Historický ústav Akademie 
věd České republiky, 2010), s. 12. 
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V průběhu roku 1917 britská vstřícnost k národům střední Evropy poněkud 

ochladla i díky nástupu nové vlády Lloyda George, který spatřoval v separátním 

míru s německými spojenci naději na vítězný konec války.15 Ta již trvala přes dva 

roky a ekonomická stránka jejího vedení nabývala na důležitosti. Němci získávali 

značné surovinové zdroje právě přes svoje spojence Rakousko-Uhersko a 

Osmanskou říši. Zmírněná rétorika tak odrážela snahu Britů vyvázat Rakousko-

Uhersko z německého spojenectví. Mocnářství tak nemělo být zničeno, ale pouze 

vnitřně přebudováno, a mělo dojít k zásadnímu obratu v jeho zahraniční orientaci. 

Vnitřní demokratické reformy a důsledná federalizace monarchie měla Čechům a 

dalším neplnoprávným národům zajistit jejich práva. Britský ministr pro blokádu a 

stálý státní podtajemník Foreign Office Robert Cecil dokonce vyloučil zničení 

Rakouska-Uherska s poukazem na nežádoucí balkanizaci střední a jihovýchodní 

Evropy.16 Plán na určité teritoriální ústupky habsburské monarchie ve prospěch 

okolních již existujících „národních“ států a její vnitřní federalizaci pak v různých 

formách zůstávaly nejvíce diskutovaným řešením. Postupný vojenský kolaps Ruska 

ještě zvyšoval cenu rakouské karty a československé šance na britskou podporu 

realizace státoprávního programu byly mizivé. Generál Smuts ve svém memorandu 

z 13. prosince 1917 pro britského ministra zahraničí Balfoura tvrdil, že pokud se 

habsburská monarchie vnitřně liberalizuje, bude tou nejlepší pojistkou proti 

německému pronikání na východ. Neváhal dokonce přirovnat demokratizované 

Rakousko k středoevropské variantě britské světové říše. Balfour Smutsovi 

přitakával a dodal, že v případě separátního míru s Rakouskem-Uherskem patrně 

nebude možné nic udělat v záležitosti Čech (v originále Bohemia) a jižních 

Slovanů.17 5. ledna 1918 britský premiér David Lloyd George na konferenci 

britských odborů dokonce prohlásil, že Británie nevede válku za rozbití Rakousko-

Uherska. Naopak tento stát může poskytnutím skutečné autonomie svým národům 

odstranit příčiny nepokojů v této části Evropy.18 Podpora národním hnutím 

Rakouska-Uherska sice v různých formách pokračovala, nicméně britský kabinet 

                                                 
15 Harry Hanak, „The Government, the Foreign Office and Austria-Hungary, 1914-1918“, s. 171. 
16 Petr Prokš, „Válečná politika Velké Británie a rozpad Rakouska-Uherska“, s. 17. 
17 Harry Hanak, „British Views of the Czechoslovaks from 1914 to 1924“, in Großbritannien, die USA 
und die böhmischen Länder 1848-1938: Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee 
vom 2. bis 6. November 1988, ed. Eva Schmidt-Hartmann a Stanley B. Winters (München: R. 
Oldenbourg Verlag München.), s. 93. 
18 Petr Prokš, „Válečná politika Velké Británie a rozpad Rakouska-Uherska, s. 22. 
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důrazně trval na podmínce nedávat žádné nesplnitelné přísliby např. úplné 

nezávislosti.   

Zlom ve vnímání Rakouska-Uherska Británií a dohodovými mocnostmi 

obecně znamenalo setkání císařů Centrálních mocností ve Spa 12. května 1918, po 

kterém se válečná politika habsburské monarchie plně podřídila Německu. Cecil 

k tomu poznamenal: 

 „Cítíme, že naše politika, kdy jsme se snažili oddělit Rakousko od Německa, 

musí být opuštěna, protože je nevhodná a neproveditelná. Nedávná schůzka obou 

císařů vedla k tomu, že se pouta spojující tyto dvě říše upevnila. Myslíme, že nejlepším 

plánem je dát veškerou možnou podporu utlačovaným národnostem v Rakousku 

v jejich boji proti německo-maďarské nadvládě.“19  

Avšak i poté se úvahy britských diplomatů ubíraly spíše směrem 

k maximálnímu oslabení mocnářství na Balkáně, eliminaci německo-maďarské 

nadvlády a přetvoření soustátí v nějakou formu středoevropské federace. V 

podobném duchu se neslo i prohlášení amerického ministerstva zahraničí z 29. 

května 1918 a následné společné prohlášení ministerských předsedů evropských 

dohodových mocností z 3. června 1918. V obou dokumentech se hovořilo o vřelé 

sympatii k národním aspiracím Čechoslováků a ostatních národů Rakouska-

Uherska.20 To sice signalizovalo zvýšený zájem o československou otázku, nicméně 

ještě se nikde nehovořilo o úplné nezávislosti.  

Klíčovou roli při uznání československé zahraniční reprezentace 

dohodovými mocnostmi sehrály československé legie uvězněné v Rusku, kterým 

právě zmítala občanská válka. Čítaly přes 50 tisíc mužů a představovaly tak v době 

tenčících se lidských zdrojů vítanou vojenskou sílu, která mohla být nasazena na 

straně Dohody. Na způsob jejich použití se spojenci dívali různě. Zatímco Francouzi 

byli pro co nejrychlejší transport legií z Ruska na západní frontu, Britové 

upřednostňovali jejich nasazení v ruské občanské válce proti bolševikům. Beneš i 

                                                 
19„We feel that the policy of trying to detach Austria from Germany must be abandoned as both 
inopportune and impracticable. Recent meeting of Emperors has obviously led to bonds between the 
two Empires being tightened. We think that the best plan is to give all possible support to oppressed 
nationalities in Austria in their struggle against German-Magyar domination.“ Citováno dle: Harry 
Hanak, „The Government, the Foreign Office and Austria-Hungary, 1914-1918“, s. 188. 
20 Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State. Diplomatic History of Czechoslovak 
boundaries (Leiden: E.J.Brill, 1962), s. 32. 
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Masaryk si byli dobře vědomi, že legie byly velmi důležitým trumfem při jednání o 

uznání prozatímní československé reprezentace, a dokázali toho využít. Francouzi 

uznali Československou národní radu a právo československého národa na 

nezávislost na přelomu června a července a dokonce předběžně odsouhlasili 

teritoriální rozsah budoucího státu zahrnující historické české země a Slovensko.21  

Britové se zdráhali učinit něco podobného a Foreign Office se snažil stále 

nahlížet na problematiku rakouských národností jako na celek a nechtěl se zabývat 

individuálními nároky jednotlivých národních reprezentací. Britové v srpnu 

opakovaně odmítli Benešovy návrhy na předběžné uznání československé 

nezávislosti a už vůbec odmítli diskutovat o hranicích. Jakkoliv se 

nechtěli zavazovat ke konkrétní podobě řešení československé státoprávní otázky, 

přední představitelé Foreign Office si stále více uvědomovali, že určité uspokojení 

československých požadavků je nevyhnutelné. 9. srpna tak došlo k uznání 

Československé národní rady jako „poručníka“ budoucí československé vlády (v 

originále trustee for the future Czechoslovak Government). Co tím Britové mysleli, 

osvětlil Robert Cecil italským spojencům, kteří se obávali, že se jednalo o jasný 

příslib nezávislosti, který by mohl vést k rozpadu habsburské monarchie:  

„Naše uznání Čechů bylo opatrně formulováno, a ačkoliv by bylo nepochybně 

konzistentní s rozdělením Rakouska, ve skutečnosti nás k takovému řešení 

nezavazuje.“22 

Vítězné mocnosti se v samotném závěru války sice v zásadě shodovaly na 

potřebě politicky přetvořit prostor střední Evropy, nicméně jejich představy 

konkrétního řešení se odlišovaly a neexistovala v tomto směru jednotná politika. 

Rozhodujícím momentem na cestě k československé samostatnosti byla až 

odpověď prezidenta Wilsona na rakousko-uherskou žádost o příměří v říjnu 1918. 

Podmínil jej právem československého národa samostatně rozhodnout o svém 

budoucím osudu prostřednictvím Československé národní rady, tedy reprezentace, 

kterou uznávala Dohoda. Fakticky se jednalo o rozsudek smrti nad habsburskou 

monarchií, protože Československá národní rada se s ničím jiným než s úplnou 

                                                 
21 Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State, s. 37. 
22 „Our recognition of the Czechs was carefully worded and though it would undoubtedly be consistent 
with the dismemberment of Austria it does not in fact bind us to that solution.“ Citováno dle: Harry 
Hanak, „British Views of the Czechoslovaks from 1914 to 1924“, s. 96. 
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nezávislostí spokojit nehodlala. Evropští spojenci, snad s výjimkou Francouzů, byli 

ještě v té době v tomto směru o dost zdrženlivější. Na druhou stranu vývoj 

postupoval bleskově vpřed a krátce po vyhlášení manifestu císaře Karla 16. října 

1918, který přiznával národům Rakouska širokou autonomii, se mocnářství začalo 

samo hroutit, jak docházelo k přebírání moci jednotlivými národními 

reprezentacemi. 3. listopadu došlo k podepsání příměří 

mezi Rakouskem-Uherskem a dohodovými mocnostmi, přičemž jednou z jeho 

podmínek byla klauzule, že do konečného rozhodnutí chystané mírové konference 

bude na území mocnářství pohlíženo jako na jednotku. Britský vyslanec v Bernu 

Horace Rumbold ve své zprávě ze 7. listopadu o jednání představitelů českého 

domácího a československého zahraničního odboje z konce října informoval o 

rozhodnutí Čechoslováků ustavit se jako nezávislá a suverénní republika. Zároveň 

zpráva hodnotila nový stát jako bariéru proti budoucímu pronikání Německa na 

Balkán a jako vhodnou záruku politické a hospodářské stability ve střední Evropě. 

To v zásadě vyhovovalo britským zájmům, a tak mohla československá 

reprezentace na připravované mírové konferenci v Paříži počítat s určitou mírou 

vstřícnosti ze strany Britů.23       

Bouřlivý vývoj ve střední Evropě tedy sám přiměl dohodové mocnosti 

přijmout rozpad Rakouska-Uherska jako fakt, avšak otázku konkrétního vedení 

hranic nových států měla vyřešit až mírová konference. Nicméně národní 

reprezentace nástupnických států včetně té československé si byly vědomy, že 

faktické zisky, kterých mohou dosáhnout před jejím samotným konáním, výrazně 

posílí jejich vyjednávací pozici. V rámci zamýšlených československých hranic se 

navíc začala rýsovat reálná hrozba německého separatismu a nová uherská vláda 

se taktéž nehodlala vzdát území, které považovala za nedílnou součást Uher. Beneš 

proto chtěl, aby vítězné mocnosti nejlépe prostřednictvím společné deklarace daly 

Československu volnou ruku při zajišťování nových hranic. V tomto momentě se 

snažily jednotlivé mocnosti sledovat své cíle a některé úplně ignorovaly závazek 

obsažený v příměří s Rakousko-Uherskem, tedy do konání mírové konference 

nahlížet na jeho území jako na celek a neřešit konkrétní teritoriální otázky. 

Iniciativu převzali Francouzi, kteří se snažili co nejvíce oslabit Německo a vytvořit 

                                                 
23 Petr Prokš, „Válečná politika Velké Británie a rozpad Rakouska-Uherska“, s. 27. 
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v opozici k němu tzv. cordon sanitaire čili řetězec spojeneckých států. Urychleně 

proto přislíbili Československu podporu v otázce západních historických hranic a 

podobně se zachovala i Itálie, která také upřednostňovala Československo 

zabezpečené proti německé hrozbě.24  

V rámci britské zahraniční politiky hrály úvahy o střední Evropě spíše 

podřadnější úlohu. Ale například expert Foreign Officena střední a východní 

Evropu a člen britské delegace na nadcházející pařížské mírové konferenci Lewis 

Namier ve svém memorandu „The Czecho-Slovak State“ přisuzoval novému 

státnímu útvaru ve střední Evropě klíčovou úlohu při zadržování expanzivní 

energie Německa. Za tímto účelem byl ochoten upustit od striktního dodržení 

práva na sebeurčení a začlenit do Československa třímilionovou německou 

menšinu v rámci historických hranic českých zemí.25 Celkově však u Britů 

převládal názor, že přehnané teritoriální nároky a existence silné německé 

menšiny by mohly fungování nového státu značně zkomplikovat. Experti Foreign 

Office tak nejprve doporučovali zvážit korekci historických hranic, která by 

neohrožovala obranyschopnost a ekonomickou životaschopnost nového státu 

(zejména se jednalo o odstoupení Chebska). Na druhou stranu v odpovědi na nótu 

vlády Německého Rakouska, která žádala ve věci sporných území s německou 

menšinou arbitráž, Britové nakonec pod vlivem francouzského stanoviska uvedli, 

že do rozhodnutí mírové konference má jazykově německé území historických 

českých zemí spravovat Československo.  

Jako problematičtější se ukázala otázka Těšínska, kde československé 

nároky na tento historický region narazily na ambice vznikajícího Polska. To svoje 

nároky zdůvodňovalo etnickým principem a taktéž se považovalo za spojence 

vítězné Dohody. Poláci navíc dokázali území vojensky obsadit a vytvořili zde 

vlastní správu dříve, než tak stihli učinit Čechoslováci. Československá delegace 

v čele s Benešem se pokoušela celou situaci neeskalovat a přitom od dohodových 

mocností získat souhlas se správou klíčové části Těšínska s uhelnými revíry a 

bohumínskou dráhou. Za to nabízeli koncese Polsku na pravém břehu toku Visly.  

                                                 
24 Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State, s. 6. 
25 Paul Latawski, „Lewis Namier and the Criteria of State-Building“, in Großbritannien, die USA und 
die böhmischen Länder 1848-1938: Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee 
vom 2. bis 6. November 1988, ed. Eva Schmidt-Hartmann a Stanley B. Winters (München: R. 
Oldenbourg Verlag München), s. 149. 
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V tomto bodě britští experti zaujali pročeskoslovenské stanovisko, kvůli 

strategickému významu, který pro nový stát Těšínsko představovalo. Na druhou 

stranu připouštěli, že se jedná o flagrantní porušení etnického principu a malé 

územní korekce ve východní části území považovali za nutnost. V tomto ohledu se 

jejich postoj podobal ostatním evropským dohodovým mocnostem a lišil se od 

amerického stanoviska, které upřednostňovalo etnickou hranici. Ozbrojený 

konflikt, kterým v lednu 1919 vyvrcholily československo-polské spory o území 

Těšínska, reputaci Československa u velmocí značně uškodil, i když nová 

demarkační čára z února 1919 mu v některých ohledech vyhovovala. V obecné 

rovině těšínský incident velmocem před Pařížskou mírovou konferencí názorně 

ilustroval, jak bude náročné načrtnout hranice ve střední Evropě tak, aby byly pro 

všechny akceptovatelné.     

5. února 1919 přednesl Beneš jako ministr zahraničí nového státu 

československé územní požadavky před Radou deseti, nejvyšším orgánem Pařížské 

mírové konference. Beneš se snažil v prezentovaných memorandech mírnit 

některé požadavky ministerského předsedy Kramáře, protože si byl vědom, že 

velmoci jsou značně podezřívavé vůči přehnaně nacionalistickým teritoriálním 

aspiracím malých států.  I tak se do memorand dostaly požadavky na celou řadu 

změn ve prospěch Československa po celém obvodu československo-německé 

hranice a jižní hranice Slovenska výrazně se odchylující od hranice etnické. Navíc 

byl požadován koridor spojující Československo s Jugoslávií, připojení 

Podkarpatské Rusi a zmezinárodnění lužickosrbské otázky.26 Československý stát 

byl všemi přijat jako realita. Sám Lloyd George v jednom bodě přerušil 

československého ministra sdělením, že otázka Slovenska a jeho začlenění do 

republiky je považována všemi za vyřešenou.27  

Dílčími nároky se po zmíněném slyšení zabývala Československá komise, 

jejímž předsedou byl zvláštní vyslanec Francie na mírové konferenci Paul 

Cambon.28 Pro další nástupnické státy existovaly obdobné komise, které pracovaly 

odděleně a potvrzoval se tak již dříve započatý trend nepohlížet na území bývalého 

                                                 
26 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje: Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké 
Británie 1918-1938 (Praha: Karolinum, 2003), s. 22. 
27 Ibidem. 
28 Ve francouzštině titul „ambassadeur de France“, Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak 
State, s. 133. 
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Rakouska-Uherska jako na celek. Komise neobdržely od Rady deseti žádné 

směrnice, kterými by se měly řídit při určování hranic. Nebylo zcela jasné, zda 

hlavním vodítkem při určování nových dělicích čar ve střední Evropě mají být 

aspekty historické, národnostní či strategické. V rámci britské zahraniční politiky 

hrály úvahy o střední Evropě spíše podřadnější úlohu. Velkou Británii v komisi 

zastupoval diplomat Harold Nicolson a australský ministr námořnictva Joseph 

Cook. Nicolson byl osobně nakloněný nově se osamostatňujícím národům ve 

střední Evropě a byl v úzkém kontaktu s profesorem R. W. Setonem-Watsonem, 

který byl vlivným přítelem Masaryka a v době války aktivně podporoval 

československé snahy o nezávislost.29 Cook naproti tomu nebyl příliš obeznámen 

se středoevropskými reáliemi, a jak zaznamenal jeho americký kolega Seymour, 

často se řídil na zasedáních devízou „...nechť naši přátelé Češi mají, co chtějí“.30 

Názorově Britové stáli blízko francouzským kolegům, kteří se snažili vytvořit 

Československo teritoriálně co možná nejsilnější, oproti Američanům, kteří často 

kladli důraz na doktrínu o právu národů na sebeurčení. Ve svém deníku si Nicolson 

k československým požadavkům poznamenal:  

„Čechy a Morava, historická hranice odůvodněná, i přes fakt, že tím bude 

zahrnuto hodně Němců. Těšínské Slezsko, Bohumín, odůvodněné: Slovensko, hranice 

na Dunaji není odůvodněná v požadovaném rozsahu: Uherští Rusíni odůvodněné a 

žádoucí; ‚Lužičtí Srbové‘ úplný nesmysl: koridor pro spojení s Jugoslávií naprosto 

neodůvodněný“31   

Britští zástupci tak například souhlasili s Francouzi, že jakékoliv postoupení 

byť sebemenšího území historických českých zemí s německou většinou ve 

prospěch Německa by mohlo představovat nebezpečný precedent pro zbytek 

českých Němců.32 Strategické uvažování vedlo Brity k souhlasu s československým 

požadavkem na Podkarpatskou Rus, aby tak vznikl koridor s potenciálně 

spojeneckým Rumunskem. V na to navazující otázce východní hranice Slovenska to 

                                                 
29 Viz: R. W. Seton-Watson, „The Czecho-Slovak Republic“, The Contemporary Review, č. 119 (1. 
ledna 1921): s. 310-321, Periodicals Archive Online (ověřeno 10.5. 2016). 
30 Citováno dle: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 22. 
31 „Bohemia and Moravia, historical frontier justified, in spite of the fact that many Germans would be 
included. Teschen, Silesia, Oderberg, justified: Slovakia, Danube frontier not justified to extent claimed: 
Hungarian Ruthenes justified and desirable; the ‚Serbs of Lusatia‘ mere rubbish: the ‚corridor‘ to 
connect with Yugoslavia completely unjustified“ Citováno dle: Dagmar Perman, The Shaping of the 
Czechoslovak State, s. 150. 
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byl dokonce sám Nicolson, kdo navrhl, aby Československu připadla dráha 

spojující Slovensko s Podkarpatskou Rusí ze Sátoraljaújhely do Čopu i za cenu 

výrazného zvětšení maďarské menšiny. Na druhou stranu právě Nicolson na rozdíl 

od svého kolegy z delegace Cooka nesouhlasil s československým požadavkem na 

Velký žitný ostrov, protože měl pochybnosti o schopnosti republiky absorbovat tak 

velké množství nepřátelsky naladěných menšin. Nakonec však dodržel jednotnou 

britskou linii a v tomto bodě oba britští delegáti spolu s Francouzi přehlasovali 

Američany, kteří se přimlouvali za hranici etnickou. Na začátku dubna měla tato 

epizoda malou dohru, když se jihoafrický generál Smuts zastavil cestou z Budapešti 

v Praze za prezidentem Masarykem a probírali i otázku jižní hranice Slovenska. 

Masaryk, který si přál co možná nejmenší maďarskou menšinu uvnitř republiky, 

nabídl Velký žitný ostrov výměnou za malé obranné předmostí na pravém břehu 

Dunaje. Tímto podnětem se pak 5. května zabývala Rada ministrů zahraničí, která 

problematiku postoupila k projednání Československé komisi. Nakonec však tato 

iniciativa neuspěla. Italové, kteří s československým požadavkem na ostrov ne 

zcela souhlasili, byli dočasně mimo konferenci a Američané nové řešení odmítli, 

protože by mohlo ohrozit dosáhnuté kompromisní řešení na ipeľském úseku 

slovenské hranice.33  

 Již před poslední zmíněnou epizodou však Československá komise 

vypracovala 12. března finální návrh československých hranic, který měla 

projednat Rada deseti resp. neformální Velká čtyřka. Historická hranice českých 

zemí byla schválena všemi kromě Američanů, kteří si vymiňovali postoupení 

některých hraničních výběžků Německu. Dále byly jednomyslně navrhovány 

územní úpravy ve prospěch Československa v oblasti Kladska, Ratibořicka, 

Vitorazska, Valticka a na Šumavě v blízkosti německého města Furth. Těšínsko 

mělo připadnout Československu s výjimkou jeho nejvýchodnější části. Doporučení 

ve věci Slovenska odpovídalo jeho současné jižní hranici. Podkarpatská Rus měla 

být připojena k Československu za podmínky poskytnutí autonomie. Požadavky na 

koridor spojující republiku s Jugoslávií a na internacionalizaci lužickosrbského 

problému byly jednomyslně zamítnuty. 

                                                                                                                                               
32 Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State, s. 135. 
33 Ibidem, s. 152. 
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Představitelé Rady čtyř byli o dost méně entuziastičtí ohledně nových 

poměrů ve střední Evropě než členové dílčích komisí, kteří měli často pro „své“ 

národy větší či menší slabost. Nicolson později ke své práci v Československé 

komisi napsal: „Bylo to pomyšlení na nové Srbsko, nové Řecko, nové Čechy, nové 

Polsko, které přimělo zpívat naše srdce hymny u nebeské brány.“ 34  Celkově 

chaotická a nepřehledná situace v tomto regionu s množstvím lokálních konfliktů 

ve vrcholných státnících Dohody vyvolávala obavy z balkanizace celého prostoru. A 

zde se českoslovenští představitelé dočkali i komplikací ze strany Britů. Lloyd 

George se ve svém memorandu z Fontainebleau kriticky vyjadřoval k ponechání 

velkých německých menšin na území nástupnických států. Měl obavy, že tak velké 

množství Němců pod cizím panstvím, by se mohlo stát důvodem budoucího 

konfliktu, jakmile se Německo vzpamatuje z válečné porážky:  

„Nedokážu si představit hlubší příčinu budoucí války než, že německý lid, který 

se ukázal být jednou z nejvitálnějších a nejmocnějších ras na světě, bude obklopen 

velkým množstvím malých států, z nichž mnohé se sestávají z lidí, kteří nikdy předtím 

neustavili stabilní vládu, ale každý z nich bude zahrnovat velké masy Němců, kteří se 

budou hlasitě dožadovat spojení se svou vlastí.“35  

Dokument směřoval především proti polským nárokům, ale navrhoval i 

územní úpravu české historické hranice. Na memorandu je pozoruhodné, že bylo 

naprosto v rozporu s politikou, kterou sledovali britští zástupci v Československé 

komisi, kteří naopak podporovali nárok nové republiky na historickou hranici 

českých zemí bez územních rektifikací v její neprospěch a jižní hranici Slovenska 

zahrnující i početnou maďarskou menšinu. Na závěry Lloyda George reagoval 

Clemenceau tezí o malých středoevropských státech, které musí být jako ořechy 

dostatečně tvrdé, aby zabránily německé expanzi na východ. Pro určité úpravy 

československých hranic v duchu etnického principu se vyjadřoval i americký 

ministr zahraničí Robert Lansing. Na druhou stranu britský ministr zahraničí 

                                                 
34 „It was the thought of the new Serbia, the new Greece, the new Bohemia, the new Poland which 
made our heart sing hymns at heaven’s gate“, Harold Nicolson, Peacemaking (New York: Grosset & 
Dunlap, 1965), s. 33. 
35 „I can not conceive any greater cause of future war than that the German people, who have certainly 
proved themselves one of the most vigorous and powerful races in the world, should be surrounded by 
a number of small states, many of them consisting of people who have never previously set up a stable 
Government for themselves, but each of them containing large masses of Germans clamouring for 
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Arthur Balfour se se závěry Lloyda George neztotožňoval. Záležitost byla 

definitivně rozhodnuta po diskuzi mezi šéfy jednotlivých vlád Velké čtyřky 4. 

dubna (nepřítomného Wilsona zde zastupoval jeho nejbližší poradce plukovník E. 

M. House), kde udával hlavní tón Clemenceau a Lloyd George nakonec souhlasil 

s historickou hranicí českých zemí.36 Ta byla brána jako základ pro budoucí 

československo-německou hranici a to bez dalších územních rektifikací, které 

předtím doporučovala komise. Rada se nakonec rozhodla pokud možno 

nekomplikovat vytyčování nových hranic a jako nejjednodušší se zdálo akceptovat 

ty již existující. Představitelé velmocí jednali narychlo i kvůli nepříznivému vývoji 

ve střední Evropě. 21. března získal v Maďarsku moc bolševický vůdce Béla Kun a 

existovaly odůvodněné obavy z bolševizace celého regionu. Nejjednodušší řešení 

se tak jevila jako ta nejlepší a spory ohledně drobných hraničních úprav se zdály 

v dané situaci jako kontraproduktivní. Rozhodnutí ze 4. dubna 1919 bylo nakonec 

zakomponováno do Versailleské mírové smlouvy podepsané Německem 28. června 

1919, kde byla hranice definována jako „stará hranice tak jak existovala k 3. srpnu 

1914 mezi Rakouskem-Uherskem a Německou říší.“37 Hranice v oblasti Horního 

Slezska měla být projednávána zvlášť, protože se předpokládalo, že se bude 

v budoucnu jednat o hranici československo-polskou. 

Celkový ekonomický rozvrat v regionu střední Evropy vedl v dubnu 1919 

k pozoruhodnému návrhu od generála Smutse, který se právě vrátil z Budapešti z 

neúspěšné vyjednávací mise s maďarskými bolševiky. Smuts byl přesvědčen, že 

mnoho problémů celého regionu spočívalo v kolapsu duální monarchie. V Paříži 

měla podle něj vzniknout vedle konference o Německu i jakási podkonference 

věnující se bývalému území Rakouska-Uherska, kde by reprezentace jednotlivých 

nástupnických států pod autoritou spojenců kolektivně rozhodovaly o budoucím 

ekonomickém a politickém uspořádání prostoru. Byl přesvědčen, že taková 

konference by pomohla znovuobnovit přetrhané ekonomické vazby a mohla by 

vzniknout i nějaká forma hospodářské unie, která by v budoucnu mohla přerůst 

v unii politickou. Teritoriální otázky měly státy mezi sebou řešit na základě dohody 

                                                                                                                                               
reunion with their native land.“ Citováno dle: Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State, 
s. 160. 
36 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 23. 
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pod dohledem spojenců. Tento návrh posuzovat střední Evropu jako jeden celek 

byl však neúspěšný.38 Československo, stejně jako ostatní nástupnické státy, které 

byly považovány za vítězné státy, mělo pramalý zájem na takové konferenci ve 

chvíli, kdy byly prakticky všechny jeho teritoriální požadavky na papíře těsně před 

schválením. Ačkoliv sám Masaryk se při Smutsově návštěvě v Praze přimlouval za 

normalizaci hospodářských vazeb mezi státy bývalého Rakouska-Uherska, měl 

takový krok podle něj následovat až po definitivním vyřešení teritoriálních otázek. 

Československý prezident vystupoval proti jakékoliv snaze vytvořit společenství 

podunajských států na základech staré monarchie. Společné hospodářské zájmy 

podle něj mohly vést někdy v budoucnu k nějaké formě hlubších politických vazeb. 

Ty však měly stát na diametrálně odlišném základě než bývalé Rakousko-Uhersko 

a nesměly ohrožovat nově nabytou nezávislost středoevropských národů.39 Ani 

vlastní Smutsova delegace se za jeho návrh ve většině nepostavila, a přestože mu 

určitou podporu vyjádřila delegace americká, byl v květnu úplně zapomenut.40 

Tato epizoda vystihovala jeden rys v přístupu britské diplomacie vůči 

středoevropskému regionu.  

V souvislosti s podpisem mírové smlouvy s Rakouskem byl v červnu 1919 

předložen jeho delegaci návrh československo-rakouské hranice, který již dříve 

připravila Československá komise. Hraniční čára se měla krýt s hranicí 

historických českých zemí s rektifikacemi v oblasti Valticka a Vitorazska ve 

prospěch československého státu. Rakouská delegace, ve které byli přes protesty 

československé delegace i zástupci českých Němců, se proti takovým mírovým 

podmínkám bránila nótami a prezentací série memorand. V nich se poukazovalo 

na problematiku Němců žijících v českých zemích. Byl požadován plebiscit pro 

všechny obce s německou většinou na území českých zemí a na území okolo 

Bratislavy. Takové požadavky však byly v danou chvíli naprosto nereálné. 

Geograficky bylo připojení západních a severních Čech a severní Moravy 

k Rakousku prakticky neproveditelné a k Německu ho spojenci již připojit 

nehodlali. Taktéž nebyli ochotni nadto zaštiťovat vojensky a administrativně 

                                                                                                                                               
37 The treaties of peace 1919-1923. Vol. 1., Containing The Treaty of Versailles, The Treaty of St. 
Germain-en-Laye and The Treaty of Trianon, ed. Lawrence Martin (New Jersey: The Lawbook 
Exchange, 2007), s. 60. 
38 Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State, s. 190. 
39 T. G. Masaryk, Cesta demokracie I, (Praha: 1933), s. 175. 
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požadované plebiscity. I v otázce rakousko-československých hranic však došlo 

k určitým sporům zejména mezi francouzskou a americkou delegací. Po podpisu 

Versailleské mírové smlouvy odcestoval prezident Wilson s řadou svých expertů, 

mimo jiné i s dosavadním americkým zástupcem v Československé komisi 

Charlesem Seymourem. Toho nahradil profesor Archibald C. Coolidge, který 

bezprostředně předtím pobýval ve zbídačené Vídni.41 Ten zásadně otočil politiku 

svého předchůdce, a když komise vypracovávala odpověď na protinávrhy 

rakouské delegace, snažil se o zásadní revizi dosud navrhované hraniční čáry 

nejlépe v souladu s etnickým principem. Opět se ukázalo, že Britové mohou být 

pomyslným jazýčkem na vahách mezi francouzským a americkým konceptem 

československé hranice. Beneš napjal veškeré své síly, aby přesvědčil Brity o 

důležitosti historické hranice na jihu, a adresoval v této věci řadu dopisů jak 

britskému ministru zahraničí Balfourovi, tak tehdejšímu ministru války Winstonu 

Churchillovi. Jeho aktivity byly v tomto směru úspěšné. Balfour při jednání hlav 

delegací Velké pětky k tématu jižní české hranice prohlásil: „Celé dějiny Čech 

poskytují oprávnění pro to, aby byla země zachována jako jeden celek.“ 42 Když se 

ukázalo, že cesta výrazného překreslení historické československo-rakouské 

hranice je neschůdná, trvala americká delegace právě na striktním dodržení 

historického principu bez úprav ve prospěch Československa, které by na jeho 

území dostaly další Němce. Francouzi v reakci na tento protinávrh předložili 

kompromis, který by redukoval územní rektifikace ve prospěch Československa 

v případě Valticka a Vitorazska na nezbytné minimum a kompenzací za to by bylo 

Československu přislíbeno předmostí na pravém břehu Dunaje u Bratislavy na 

úkor Maďarska.43 Britové se plnou vahou své autority postavili za tento 

kompromis a díky tomu byl zlomen odpor jak italské delegace, která byla proti 

jakýmkoliv dalším ústupkům na úkor Maďarů, tak Američanů, kteří trvali na tom, 

že byť minimální úpravy historické hranice na Vitorazsku a Valticku nejsou pro 

československý stát nezbytně nutné.44 Ve výsledku to znamenalo, že schválené 

                                                                                                                                               
40 Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State, s. 192. 
41 Ibidem, s. 203. 
42 „the whole history of Bohemia afforded some justification for preserving the country as a unit“ 
Citováno dle: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 25. 
43 Zápis ze schůze zástupců delegací pěti velmocí z 11. června 1919, Documents on British Foreign 
Policy 1919-1939, Series I, sv. 1, č. 9, s. 69. 
44 Ibidem, s. 70. 
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československé hranice pro mírovou smlouvu s Rakouskem se od těch 

předložených v původním návrhu komise příliš nelišily.  

Ačkoliv Československá komise vypracovala návrh na hranici s Maďarskem 

již v březnu 1919, její schválení přišlo na pořad dne až mnohem později, kvůli 

prioritnímu projednávání míru s Německem. Oblast bývalých královských Uher se 

nacházela tou dobou pod bolševickou vládou, která byla v permanentním konfliktu 

se svými sousedy. Československá delegace žádala v březnu spojence, aby schválili 

novou demarkační čáru, která by dovolovala spojení českých zemí se Slovenskem a 

dále s Rumunskem, aby mohla mladá republika efektivně vzdorovat bolševickému 

nebezpečí. Maršál Foch o měsíc později 27. dubna bez vědomí Rady schválil novou 

demarkační čáru mezi Československem a Maďarskem, na kterou československé 

jednotky záhy postoupily, a vypukla válka s Maďarskem. Britští zástupci na mírové 

konferenci se postavili ostře proti dalšímu postupu československých jednotek za 

původní linii. Úspěšná protiofenziva Maďarů od začátku května pak nesmírně 

snížila reputaci Československa v očích politické elity v Paříži a britských 

diplomatů v Praze.45 

To se negativně projevilo i v československém diplomatickém souboji o 

sporné území Těšínska. Již v březnu 1919 navrhovaly jak Československá komise, 

tak Polská komise téměř shodnou hraniční linii, která měla přenechat Polsku jen 

nejvýchodnější část Těšínska za řekou Vislou. Šlo tedy o řešení, které již za války 

navrhovali Beneš a Masaryk, ale které zásadně odmítali Poláci. Rychlou dohodu 

obou komisí však zkomplikovalo svědectví kolonela Tissiho, italského zástupce v 

Mezispojenecké komisi pro Těšínsko, která měla dohlížet na dodržování křehkého 

příměří mezi oběma znepřátelenými stranami z února 1919. Ten poukázal na 

závěry své komise, která navrhovala, aby bylo Těšínsko ustaveno jako nezávislé 

území mezi oběma státy. Toto řešení nakonec nebylo realisticky nikým bráno 

v úvahu, nicméně stačilo k tomu, aby byla těšínská otázka zproblematizována. 

Italové trvali na etnické hranici, zatímco ostatní delegace včetně té britské se 

přimlouvaly za původně navrhovanou hranici při garancích autonomie ze strany 

Československa pro jeho část Těšínska. Nakonec bylo na popud amerického 

ministra zahraničí Lansinga navrženo, aby byl spor o území Těšínska vyřešen 

                                                 
45 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 24. 
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přímými jednáními Československa s Polskem. Toto rozhodnutí však vedlo pouze 

ke konzervaci sporu, protože žádné dohody dosaženo nebylo. Čas přitom hrál spíše 

ve prospěch polské strany, která si toho byla dobře vědoma.46  

V komisích se na stranu Italů po velkých personálních změnách v delegaci 

postavili i Američané. Svou pozici přehodnotili i britští zástupci v komisi a to na 

základě přímých instrukcí od politických špiček své delegace. V průběhu 

československo-maďarského konfliktu vyjádřil Lloyd George opakovaně svůj 

nesouhlas s politikou Československa, kterou považoval za projev agresivního 

nacionalismu malého státu.47 Na Brity navíc zapůsobil nový polský argument 

v těšínském sporu, ve kterém byli i nepřímo angažováni. Původně se 

předpokládalo, že Polsko obdrží od Německa většinu Horního Slezska s bohatými 

zásobami uhlí. Nicméně na německé protesty se osobně Lloyd George přimlouval 

za změnu dotyčné části mírové smlouvy s Německem a prosadil uspořádání 

plebiscitu v inkriminované oblasti. Poláci proto argumentovali, že je 

bezpodmínečně nutné, aby Polsko mělo přístup k uhlí z Karvinska, protože otázka 

příslušnosti hornoslezské uhelné pánve zůstávala otevřená. Ačkoliv pro to 

neexistují žádné konkrétní záznamy, je důvodné se domnívat, že Britové 

považovali určitou kompenzaci ve prospěch Polska za žádoucí z důvodu předchozí 

intervence v jeho neprospěch. Nakonec ustoupili od svého stanoviska i Francouzi 

byť s celou řadou výhrad. Nakonec navrhla sdružená česko-polská komise 22. 

srpna 1919 novou hraniční čáru, kterou předtím navrhovali Italové. Ta mnohem 

věrněji kopírovala etnickou hranici a ponechávala důležitou bohumínskou dráhu 

mimo české území. 

Československá delegace se tou dobou dostávala do značné defenzivy. V září 

1919 dorazil do Paříže Andrej Hlinka, který ač předtím aktivně spolupracoval na 

vzniku společného státu Čechů a Slováků, tak nyní tvrdil, že česká vláda na 

Slovensku napáchala za necelý rok více škody než Maďaři za tisíc let.48 

Autonomistická agitace byla nepřímo podporována Poláky, kteří měli zájem na 

společné hranici s Maďarskem a zároveň doufali v anexi části slovenských území 

na Oravě a Spiši. Za tímto účelem byla do Paříže vyslána i delegace místních 

                                                 
46 Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State, s. 240. 
47 Ibidem, s. 241. 
48 Ibidem, s. 247. 
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sedláků, kteří udělali velký dojem zejména na Američany, kteří nakonec zvrátili 

původní rozhodnutí Československé a Polské komise zachovat historickou hranici 

v tatranské oblasti.49 Beneš se pod stále silnějším tlakem domácího veřejného 

mínění pokusil rozhodnutí ve věci československo-polské hranice zvrátit a vyžádal 

si slyšení u Nejvyšší rady. Zde varoval před riziky, která může ztráta Těšínska pro 

Československo znamenat počínaje hospodářskou závislostí na nepřátelsky 

naladěném Polsku, konče budoucí výrazně protipolskou orientací domácího 

veřejného mínění. Před nejvyššími zástupci velmocí pak prezentoval na mapě 

narychlo načrtnutou hraniční čáru na řece Olši, která představovala minimální 

možný požadavek Československa. Bohumínská dráha se v tomto návrhu 

nacházela na československém území, byť na mnoha místech prakticky na úplné 

hranici.50 Francouzi se vyslovili pro Benešův kompromis, nicméně Balfour spolu 

s představiteli ostatních velmocí zůstával ve svém stanovisku neoblomný. Nakonec 

27. září Nejvyšší rada rozhodla, že budoucí příslušnost území Těšínska, Oravy i 

Spiše určí plebiscit, který se měl konat o tři měsíce později.  

Na začátku roku 1920 byla mírová konference postupně rozpouštěna a 

dolaďovaly se poslední detaily nedokončených smluv. Rokování probíhalo na 

pravidelných Konferencích velvyslanců, kde byli diplomatičtí zástupci jednotlivých 

velmocí. Důležitá rozhodnutí však byla přijímána na mezispojeneckých 

konferencích, kterých se účastnili ministři zahraničí dohodových mocností. Krom 

hraničního sporu s Polskem se muselo mít Československo na pozoru i před 

maďarským revizionismem. Jeho lobby působila zejména v Itálii, ale pronikla i do 

nejvyšších britských vládních kruhů. Dokázala přitom těžit z obav nemalé části 

Britů z obnoveného „panslavismu“. Maďarům se tak úspěšně podařilo dostat se 

svými argumenty i do velké části britského tisku. V britských politických kruzích 

obecně sílily hlasy po revizi již podepsaných smluv s Německem, Rakouskem a 

připravované smlouvy s Maďarskem (i Tureckem). V čele těchto snah stál liberál 

Herbert Asquith a zástupci labouristů. V diplomatickém sboru byl největším 

proponentem revize ve prospěch Maďarska první britský delegát v Budapešti 

Thomas B. Hohler. Ten se snažil přesvědčit vedoucí místa ve Foreign Office, aby se 

                                                 
49 Marcel Jesenský, „Between Realpolitik and Idealism: The Slovak - Polish Border, 1918-1947“ 
(dizertační práce, University of Ottawa, 2012), s. 97. 
50 Zápis ze schůze zástupců delegací pěti velmocí ze 4. září 1919, Documents on British Foreign 
Policy 1919-1939, Series I, sv. 1, č. 51, s. 625.  
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územní i hospodářské klauzule Trianonu změnily v maďarský prospěch. Patřil do 

okruhu lidí, kteří razili myšlenku, „aby Uhry staly se jakýmsi střediskem nové 

podunajské federace.“51 Sám britský ministr zahraničí lord Curzon ve svém 

projevu z února 1920 ve Sněmovně lordů relativizoval platnost smluv s tím, že 

nevěří v jejich „sakrosanktnost“ a „že je toho náhledu, že velká část těchto 

ustanovení během času musí být nevyhnutelně změněna.“52 Proti příliš tvrdým 

územním klauzulím mírové smlouvy s Maďarskem se na londýnském zasedání 

Nejvyšší rady 3. března vyslovil vedle italského premiéra Francesca Nittiho i Lloyd 

George. V souvislosti s Československem varoval, že „bude trpět bolestivou 

apendiciditou a dřív nebo později bude potřeba operace, v průběhu které by se mohlo 

Československo zhroutit.“53 Na rozhodující konferenci ministrů zahraničí 

dohodových velmocí se však lord Curzon postavil do jednotného bloku s Francií 

proti italské snaze zásadně revidovat otázku maďarských hranic. Tvrdil, že v tomto 

stadiu je nemožné uvažovat o modifikacích mírové smlouvy s Maďarskem. Jisté 

drobné korektury hranice byly podle něj v budoucnu přípustné pod patronátem 

technické komise nově vzniklé Společnosti národů.54 To bylo vtěleno i do 

průvodního dopisu, který byl maďarské delegaci zaslán spolu s mírovými 

podmínkami. Československo-maďarská hranice se ve finální verzi trianonské 

mírové smlouvy nelišila od původního návrhu Československé komise z března 

1919. Ačkoliv mírová smlouva s Maďarskem byla podepsána 4. června 1920 

v Trianonu, Maďaři si smířlivější tón ze strany velmocí v otázce rektifikace hranice 

vyložili jako příslib budoucí dalekosáhlé revize navržené hranice. Právě naléhavá 

hrozba revize schválené maďarské hranice, kterou velmoci otevřeně připouštěli, 

dala později vzniknout bloku států Malé dohody, které tím daly jasně najevo, že 

žádnou byť sebemenší revizi hranice nepřipustí. 

Mezitím situace na Těšínsku nedovolovala konání zamýšleného plebiscitu. 

Celý region se nacházel na pokraji občanské války a zejména polská administrativa 

se snažila přípravy lidového hlasování oddálit, protože si již nebyla příliš jista jeho 

                                                 
51Citováno dle: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 31. 
52Citováno dle: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 31. 
53 „...it will suffer from violent appendicitis, and sooner or later an operation would become necessary, 
under which Czechoslovakia might very well collapse.“ Citováno dle: Jindřich Dejmek, Nenaplněné 
naděje, s. 32. 
54 Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State, s. 261. 
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výsledkem.55 Beneš, který se obával, že by plebiscit mohl ještě více zkomplikovat 

vztahy s nepřátelsky laděným Polskem, požádal Konferenci velvyslanců v Paříži o 

arbitráž. Benešův krok souvisel i s důležitými změnami na samotné konferenci, 

které vytvářely pro Československo slibnější konstelaci. Američané se po zamítnutí 

Versailleské mírové smlouvy senátem v září 1919 stáhli do izolace a jejich zástupce 

se konference účastnil jako pouhý pozorovatel. Italové tak ztratili ve svém 

protičeskoslovenském kurzu důležitého spojence. Nicméně rozhodující se ukázal 

být přístup Britů. Lord Curzon v otázce Těšínska nesdílel názor svého předchůdce 

a byl ochoten akceptovat hraniční kompromis na řece Olši, který minulý rok navrhl 

Edvard Beneš. 

28. července 1920 na konferenci ve Spa došlo k definitivní delimitaci 

československo-polské hranice. Poláci museli rozhodnutí akceptovat, protože se 

k tomu 10. července zavázal polský premiér Władyslaw Grabsky, když žádal o 

pomoc západní velmoci ve válce s bolševickým Ruskem.56 Pro Československo a 

Beneše osobně to byl spektakulární úspěch. Těšínsko bylo rozděleno tak, že 

Bohumínská dráha i většina karvinské uhelné pánve zůstala v Československu. 

Části Oravy a Spiše byly sice přiděleny Polsku, ale to se dožadovalo větších 

územních koncesí a spor skončil až u Dvora pro mezinárodní spravedlnost. Tím 

došlo k trvalému poškození vztahů mezi oběma západoslovanskými státy, čímž 

dostala povážlivou trhlinu celá architektura střední Evropy tak, jak si ji 

představovali státníci dohodových velmocí. 

 

2. Československo jako „pilíř stability“ ve střední Evropě  
 

Poměrně rychlá konsolidace mladé republiky uprostřed rozbouřených vod 

střední Evropy získala Československu britské uznání. Velký respekt v očích 

britského Foreign Office měl i první československý prezident Masaryk. Britský 

ministr zahraničí Curzon neváhal v roce 1923 prohlásit, že Československo je 

                                                 
55 Dagmar Perman, The Shaping of the Czechoslovak State, s. 268. 
56 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 41. 
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„pilířem stability“ ve střední Evropě.57 Na druhou stranu svoje výhrady k novému 

státu měli nejen někteří úředníci ve Foreign Office, ale i někteří britští diplomaté 

přímo v Praze. První diplomatický zástupce vlády Jeho Veličenstva Cecil Gosling 

ztratil poměrně rychle původní sympatie k novému státu a začal se stýkat 

„černými“, jak nazývali Britové starou českou prohabsburskou šlechtu. Gosling 

často poukazoval na špatné nakládání s německou menšinou a dokonce navrhoval, 

aby byly do neklidného pohraničí poslány britské jednotky, protože ty 

československé se dopouštěly na místních Němcích bezpráví. Navíc tvrdil, že české 

„netaktní a tyranské chování ke kulturně vyspělejší národnosti učinilo z Němců 

kompaktní a agresivní element v republice“.58 Ke konci roku 1919 dospěl ve svém 

rozčarování tak daleko, že neváhal vlády v jihoamerických zemích, kde strávil 

většinu své profesionální kariéry, označit za osvícenější a méně zkorumpované. Je 

také pravděpodobné, že Gosling sehrál svou roli při sestavování menšinových 

smluv v Paříži, které musely nástupnické státy včetně Československa podepsat.59 

První řádný britský vyslanec v Československu George Clerk dorazil do Prahy 

v lednu 1920. Jak sám napsal svému příteli Seton-Watsonovi, Češi se obávali, že je 

monarchista a reakcionář.60 Nicméně nový titulář choval k Československu 

poměrně vřelé sympatie a udržoval velmi dobré vztahy s Masarykem a Benešem, u 

kterých byl pravidelným návštěvníkem a v neformální atmosféře s nimi vedl 

dlouhé rozhovory na aktuální politická témata. Za největší problém mladé 

republiky považovala britská vláda a její diplomatičtí zástupci heterogenní etnické 

složení země. Kromě menšinových smluv, které tvořily součást nového 

mezinárodního systému, neměli Britové žádné nástroje, jak národnostní politiku 

suverénního státu ovlivnit. I přes svůj vřelý pohled na novou republiku, kterou 

Clerk označoval jako „nejlepší most do Ruska“, v jedné ze svých prvních zpráv do 

Londýna Clerk přiznával, že:  

                                                 
57 Citováno dle: Yeshayahu Jelinek, „Thomas G. Masaryk and the British Foreign Office“, in 
Grossbritainen, die USA und die böhmischen Länder , 1848–1948, ed. Eva Schmidt-Hartmann a 
Stanley B. Winters  (München: R. Oldenbourg Verlag München, 1991), s. 280. 
58 „tactless and heavy handed behaviour towards a more culturally advanced nationality turned the 
Germans into a compact and aggressive element in the Republic“ Citováno dle: Gábor Bátonyi, Britain 
and Central Europe 1918-1933 (Oxford: Clarendon Press, 1999), s. 164. 
59 Miklos Lojko, Meddling in Middle Europe: Britain and the ’lands between’ 1919-1925 (New York: 
Central European University Press, 2006), s. 160. 
60 Harry Hanak, „British Views of the Czechoslovaks from 1914 to 1924“, s. 96.  
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„Přes všechno povídačky o jednotě a demokracii je Československo stát, kde 

šest a půl milionu Čechů vládne nad třináctimilionovou populací. Možná se jedná jen 

o dočasný jev, ale realita je taková, že je spousta Čechů, kteří si myslí, že republika 

existuje jen na počest a ku prospěchu jejich kmene.“61 

Za nejdůležitější považoval britský Foreign Office vývoj vztahu německé 

menšiny k novému státu. Clerk se domníval, že čeští Němci musí dřív nebo později 

realitu nového státu přijmout. Zároveň měl pocit, že určitá míra takticky 

provedené čechizace této menšiny bude nutná pro vnitřní stabilitu Československa 

a také proto, aby se etnická skladba vrátila do rovnovážného stavu po letech 

„německé dominance“.62 Názorově Clerkovi oponoval jeho podřízený konzul 

britského vyslanectví George Bailey Beak, který považoval československou 

politiku vůči německé menšině za nespravedlivou. Jednou neváhal obejít Clerka a 

zaslal na ústředí Foreign Office zprávu stěžující si na poměry v Němci obývaném 

pohraničí. Dalším kritikem československých poměrů byl britský konzul 

v Bratislavě Robert Smallbones. Podle něj bylo Slovensko příliš integrováno do 

soustátí a díky tomu se z původních slovenských autonomistů stali separatisti. 

Nerovnost mezi Čechy a Slováky činila podle něj z Československa „ekonomickou 

zrůdnost“.63 Také se opakovaně stavěl za maďarskou menšinu. Na druhou stranu 

ve světě publicistiky se objevovaly i pozitivní pohledy na první republiku od 

vlivných osob blízkých Foreign Office. V květnu 1923 podnikl profesor Seton-

Watson, který stále platil za předního experta na střední Evropu, cestu na 

Slovensko, aby hájil politiku mladé republiky vůči této části země. Ve svém článku 

„Nové Slovensko“ připustil, že česká politika vůči Slovensku mohla selhat 

v neúmyslném přehlížení slovenských historických specifik, kategoricky však 

odmítl, že by se s východní částí republiky nakládalo jako s kolonií.64  

                                                 
61 „For all its prating of unity and democracy Czechoslovakia was a state where six and half million 
Czechs ruled over a population of thirteen million. Perhaps this was a temporary phenomenon, but the 
reality was that there were many Czechs who regarded the Republic as existing for the honour and 
profit of their tribe alone.“ Citováno dle: Gerald Protheroe, „Sir George Clerk and the Struggle for 
British Influence in Central Europe, 1919-26“, Diplomacy & Statecraft 12, č. 3 (září 2001): s. 57, 
http://dx.doi.org/10.1080/09592290108406213 (ověřeno 22.6. 2016).  
62 Citováno dle: Mark Cornwall, „A Fluctuating Barometer: British Diplomatic Views of the Czech-
German Relationship in Czechoslovakia 1918-1938“, in Grossbritainen, die USA und die böhmischen 
Länder , 1848–1948, ed. Eva Schmidt-Hartmann a Stanley B. Winters  (München: R. Oldenbourg 
Verlag München, 1991), s. 315. 
63 „economic monstrosity“ Citováno dle: Miklos Lojko, Meddling in Middle Europe, s. 172. 
64 Miklos Lojko, Meddling in Middle Europe, s. 172. 



28 

 

   

Ačkoliv mladá republika byla zahraničněpoliticky navázána zejména na 

Francii, Clerk zdůrazňoval, že je důležité, aby si Británie v Československu 

udržovala svůj vliv. Zároveň přiznával, že britský zájem je „více akademický a 

benevolentní než ten Francie“.65 Beneš i Masaryk Britům mnohokrát opakovali, že 

není v československém zájmu stát se pouhým nástrojem francouzské 

velmocenské politiky. Například v německé otázce se názory československého 

prezidenta a ministra zahraničí svou umírněností více blížily těm britským. Clerk 

se v jedné ze zpráv, kde varoval před vehnáním Beneše pod francouzský 

protektorát, vyjádřil způsobem, který ilustroval přehlíživost a paternalismus 

některých Britů vůči středoevropskému regionu:  

„Celá ta skupina, Češi, Maďaři, Poláci, ‚Jugoši‘, Rumuni by měli být dáni do 

pytle, protřepáni a poté předáni kultivovanému Britovi, aby je spravoval. Ale 

vzhledem ke stavu věcí mně činí obavy, že riskujeme jeho definitivní začlenění do 

francouzského tábora.“ 66 

Britům dělala starosti svízelná poválečná hospodářská situace střední 

Evropy, zejména pak v problémech se zmítající Rakousko. Rennerova vláda 

dlouhodobě poukazovala na to, že Rakousko může dodržovat podmínky mírové 

smlouvy pouze tehdy, pokud ekonomická situace dovolí zem, aby fungovala jako 

samostatná jednotka, a žádala proto západní země o hospodářskou pomoc. Pro 

britský kapitál byla obnova Rakouska klíčová a Foreign Office již ve svém 

memorandu ze srpna 1919 uváděl, že Vídeň již v minulosti prokázala jako 

"přirozené centrum této části světa“ a ani blízká budoucnost na tom neměla nic 

změnit.67 Lord Curzon instruoval britského vyslance v Praze, aby sdělil 

odpovědným československým činitelům stanovisko britské vlády, která si přála 

utužení obchodních vazeb mezi nástupnickými státy. Ekonomické obtíže Rakouska 

britská vláda částečně připisovala blokádě ze strany sousedních států a naléhala 

                                                 
65 Citováno dle: Miklos Lojko, Meddling in Middle Europe, s. 162. 
66 „The whole lot, Czechs, Magyars, Poles, Jugos, Rumanians, should be put in a bag and shaken up, and 
then handed over to a decent Briton to administer. But, as things are, what worries me is that... we are 
risking his definite enrolment in the French camp.“ Citováno dle: Harry Hanak, „British Views of the 
Czechoslovaks from 1914 to 1924“, s. 100.  
67 Citováno dle: Alena Gajanová, ČSR a středoevropská politika velmocí 1918-1938 (Praha: Academia, 
1967), s. 44. 
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tak na její odstranění.68 I ostatní velmoci vyvíjely tlak, aby se Rakousko v těchto 

otázkách dohodlo s Československem jako hospodářsky nejsilnějším nástupnickým 

státem. K částečné dohodě mezi oběma zeměmi došlo prostřednictvím Lánské 

smlouvy z prosince 1921. Obě země si navzájem zaručily územní celistvost a 

neutralitu v případě napadení. Dohoda byla zároveň prvním krokem k poskytnutí 

úvěrů a dodávek zboží z Československa do Rakouska.69 

Rozkouskování střední Evropy, vymáhání reparací a všeobecné zbrojení 

vážně poškozovalo britské obchodní zájmy. Opětovné hospodářské sjednocení 

střední Evropy tak bylo jedním z hlavních cílů britské politiky v regionu, přičemž 

úvahy směřovaly i k federaci politické70. Představu „dunajské konfederace“ Beneš 

s Masarykem kategoricky odmítali, i když hospodářské spolupráci se v zásadě 

nebránili. Beneš připouštěl, že Německo v dlouhodobém horizontu získá ztracenou 

hospodářskou sílu, a předvídal, že by právě na hospodářském poli mohlo dojít 

k německo-ruské spolupráci. Proti tomuto bloku se mohly malé středoevropské 

země bránit pouze vytvořením funkční hospodářské spolupráce.71 Částečně i 

zahraničněpolitické motivace vedly československou vládu k jednání o 

hospodářských otázkách s maďarskými představiteli. Poprvé došlo k setkání 

Beneše s maďarským ministerským předsedou Pálem Telekim a ministrem 

zahraničí Gustavem Gratzem v březnu 1921 v Brucku nad Litavou. V červnu téhož 

roku došlo k dalšímu setkání v Mariánských Lázních s novým maďarským 

ministrem zahraničí Losonczem Banffym. Maďaři ale na rozdíl od Rakušanů 

podmiňovali řešení hospodářských otázek územní revizí, o které Československo 

v danou chvíli odmítalo diskutovat. Nicméně při druhém setkání Beneš územní 

ústupky připustil s tím, že k nim může dojít, až nastane ten správný čas. 

Poukazoval na to, že v daný moment by je veřejné mínění v Československu nebylo 

ochotno akceptovat. Řešení vzájemných hospodářských vztahů však podle něj 

nemělo být podmiňováno politickými ústupky a přál si pokračování rozhovorů o 

ekonomické spolupráci. V návaznosti na setkání s maďarskými představiteli se v 

soukromém rozhovoru s britským titulářem Beneš vyjádřil, že by byl ochoten 

                                                 
68 Telegram britského ministra zahraničí Curzona z 18. ledna 1921, Documents on British Foreign 
Policy 1919-1939, Series I, sv. 22, č. 11, s. 16. 
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 Miklos Lojko, Meddling in Middle Europe, s. 180. 
70 Alena Gajanová, ČSR a středoevropská politika velmocí 1918-1938, s. 83. 
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postoupit území s 250 tisíci etnickými Maďary, nicméně tato otázka podle něj 

nebyla na pořadu dne.72 K Britům se taktéž dostávali neoficiální zprávy o tom, že 

Beneš tajně nabízel Maďarům územní ústupky výměnou za vnitřní demokratizaci. 

Ačkoliv o autenticitě těchto informací panovaly pochybnosti, Britům nebylo 

případné zasahování do vnitřních maďarských záležitostí rozhodně po chuti.73 

V roce 1921 zasáhly do vývoje středoevropských událostí dva pokusy o 

restauraci bývalého císaře Karla na uherský trůn. Oba pokusy se setkaly se 

zásadním odporem států Malé dohody, přičemž hlavní linii udával československý 

ministr zahraničí. Beneš hrozil vojenským zásahem, pokud Karel urychleně 

neopustí Maďarsko. Při druhém pokusu byl československý ministr zahraničí 

odhodlán přijmout taková opatření, aby byla otázka habsburské restaurace ve 

střední Evropě definitivně smetena ze stolu. Požadoval od Maďarska detronizaci 

Habsburků, garance proti opakování podobné situace, podíl na kontrole 

maďarského odzbrojení a v neposlední řadě uhrazení nákladů mobilizace, kterou 

Československo spolu s Jugoslávií provedly. Tak rázná odpověď, která hrozila 

přerůst v ozbrojený konflikt ve střední Evropě, překvapila i samotné velmoci. 

Britská vláda byla československým postupem rozladěna a považovala ho za 

přehnaně agresivní. Britové navíc oceňovali přístup Horthyho vlády, která 

pomohla puč potlačit svými oddíly.  Britský ministr zahraničí lord Curzon dokonce 

podezříval Československo a Jugoslávii z imperiálních choutek vůči Maďarsku, 

které podle něj v danou chvíli nemělo schopnost státy Malé dohody vojensky 

ohrozit. Prostřednictvím britského zástupce na velvyslanecké konferenci v Paříži 

žádal, aby velmoci k incidentu zaujaly nesmlouvavý postoj a žádaly okamžitou 

demobilizaci dvou malodohodových států.74   

Na příkladu druhého karlistického puče se ukázaly i různé názorové proudy, 

které ve Foreign Office ohledně Československa existovaly. Britský vyslanec 

v Praze George Clerk sice považoval některé z Benešových požadavků za přehnané 

(zejména požadavek na úhradu mobilizačních nákladů maďarskou vládou). Na 

                                                                                                                                               
71 Zpráva britského vyslance v Praze Clerka z 28. ledna 1921, Documents on British Foreign Policy 
1919-1939, Series I, sv. 22, č. 18., s. 34 
72 Zpráva britského vyslance v Praze Clerka z 29. června 1921, Documents on British Foreign Policy 
1919-1939, Series I, sv. 22, č. 204., s. 256-258. 
73 Miklos Lojko, Meddling in Middle Europe, s. 169. 
74 Telegram britského ministra zahraničí Curzona lordu Hardingeovi z 10. listopadu 1921, 
Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, sv. 22, č. 516, s. 568. 
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druhou stranu se nedomníval, že by svým energickým postupem Československo 

sledovalo hospodářské ovládnutí Maďarska nebo že by chtělo násilně anektovat 

maďarské území. Vyslanec Clerk věřil, že československá zahraniční politika 

„nevyhledává územní nebo politickou nadvládu“ a je „bytostně mírumilovná a prostá 

jakýchkoliv dobrodružství“.75 V tomto ohledu se názorově neshodoval se svým 

kolegou Hohlerem, který Británii diplomaticky zastupoval v Budapešti a jehož 

orientace byla i vlivem prostředí výrazně promaďarská. Hohler si nechal od svého 

ekonomického tajemníka Humphreyho vypracovat memorandum k druhému 

pokusu bývalého císaře Karla o restauraci. Z dokumentu vyplývá, že 

Československo se po zhroucení Rakouska-Uherska potýká s problémy při hledání 

odbytu pro své průmyslové zboží. Humphrey poukazoval na to, že republika 

zdědila 60 % průmyslu zaniklé monarchie, nicméně její zboží s nově vzniklými 

celními bariérami nemůže na bývalém jednotném vnitřním trhu až na drobné 

výjimky konkurovat západoevropským zemím. Maďarsko jako zemědělský stát 

proto představuje žádoucí trh, protože skýtá jak odbyt pro průmyslové výrobky, 

tak nabízí Československem poptávané zemědělské produkty. Humphrey z toho 

vyvozoval, že celé chování Československa vůči Maďarsku od konce světové války 

včetně tvrdého tlaku v průběhu neúspěšného puče bývalého císaře Karla vyplývá 

ze snahy Čechoslováků si Maďarsko hospodářsky podmanit.76 Vyslanec Hohler 

navíc nevylučoval, že by Československo mohlo být k akci motivováno 

dodatečnými anexemi například okolo těžařského města Salgótarján.77 Clerk proti 

takovým závěrům důrazně protestoval a ke své reakci na Hohlerovu zprávu 

připojil memorandum ekonomického tajemníka svého zastupitelského úřadu 

Bruce Lockharta, který se o dvě desetiletí později stal výrazným spojencem 

československé exilové vlády za druhé světové války. Lockhart argumentoval, že 

Československo po prvních dvou těžkých letech existence dosáhlo pozitivní 

obchodní bilance a poukazoval na to, že vyjednávání o hospodářské spolupráci 

mezi Československem a Maďarskem se nedaří zejména kvůli maďarské snaze 

                                                 
75 „seeks no territorial o  political domination“; „essentially peaceful and free  from adventure“ 
Citováno dle: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 63. 
76 Memorandum ekonomického náměstka britského vyslanectví v Budapešti Humphreyho ze 4. 
listopadu 1921, Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, sv. 22, č. 518, s. 569. 
77 Clerk ve své zprávě z 31. října 1921 ohledně této informace odkazuje na Hohlerův telegram z 30. 
října 1921; Zpráva britského vyslance v Praze Clerka, Documents on British Foreign Policy 1919-
1939, Series I, sv. 22, č. 479, s. 531. 
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podmiňovat hospodářské otázky a otázkami územní revize. Pouze ve věci 

nakládání s maďarskou menšinou dával svému kolegovi z Budapešti částečně za 

pravdu, nicméně trval na tom, že se jedná spíše o přehmaty na nižších úrovních 

správy a že přístup československých politických špiček k menšině je korektní.78   

 Problematické byly československé vztahy i se severním sousedem. 

V letech 1922-1923 došlo k dalšímu zhoršení polsko-československých vztahů 

kvůli sporu o malé území Javoriny na severních hranicích Slovenska. Zatímco 

Československo trvalo na tom, že spor byl již definitivně vyřešen na konferenci 

vyslanců v Paříži 28. července 1920, Poláci upozorňovali na problémy s definitivní 

delimitací hranice. Beneš požádal Foreign Office o názor v této otázce. Britové 

stejně jako Francouzi chtěli spor vyřešit smířlivě a neukřivdit ani jednomu ze 

středoevropských států. Neville Butler, šéf Centrálního departmentu Foreign 

Office, do jehož gesce Československo spadalo, doporučil, aby vláda sama do věci 

aktivně nezasahovala.79 Nová velvyslanecká konference rozhodla i díky hlasu 

britského zástupce předat záležitost Společnosti národů, která posléze rozhodla 

předat celé území Javoriny Československu, které ale zároveň muselo výměnou 

Polsku postoupit vesnice Kacvín a Nedzeca, proti čemuž protestovalo místní 

obyvatelstvo.80 Výsledek sporu byl vnímán jako vítězství československé 

diplomacie, nicméně vztahy obou zemí tak zůstávaly i přes dílčí snahy politických 

špiček i nadále napjaté. Britové československo-polskou nevraživost sledovali 

s určitým znepokojením a několik let trvající spor o marginální území o rozloze 

několika málo čtverečných kilometrů v nich upevňoval obraz nestabilní a 

znesvářené střední Evropy. K tomu přispívalo i hromadící se množství ozbrojených 

incidentů na československých hranicích s Maďarskem, při nichž docházelo často i 

k vyhánění většího počtu obyvatelstva.81  

Myšlenka konfederace nebo nějaké formy podunajské ekonomické 

spolupráce zůstávaly důležitým zájmem britské průmyslové a finanční lobby v čele 

                                                 
78 Memorandum ekonomického náměstka britského vyslanectví v Praze Lockharta z 11. listopadu 
1921, Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, sv. 22, č. 518, s. 572. 
79 Miklos Lojko, Meddling in Middle Europe, s. 190. 
80 Marcel Jesenský, „Between Realpolitik and Idealism: The Slovak - Polish Border, 1918-1947, s. 
166. 
81Dejmek uvádí, že v průběhu dubna 1923 si maďarské ministerstvo zahraničí začalo stěžovat 
britskému vyslanci na aktivní vyhánění Maďarů („active expelling Hungarians“) a  hrozilo 
odvetnými opatřeními („retaliatory measures“) Viz: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 78. 
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s Bank of England a ministerstvem financí i před chystanou konferencí v Janově.82 

Českoslovenští představitelé si byli možného tlaku vědomi, a tak chystali zaujmout 

obrannou pozici.  Konference nakonec přinesla největší překvapení v podobě 

Rapallské smlouvy mezi sovětským Ruskem a Německem. Sbližování těchto dvou 

zemí znamenalo pro československou zahraniční politiku porážku. Navíc musel 

Beneš odrazit pokus maďarské delegace o začlenění stížností maďarských menšin 

na program konference. Řešení otázky středoevropské hospodářské kooperace se 

nakonec neposunulo příliš dopředu. Ačkoliv londýnská zpráva expertů 

doporučovala výraznou liberalizaci vzájemné obchodní výměny mezi 

nástupnickými státy, ty ji v dané situaci odmítaly kvůli ochraně konsolidujících se 

národních trhů. Britové působili ve prospěch větší liberalizace obchodu ve střední 

Evropě i nadále a to hlavně kvůli pokračující svízelné hospodářské situaci 

Rakouska. Nový britský vyslanec v Maďarsku Colville Barclay ve zprávě pro 

ministra zahraničí Austena Chamberlaina varoval, že dohoda mezi 

středoevropskými zeměmi o vzájemném snížení cel by mohla poškodit britský 

obchod, protože by zvýhodnila zejména československé průmyslové výrobky proti 

britskému zboží na trzích ostatních nástupnických států.83  

Na druhou stranu ve věci řešení rakouské hospodářské situace se dohoda o 

odstranění celních bariér jevila jako nejlepší. Beneš ve svém rozhovoru s Clerkem 

v dubnu 1925 zmínil tři možné varianty řešení, které všechny hned odmítl jako 

nemožné – anšlus, Dunajskou konfederaci a celní unii. Anšlus by podle něj 

znamenal válku, ve které by Československo, Itálie a Jugoslávie společnými silami 

zabránily Německu v realizaci tohoto plánu. Dunajskou konfederaci a celní unii 

odmítl, protože pro nástupnické státy bylo řešení, které by z Vídně opět učinilo 

centrum středoevropského obchodu, politicky neprůchodné. Přijatelné východisko 

viděl v poskytnutí maximálních možných ekonomických výhod Rakousku a za 

Československo vyjádřil ochotu k takovému kroku přistoupit.84 Clerk ve své zprávě 

reflektující tento rozhovor připouštěl i neotřelé řešení v podobě rozdělení území 

Rakouska mezi sousední státy. Na tento návrh namítal britský vyslanec ve Vídni 
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Aretas Akers-Douglas, že žádný ze sousedních států by nebyl ochoten absorbovat 

Vídeň, protože měla potenciál hospodářsky zastínit jeho vlastní hlavní město.85 

Ministr zahraničí Chamberlain v této věci informoval Clerka, že britská vláda je 

nakloněna řešení středoevropské hospodářské problematiky ve formě celní unie 

nástupnických států, a instruoval ho, aby tuto pozici zastával i v rozhovorech 

s československými politickými špičkami.86   

     V oblasti bezpečnosti vyvolal v Británii negativní emoce podpis 

československo-francouzské smlouvy o přátelství v lednu 1924. Beneš se snažil 

obavy Britů z tohoto kroku rozptýlit a poukazoval na to, že smlouva neobsahuje 

vojenské doložky. Clerk, který se cítil být podpisem smlouvy Čechoslováky osobně 

zrazen, Beneše upozornil, že jakkoliv může být smlouva nevinná, britská veřejnost 

bude nyní Československo vnímat jako „věrného vazala Francie“.87 The Times 

neváhaly konstatovat, že Československo, které se tímto změnilo v klienta Francie, 

přestalo být z britského politického pohledu užitečné.88  

V polovině dvacátých let diskuze o kolektivní bezpečnosti, kterou měl 

zaštiťovat Ženevský protokol. Edvard Beneš horečně obhajoval myšlenku 

kolektivní bezpečnosti na půdě Společnosti národů, protože by to pro 

Československo znamenalo velmi silnou záruku teritoriálního statu quo. Naopak 

tento koncept nebyl po chuti revizionistickým státům a Itálii a své výhrady měly od 

samého počátku i četné politické kruhy ve Velké Británii. Možná ratifikace 

Ženevského protokolu byla mnohými Brity vnímána jako výhra francouzské 

mocenské politiky ve střední Evropě. Poté, co po vnitropolitických turbulencích 

padla McDonaldova labouristická vláda, byl Ženevský protokol 12. března 1925 

v Radě Společnosti národů odmítnut novou konzervativní vládou Stanleyho 

Baldwina. Obecně panoval v Británii odpor k závazkům na východ od Rýna. 

Konzervativní ministr zahraničí Austen Chamberlain zdůrazňoval, že je třeba 

zachovat jednotu Britské říše a respektovat názor dominií, která byla skeptická 

                                                                                                                                               
84 Zpráva britského vyslance v Praze Clerka z 30. dubna 1925, Documents on British Foreign Policy 
1919-1939, Series I, sv. 27, č. 112, s. 163. 
85 Zpráva britského vyslance ve Vídni Akers-Douglase ze 7. května 1925, Documents on British 
Foreign Policy 1919-1939, Series I, sv. 27, č. 112, s. 165. 
86 Zpráva britského ministra zahraničí Chamberlaina z 21. května 1925, Documents on British 
Foreign Policy 1919-1939, Series I, sv. 27, č. 129, s. 186-188. 
87 „the faithful vassal of France“ Citováno dle: Gerald Protheroe, „Sir George Clerk and the Struggle 
for British Influence in Central Europe, 1919-26“, s. 56. 
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vůči angažmá v jakýchkoliv evropských kontinentálních bezpečnostních otázkách. 

Britové navíc nevnímali bezpečnost ve střední a východní Evropě jako svůj 

bezprostřední národní zájem, pro který by měli riskovat střet formátu světové 

války. Také se obávali, že by je mohla velmocenská politika Francie v tomto 

regionu zatáhnout proti vlastní vůli do nechtěného konfliktu. V neposlední řadě 

panovala v Británii značná skepse ohledně uspořádanosti poměrů v této části 

Evropy tak, jak to názorně vyjádřil ve svém výkladu k zahraniční politice z ledna 

roku 1925 britský ministr zahraničí Austen Chamberlain, kde jasně rozlišil mezi 

garancemi pro východní a západní hranice Německa: 

„Jedna věc je bránit linii na východní hranici Nizozemí a Francie. Úplně jiná 

věc je garantovat velmi nestabilní situaci ve východní Evropě, kterou mírové smlouvy 

v rámci odvety balkanizovaly.“89 

Britské proněmecké kruhy naléhaly na pokojnou revizi mírových smluv, 

kterou považovaly stejně za nevyhnutelnou. Baldwinova vláda viděla řešení 

evropské bezpečnosti v dohodě s Německem. To předložilo Britům na jejich 

vyzvání ke konzultaci návrh garanční smlouvy Francii. Ta měla obsahovat zaručení 

statu quo na Rýně, arbitrážní smlouvy pro řešení sporů s Francií a ochotu 

vyjednávat o arbitrážních smlouvách s ostatními zeměmi.90 Otevřeně tak došlo 

k diferenciaci mezi hranicí západní, kterou bylo Německo ochotno garantovat a 

východní, kterou tato garance nezahrnovala.  

Edvard Beneš se stavěl na půdě Společnosti národů na obranu Ženevského 

protokolu jako nejlepší záruky pro udržení teritoriálního statu quo. Nicméně ve 

chvíli, kdy byla dohoda i díky zamítavému stanovisku Britů mrtvá, v krátkém 

rozhovoru s britským ministrem zahraničí v Ženevě deklaroval, že pro 

Československo nebyl protokol tak důležitý jako třeba pro Polsko, které pociťovalo 

reálnou německou snahu o teritoriální revizi.91 První tajemník britské legace v 

Praze Charles Dodd si povšimnul, že německý návrh garančního paktu se 

                                                                                                                                               
88 „usefulness“ Citováno dle: Gábor Bátonyi, Britain and Central Europe 1918-1933, s. 199. 
89 „It is one thing to defend the channel on the eastern frontiers of the Low Countries and France. It is 
quite another thing to guarantee the very unstable situation in Eastern Europe which Peace Treaties 
have ‚Balkanised‘ with a vengeance.“ Protokol britského ministra zahraničí Chamberlaina ze 4. ledna 
1925, Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, sv. 27, č. 180, s. 256. 
90 Německé memorandum přiložené ke zprávě britského velvyslance v Berlíně D’Abernona z 20. 
ledna 1925, Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, sv. 27, č. 189, s. 283-284. 
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v československém tisku setkal s minimální odezvou. Náměstek československého 

ministerstva zahraničí Václav Girsa mu sdělil, že Československo nemá obavy o své 

hranice a nevěří, že by k jejich změně někdy mělo dojít. Řekl, že chápe strach 

Poláků, protože podle něj cítí, že gdaňský koridor jim tak úplně nepatří. Rozdíl 

mezi československou a polskou pozicí demonstroval názorně na svém kabátu.92  

„Kdyby tento kabát byl pouze půjčený a někdo by ke mně přišel a zmínil to, 

měl bych se rozčílit a podezřívat ho, že mi ho chce vzít. Ale Československo nemá 

žádný vypůjčený kabát, a proto není nervózní.“93  

Girsa v rozhovoru připustil, že existují určité odstředivé tendence mezi 

německými nacionalisty, nicméně československá vláda je nebere příliš vážně. 

Československo podle něj německou iniciativu vítá, protože evropská bezpečnostní 

problematika je propojená a agresivní snaha o změnu hranic na východě by stejně 

vedla k celoevropské a následně světové válce. 94 

Beneš se i tak snažil o zahrnutí garancí východních německých hranic do 

nového paktu. K tomu však nedošlo a dohody uzavřené na konferenci v Locarnu 

tak obsahovaly pouze záruky pro západní hranici Německa. S Československem a 

Polskem podepsalo Německo pouze smlouvy rozhodčí. Ačkoliv Západní garanční 

pakt definitivně pohřbil myšlenku univerzálního bezpečnostního paktu, 

československý ministr zahraničí hodnotil Locarno pozitivně. Jako realistický 

politik si byl dobře vědom, že Británie v daný moment poskytla Evropě 

z bezpečnostního hlediska maximum možného. Také se domníval, že propojenost 

všech podepsaných dokumentů v Locarnu zvyšuje bezpečnost zemí střední 

Evropy.95 Velkou nervozitu vzbudilo Locarno a vše, co mu předcházelo, v Polsku. 

Němci se totiž netajili revizí společné hranice s touto zemí. 23. dubna 1925 tak byly 

ve Varšavě podepsány likvidační, arbitrážní a obchodní smlouvy mezi 

Československem a Polskem, které znamenaly určité sblížení obou znesvářených 

                                                                                                                                               
91 Zpráva britského ministra zahraničí Chamberlaina 12. března 1925, Documents on British Foreign 
Policy 1919-1939, Series I, sv. 27, č. 240, s. 374. 
92 Zpráva I. tajemníka britského vyslance v Praze Dodda z 13. března 1925, Documents on British 
Foreign Policy 1919-1939, Series I, sv. 27, č. 246, s. 379. 
93 „If this coat were only borrowed and someone came up to me and mentioned it, I should fly into a 
passion and suspect that he was going to take it away from me. But Czechoslovakia has no borrowed 
coat and consequently is not nervous.“ Zpráva I. tajemníka britského vyslance v Praze Dodda z 13. 
března 1925, Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series I, sv. 27, č. 246, s. 380. 
94 Ibidem, s. 380. 
95 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 140. 
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sousedů tváří v tvář německému nebezpečí. Z pohledu československo-britských 

vztahů podpis Locarna znamenal, že ostrovní království nemělo vůči 

Československu i nadále žádné závazky nad rámec těch, které plynuly z Paktu 

Společnosti národů vůči všem jejím dalším členům, což plně reflektovalo minimální 

zájmy, které Londýn ve středoevropském regionu měl. Po podpisu Locarna obdržel 

Foreign Office francouzské „Memorandum k průmyslové mobilizaci 

Československa v případě války“. Dokument vykresloval vojenskou situaci 

Československa v případě vypuknutí války mezi Francií a Německem jako 

zoufalou. Státní podsekretář Godfrey Lampson k memorandu poznamenal, že v 

„budoucí válce by byla pozice Československa nezáviděníhodná. Německé Čechy by 

byly přirozeně proněmecké, Slováci byli do určité míry odcizeni českými způsoby 

vládnutí“.96  

Britové již od vzniku Československa považovali pozitivní přístup německé 

menšiny k republice za klíčovou podmínku uhájení teritoriální integrity nového 

státu. Již v prvních letech svého pražského působení zaznamenal Clerk zlepšování 

ve vzájemném česko-německém poměru, i když vztah přirovnal k „barometru, 

který je předmětem divokých výkyvů“.97 Když v roce 1926 došlo k rozšíření 

Švehlovy vlády o německé aktivisty, bylo to Brity považováno za jednu 

nejdůležitějších událostí od vzniku republiky.98 Ačkoliv si britská legace byla 

vědoma některých přetrvávajících problémů v postavení sudetských Němců (tento 

termín vyslanectví poprvé použilo v červenci roku 1927), Clerkův nástupce Robert 

Maclay v roce 1929 konstatoval, že německá menšina si nemá na co stěžovat a její 

poměr k republice je uspokojivě vyřešen.99  

Československo se muselo spíše potýkat s britskou nepřízní v otázce 

maďarského revizionismu. The Times zveřejnily v červenci 1926 článek nadepsaný 

„Nespokojenost na Slovensku“, v němž se poukazovalo na diskrétně prováděnou 

čechizaci v této části země. Nejmenovaný slovenský opoziční politik v něm mimo 

jiné uváděl, že Slovákům bylo po všech stránkách lépe v bývalých královských 

                                                 
96 „a future war, the position of Czecho-Slovakia would be unenviable. The Deutsch-Böhmen would 
naturally be pro-German, the Slovaks have to some extent been estranged by Czech methods of 
government.“ Citováno dle: Miklos Lojko, Meddling in Middle Europe, s. 195. 
97 Citováno dle: Mark Cornwall, „A Fluctuating Barometer“, s. 317. 
98 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 155. 
99 Mark Cornwall, „A Fluctuating Barometer“, s. 321. 
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Uhrách než v mladé republice.  Článek byl pro československou diplomacii 

varováním před sílou maďarské propagandy, která měla na své straně vlivné 

hungarofilsky naladěné aristokratické a intelektuální kruhy v Británii.100 Postupná 

obnova mocenské pozice Německa oživovala nejen revizionistickou propagandu 

v Maďarsku, ale i anšlusové tendence v Rakousku. Stále zde přetrvávaly 

hospodářské komplikace, a rakouská vláda se tak snažila vyjednávat o připojení 

k většímu hospodářskému celku, přičemž se podřizovala italským zájmům. Italská 

vláda byla ochotna trpět maďarsko-rakouský hospodářský blok popřípadě 

maďarsko-rakousko-rumunský. Byla však určitě proti připojení k Německu a 

podezřívavě se dívala i na Británií stále podporovaný projekt dunajské federace. 

Československo důrazně odmítalo anšlus a i na ostatní zmiňované varianty se 

dívalo s obavami. Mnohem nebezpečnější než rakouská otázka však byl pro 

republiku oživený maďarský revizionismus. 7. května prohlásil maďarský 

předseda vlády hrabě Bethlen, že maďarská vláda nikdy neuznala všechna 

ustanovení trianonského míru.101 8. června 1927 šel Bethlen ve svých prohlášeních 

dále, když prohlásil, že Maďarsko hodlá vzít maďarské menšiny v sousedních 

zemích pod svou ochranu. Maďarský revizionismus se navíc opíral o otevřenou 

podporu fašistické Itálie, která s touto středoevropskou zemí uzavřela v roce 1927 

smírčí smlouvu, jež vyvedla Maďarsko z mezinárodní izolace. V rozporu 

s mírovými podmínkami trianonské smlouvy pašovala Itálie do Maďarska 

součástky strojních pušek, což bylo na začátku roku 1928 odhaleno rakouskými 

celníky (tzv. svatogotthardská aféra).102 5. června se Mussolini ve svém projevu 

v italském senátu vyslovil pro revizi trianonského míru, který byl podle něj 

k Maďarsku příliš krutý. Sám Chamberlain dal okamžitě najevo nesouhlas 

s Mussoliniho projevy na podporu maďarského revizionismu, protože podle něj by 

porušení teprve nedávno uzavřených smluv představovalo ohrožení míru 

v Evropě.103  

Maďaři se snažili pro svou věc získat veřejné mínění i v dalších západních 

zemích a nejvíce se soustřeďovali právě na Británii, kde byly hungarofilní tendence 

poměrně silné. V létě 1927 se rozpoutala v listu Daily Mail protičeskoslovenská 

                                                 
100 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 157. 
101 Alena Gajanová, ČSR a středoevropská politika velmocí, s. 191. 
102 Ibidem, s. 234. 
103 Ibidem, s. 243. 
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kampaň a to uveřejněním článku „Maďarské místo na slunci“, kde se tvrdilo, že 

podmínkou zachování míru v Evropě je revize trianonských maďarských hranic.104 

Za kampaní stál tiskový magnát lord Rothermere a obdobně vyznívající články 

vycházely i v dalších jeho tiskovinách. Tato kampaň posílila již tak vlivné 

hungarofilské zájmové skupiny v Británii. V parlamentu výrazně posílila tzv. 

Hungarian Committee, kam se zapojila i část labouristických poslanců. Vzrůst 

britského zájmu o maďarskou otázku posílil revizionistické hnutí v samotném 

Maďarsku a naopak v malodohodových státech vzrůstaly nacionalistické vášně 

vyvolané obavami o ohrožení statu quo. Československá vláda žádala ostré 

odsouzení Rothermerovy akce. Britská vláda se od akce distancovala až po třech 

týdnech. Československý vyslanec v Británii Jan Masaryk si byl i přes oficiální 

odsouzení štvavé kampaně z rozhovorů s čelními představiteli Foreign Office 

dobře vědom, že s velkou podporou z Británie nemůže v současnosti 

Československo počítat.105 Ještě v létě 1928 vyšel v listu The Times článek, který 

sice odmítal obnovu zemí Svatoštěpánské koruny jako celku, ale tvrdil, že 

„myšlenka náprav tvrdosti Trianonské smlouvy... má sympatie i leckterých střízlivých 

Angličanů“.106 Některé britské představitele dráždil i obojaký přístup 

československé reprezentace k ústupkům vůči Maďarsku. Prezident Masaryk 

v narážce na Rothermerovu aféru reportérovi Sunday Times uvedl, že mírové 

smlouvy by zasloužily určité „vyjasnění“, ale Beneš spolu s šéfem prezídia 

ministerstva zahraničních věcí Kamilem Kroftou Britům obratem sdělili, že 

Masaryk rozhodně nehovořil o revizi hranic a výroku nemají přikládat žádnou 

váhu. Zlehčování prezidentových výroků vedlo Foreign Office k úvahám o tom, do 

jaké míry má prezident přehled o československé zahraniční politice a ještě více to 

pošramotilo jeho zhoršující se reputaci.107 Podobná situace se pak opakovala o dva 

roky později, když Masaryk nenechal svým výrokem nikoho na pochybách a 

v rozhovoru pro Neue Freie Presse uvedl, že „by byl připraven uvažovat o modifikaci 

                                                 
104 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 160. 
105 Ibidem, s. 162. 
106 Citováno dle: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 168 
107 Citováno dle: Yeshayahu Jelinek, „Thomas G. Masaryk and the British Foreign Office“, s. 281. 
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stávajících hranic v podobě, která by byla pro Maďarsko příznivá“.108Beneš však 

následně opět jakoukoliv diskuzi o hraničních změnách dementoval. 

Zájmy malodohodových států se ke konci dvacátých let čím dál tím více 

rozcházely. Československo se obávalo rostoucího velmocenského postavení 

Německa, Jugoslávie byla tísněna Itálií a Rumunsko se snažilo zajistit si území 

Besarábie. Celý prostor střední Evropy byl velmocensky rozdělen. Malá dohoda se 

opírala o stále labilnější podporu Francie, Maďarsko bylo nástrojem italské 

velmocenské politiky a Rakousko se i přes odpor Itálie začalo přimykat k Německu. 

Pokusy o nějakou formu integrace a samostatnou politiku podunajského prostoru, 

tak jak si to představovali Britové, selhávaly. Nicméně i tak jako dříve nebyla 

střední Evropa pro Brity zdaleka prioritou, což vystihl Jan Masaryk ve své 

diplomatické zprávě z roku 1928 těmito slovy:      

„Anglie, byť by měla ty nebo ony povrchní sympatie k problémům, netýkajícím 

se direktně britského impéria, jest plně zaměstnána otázkami prvotřídní důležitosti, 

direktně se jí týkajících... a věcem, které např. nám se zdají vitálně důležitými, 

nevěnuje té pozornosti, kterou bych i já předpokládal a tím více neinformovaná 

veřejnost u nás doma. Anglická taktika, specielně Chamberlainova vyčkávající a 

odkládající, pokud se problémů mimo rámec britského impéria týká. Itálie se např. 

snaží zatáhnouti Balkán do sféry své politiky a Anglie to ví; ale nebude protestovat... 

Ani o otázku anšlusu nemá zájmu, nepovažuje ji za aktuální... Očekávati tedy nějakou 

aktivní pomoc se strany anglické v našem zápase o stabilizaci a uklidnění střední 

Evropy bylo by naivní. Jak jsem již mutatis mutandis několikrát upozorňoval, 

z Londýna do Šanghaje je mnohem blíže než do Košic.“109 

Vývoj událostí ve střední a východní Evropě navíc vyvolával v Britech 

nedůvěru ve schopnost malých států tohoto regionu se vnitřně konsolidovat. 

Převrat v Jugoslávii, který se odehrál v lednu 1929, byl pro mnohé v britských 

vládních kruzích potvrzením Mussoliniho teze o tom, že Jugoslávie potřebuje 

protektora stejně jako Albánie.110 V důsledku hospodářské krize se výrazně 

zhoršila ekonomická situace středoevropských zemí. Rakousko se pustilo do 

                                                 
108 „he would be prepared...to consider modification of existing frontiers in a sense favourable to 
Hungary“ Citováno dle: Gábor Bátonyi, Britain and Central Europe 1918-1933, s. 213. 
109 Citováno dle: Alena Gajanová, ČSR a středoevropská politika velmocí, s. 235. 
110 Alena Gajanová, ČSR a středoevropská politika velmocí, s. 249. 
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vyjednávání s Německem o celní unii. Británie se proti této myšlence kategoricky 

nestavěla, protože v něm viděla možný začátek konsolidace středoevropského 

hospodářství. Politickým kruhům v zásadě nevadil možný politický přesah 

takového konceptu, protože násilné rozdvojení Němců na dva státy mnoho Britů 

považovalo za nepřirozený stav. Postavením Československa v geografické realitě 

po možném anšlusu se přitom v Británii zabýval jen málokdo.111 Jednání o celní 

unii nakonec zablokovala Francie, která si nepřála nic, co by mohlo vést k připojení 

Rakouska k Německu. Místo toho Francouzi navrhli Briand-Poncetův plán 

ekonomické spolupráce středoevropských zemí. Britům se takové řešení 

zamlouvalo jen částečně. Chtěli sice obnovit fungující ekonomický prostor ve 

střední Evropě, který zde byl před válkou, na druhou stranu nechtěli, aby se tak 

stalo pomocí systému vzájemných preferencí mezi jednotlivými zeměmi regionu. 

Také nehodlali poskytovat preference na vývoz zemědělských produktů ze střední 

Evropy, s čímž počítal francouzský plán. Ty představovaly nejdůležitější položku 

exportu většiny středoevropských zemí, nicméně na západních trzích, včetně toho 

britského, čelily vysokým ochranářských bariérám. Britové přišli s vlastním 

plánem celní unie, která by zahrnovala státy Malé dohody, Rakousko, Maďarsko a 

uvažovalo se i o připojení Bulharska.112 Za nebývale čilou aktivitou britské 

diplomacie ve střední Evropě stály obavy z růstu chaosu v regionu, který by se 

mohl přelít i do zbytku kontinentu. K návrhu měly výhrady nejen Německo a Itálie, 

protože takový plán narušoval jejich velmocenské ambice, ale i jednotlivé 

středoevropské země, které si žárlivě střežily svou nezávislost. Československá 

diplomacie začala podporovat novou francouzskou koncepci, tzv. Tardieův plán, za 

který se později i přes určité výhrady postavil i Londýn. Plán navrhoval, aby si 

státy v Podunají (jmenovitě Československo, Rakousko, Maďarsko, Rumunsko a 

Jugoslávie) navzájem poskytly preferenční cla a zrušily veškeré překážky 

vzájemného obchodu. Zároveň bylo navrhováno zavedení společné měny, 

poskytnutí společného zahraničního úvěru a budoucí jednání o vytvoření celní 

unie.113 Na schůzce čtyř velmocí v Londýně 6. dubna 1932 byl tento plán zamítnut 

kvůli odporu Německa a Itálie. Británie byla při jednáních pasivní, a ačkoliv 

                                                 
111 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 188. 
112 F. G. Stambrook, „A British Proposal for the Danubian States: The Customs Union Project of 
1932“, The Slavonic and East European Review 42, č. 98 (prosinec 1963): s. 67, 
http://www.jstor.org/stable/4205514 (ověřeno 20.6. 2016). 
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s nápadem souhlasila, nehodlala vyvíjet na obě velmoci nátlak, což jen potvrzovalo 

stále omezený zájem o středoevropský region.  

V roce 1930 vystřídal Ronalda Maclaye v úřadu britského vyslance v Praze 

Joseph Addison. Ve Foreign Office byl Addison hodnocen jako dobře informovaný 

pozorovatel. Byl ale také známý svým pesimismem a zvykem kritizovat zemi, ve 

které pobýval. Poměrně záhy po svém nástupu začal ve svých zprávách negativně 

komentovat československou menšinovou politiku. Již na jaře roku 1931 hovořil o 

Československu jako o umělém a neobhájitelném státním útvaru, kde jsou Češi jako 

vládnoucí národ ve vztahu k Němcům i Maďarům ovládáni mentalitou 

méněcennosti.114 Ve své zprávě šéfovi Centrálního departmentu Foreign Office 

Orme Sargentovi uvedl: 

„Nebudete mít mír, důvěru a ekonomickou spolupráci [ve střední Evropě] 

dokud nedojde k přibližné obnově hranic z roku 1914.”115 

  Celkově zhoršující se reputace Československa v očích britského Foreign 

Office nebyla jen záležitostí výměny jednoho muže. Při příležitosti Masarykových 

osmdesátých narozenin navrhl jeho starý přítel Henry Wickham Steed vyslání 

zvláštní mise do Československa. Sargent myšlenku zavrhl s tím, že „v případě tak 

bezvýznamného státu jako je Československo je takový zájem prakticky neexistující a 

určitě nestojí za tu námahu a výdaje na tak nákladný kompliment, jako je speciální 

mise“.116 Výrok o „bezvýznamném státu“ nápadně kontrastuje s Curzonovým 

označením „pilíře stability ve střední Evropě“ o sedm let dříve. 

   

 

 

                                                                                                                                               
113 F. G. Stambrook, „A British Proposal for the Danubian States“, s. 80. 
114 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 186. 
115 „You will have no peace, no confidence and no economic cooperation [in Central Europe] until the 
frontiers of 1914 are, more or less, restored“ Citováno dle: Mark Cornwall, „A Fluctuating Barometer“, 
s. 322. 
116 “in case of an unimportant country like Czechoslovakia such interests are practically non-existent 
and certainly not worth the trouble and expense of such a costly compliment as a special mission.“ 
Citováno dle: Yeshayahu Jelinek, „Thomas G. Masaryk and the British Foreign Office“, s. 279. 
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3. Československo jako země s „problematickými 
hranicemi“ 
 

Po nástupu Hitlera k moci došlo k výraznému zhoršení mezinárodní situace, 

která nahrávala revizionistickým silám. Mussolini navrhl novou platformu pro 

řešení mezinárodních otázek mimo Společnost národů ve formě „paktu přátelské 

spolupráce čtyř západních velmocí“. Jedním ze základních úkolů tohoto tělesa, 

které vylučovalo účast malých států, měla být i revize hranic. Ta byla sice v prvé 

řadě cílena na polsko-německou hranici, nicméně potenciálně byly ohroženy 

všechny středoevropské země, které měly zájem na udržení statu quo. Přes 

počáteční sympatie Britů k návrhu se proti němu nakonec postavila většina 

politiků, protože britské veřejné mínění začalo být znepokojené protižidovskými 

akcemi hitlerovského Německa. Vůdce opozice Clement Attlee se zastal práva 

malých národů na spolurozhodování o mezinárodních otázkách. Tvůrce Locarna 

Austen Chamberlain shodně s ním zdůraznil, že hitlerovské Německo není 

hodnověrný partner, kterému by se měly činit ústupky a projevy dobré vůle.117 To 

opustilo v roce 1933 jak Společnost národů, tak odzbrojovací konferenci a spustilo 

masivní vyzbrojování.  

Na rozdíl od tzv. „dynamických režimů“ musela ostrovní demokracie při 

hledání finančních zdrojů na znovuvyzbrojení brát ohled na veřejné mínění. 

Britská veřejnost viděla ve znovuvyzbrojení až poslední možnost řešení napjaté 

mezinárodní situace a upřednostňovala kompromis s Německem. Ačkoliv velká 

část britské politické elity zaujímala k nacistickému hnutí značně kritické 

stanovisko, tlak veřejného mínění způsoboval, že nebyla ochotná otevřeně hájit 

status quo na kontinentě za cenu ozbrojené konfrontace. Tato neochota byla jasně 

patrná v případě Rakouska, které se dostávalo pod stále silnější nacistický tlak. 

Nakonec tak Britové částečně uvítali podepsání Římských protokolů, které 

odvrátily bezprostřední nebezpečí anšlusu a alpskou republiku svazovaly s Římem. 

Vyslanec Addison v této souvislosti poslal svým nadřízeným do Londýna zprávu, ve 

které kritizoval celou československou politiku vůči rakouskému sousedovi. 

Poukazoval v ní na vzrůstající nervozitu Československa z nacistické penetrace 

                                                 
117 Alena Gajanová, ČSR a středoevropská politika velmocí, s. 307. 
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Rakouska. Česká poltická elita118 je podle něj z vývoje značně nervózní, protože si 

je vědoma, že teritoriální status quo a vůbec nezávislost státu závisí na neměnnosti 

podmínek mírových smluv a stabilitě celkové situace v Evropě. Československo 

proto podle něj nemá zájem ani na připoutání Rakouska k sobě, protože by to 

mohlo vést k německo-rakouské dominanci v takové unii, ale ani si nepřeje 

připoutání alpské země k žádnému ze sousedů (zejména pak Německu), protože i 

to by mohlo zásadním způsobem ohrožovat československou nezávislost. Češi se 

tak podle něj snaží již od konce války znemožňovat veškeré snahy o připojení 

Rakouska k většímu hospodářskému celku a snaží se blokovat hospodářské 

dorozumění mezi zeměmi v Podunají, protože jenom tak může Československo 

politicky a hospodářsky dominovat prostoru bývalé monarchie. Addison ve zprávě 

prorokuje, že případný anšlus by znamenal zaktivizování německé menšiny uvnitř 

republiky, což by vedlo k jejímu nevyhnutelnému rozpadu. Aktuální situaci 

Československa proto hodnotí Addison jako delikátní, protože republika má podle 

něj „problematické hranice, ze tří stran mocného souseda, který si přeje jeho zničení, 

dva další sousedy, kteří ji ze srdce nenávidí a touží po tom samém, a rozsáhlou část 

pohraničí obývanou hlavně spoluobčany, kteří jsou, ať už právem či neprávem, krajně 

neloajální a nepřejí si nic víc než zmizení tohoto státu tak, jak je v současnosti 

koncipován.“119      

Československo mělo eminentní zájem na francouzském návrhu tzv. 

východního Locarna, který měl do bezpečnostní struktury střední a východní 

Evropy začleňovat i Sovětský svaz a měl navzájem propojovat systém západních i 

východních smluv. Británie se k tomuto plánu zprvu stavěla chladně a dávala 

přednost hledání dohody s Německem. Britové s návrhem souhlasili poté, co je 

Francouzi ujistili, že není namířen proti žádnému jednotlivému státu a nebudou 

díky němu Británii vznikat dodatečné závazky na východě. Britské veřejné mínění 

bylo v té době šokováno pokusem o nacistický puč v Rakousku, při kterém byl 

                                                 
118 Addison ve svých zprávách zdůrazňuje, že Československo je politicky „ovládáno Čechy pro 
Čechy“ Viz: Zpráva britského vyslance v Praze Addisona z 3. března 1934, Documents on British 
Foreign Policy 1919-1939, Series II, sv. 6, č. 328, s. 518. 
119 „awkward boundaries, a powerful neighbour on three sides which desires her destruction, two 
more neighbours which deslike her cordially and have the same desire, and extensive land frontiers 
inhabited, in the main, by fellow-citizens who are, wheteher rightly or wrongly, intensively disloyal and 
wish for nothing better than the disappearance of this State as at present conceived“ Zpráva britského 
vyslance v Praze Addisona ze 3. března 1934, Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series 
II, sv. 6, č. 328, s. 515. 
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zavražděn kancléř Dollfuss, a britská vláda se v reakci na atentáty postavila za 

nezávislost Rakouska. Britskou pozornost ke státům střední a jihovýchodní Evropy 

přitáhly i marseilleské atentáty na jugoslávského krále Alexandra a francouzského 

ministra Barthoua. Londýn se pokoušel o mírnění politických dopadů tohoto 

incidentu, i když si byl vědom mezinárodního pozadí atentátu, do kterého byla 

zapletena Itálie a Maďarsko. Na zvláštním zasedání Rady Společnosti národů 

malodohodoví zástupci přímo spojili problém terorismu s podporou revizionismu 

a hlavního viníka spatřovali v Maďarsku. Výsledkem zasedání byla i díky tlaku 

Britů smířlivá rezoluce, která připouštěla jen určitá pochybení na nižších stupních 

maďarské správy. Co se týče Maďarska, v roce 1933 i 1934 se v House of Commons 

objevila neúspěšná petice poslanců, aby se otázka revize Trianonu dostala na 

pořad jednání Společnosti národů.120  

Britové uvítali v roce 1935 jednání francouzského ministra zahraničí Lavala 

v Římě s Mussolinim o tzv. Dunajském paktu, který měl sblížit státy Malé dohody 

se státy Římských protokolů, ačkoliv se na něm Británie neměla přímo účastnit. 

Naopak s velkým znepokojením přijali úředníci Foreign Office podpis 

československo-sovětské spojenecké smlouvy v květnu 1935, i když její funkčnost 

byla podmíněna předtím stvrzeným spojenectvím francouzsko-sovětským. 

Zaměření spojenectví bylo podle nich provokativně protiněmecké a velké nadšení 

nevyvolala ani Benešova okázalá návštěva Moskvy v létě téhož roku. Počátkem léta 

1935 došlo také k výrazným změnám v britské vládě. Johna Simona vystřídal 

v zahraničním úřadě Samuel Hoare, který podporoval Čechoslováky za první 

světové války při organizování československých vojsk. Do československo-

britských vztahů promluvila i habešská krize, kde Británie zastávala radikální 

zásah Společnosti národů vůči italskému agresorovi. Dočasně se tak obě země 

ocitly na jedné lodi ve svém stanovisku ke kolektivní bezpečnosti. Po zveřejnění 

Hoare-Lavalova plánu, který Italům nabízel rozdělení Etiopie, Hoare pod tlakem 

veřejného mínění odstoupil. Ve funkci ho nahradil Anthony Eden, který byl 

československým ministerstvem zahraničí také přijímán pozitivně, protože bylo 

obecně známo, že má sympatie pro záležitosti malých národů. Nicméně již 

rozpačitá reakce Britů na Hitlerovu remilitarizaci Porýní v březnu 1936 měla 

                                                 
120 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 253. 
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připomenout, že evropské otázky, o střední Evropě ani nemluvě, mají pro Brity 

často menší význam než problémy týkající se jejich říše v jiných částech světa.       

Čelní představitelé britského Foreign Office začínali považovat ve třicátých 

letech udržení statu quo ve střední Evropě za problematické. Ohledně další 

budoucnosti Československa začala převládat výrazná skepse. Podle Addisona 

hospodářská krize odhalila chyby při založení republiky a německá touha vyvrátit 

Československo v základech pramenila z chybné menšinové politiky „českého 

policejního státu.“121 Jeho pohled na české země nabízela jedna ze zpráv poslaných 

na londýnské ústředí, kde uváděl jako fakt, že „historické provincie nebyly nikdy 

považovány za českou zem obývanou Němci, ale spíš za německé provincie obývané 

též Čechy“.122 Analytik Foreign Office a významný politolog E. H. Carr hodnotil již 

v roce 1934 situaci těmito slovy: „Německo potřebuje Sudety, osud nezávislého 

Československa je nejistý... Češi bezpochyby ztratí svou politickou a ekonomickou 

nezávislost“.123 Zástupce podtajemníka Alexander Cadogan k vzrůstajícímu 

československo-německému napětí poznamenal, že „německé požadavky rostly jak 

houby ve tmě, ale britská vláda neměla v případě konfliktu žádný úmysl stranit 

Čechům“.124 Dokonce i oponenti appeasementu jako byl Robert Vansittart měli jen 

málo pochopení pro česká stanoviska.    

Vzápětí po vojenském obsazení Porýní a vypovězení Locarnských smluv 

začali Britové přemýšlet o novém bezpečnostním systému, který by Západní 

garanční pakt nahradil. Příznačné pro tyto návrhy bylo, že zemím na východ od 

Německa v nich nebyla věnována velká pozornost. Němci přišli s vlastním plánem, 

který počítal s garancí západní hranice a pakty o neútočení s východními sousedy, 

ovšem bez garancí. Tento návrh ale britský Foreign Office vyhodnotil jako naprosto 

nedostačující. Když pominulo nebezpečí vojenských protiakcí ze strany Západu ve 

věci Porýní, ztratila německá diplomacie o dohodu zájem. Ovšem představa, že by 

Britové hodili střední Evropu úplně přes palubu, by byla zavádějící. Rostoucí 

                                                 
121 Gábor Bátonyi, Britain and Central Europe 1918-1933, s. 219. 
122 Citováno dle: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 271. 
123 „Germany needs Sudetenland, the fate of independent Czechoslovakia is uncertain... The Czechs will 
no doubt loose their political and economic independence“ Citováno dle: Vít Smetana, In the Shadow 
of Munich: British Policy towards Czechoslovakia  from the Endorsement to the Renunciation of the 
Munich Agreement  1938–1942 (Praha: Karolinum, 2014), s. 44. 
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agresivita nacistů Brity čím dál tím více znepokojovala a například ministr financí a 

budoucí ministerský předseda Neville Chamberlain prohlásil, že ačkoliv Británie se 

nehodlá účastnit smluvního východoevropského zajištění hranic, tak to ovšem 

neznamená, že by tím nechávala některé z velmocí volnou ruku ve střední Evropě. 

Britové si evidentně uvědomovali reálnou hrozbu nacistické agrese proti 

Československu. Na druhou stranu vyslanec Masaryk, který si jindy stěžoval na 

nezájem Británie o Československo, v tomto momentě naopak přeceňoval význam 

své země pro britské zájmy, když tvrdil, že by se mohla pro Brity „brzy stát Belgií 

léta 1914“ a že „Československo je důležitým kamenem v mosaice jejich zájmové 

sféry.125“   

Británie se o Československo začala zajímat hlavně kvůli mezinárodnímu 

zviditelňování sudetoněmecké problematiky. V prosinci 1935 se konala první 

oficiální cesta šéfa Sudetendeutsche Partei (SdP) Konrada Henleina do Londýna. 

Československé vyslanectví referovalo, že návštěva obrazu republiky neuškodila, 

protože Henlein se ve svých přednáškách (mimo jiné na Královském institutu pro 

mezinárodní vztahy) stavěl za koncept existence československého státu. Britové 

doporučovali po vítězství SdP ve volbách v roce 1935, aby se tato strana podílela 

na vládě, k čemuž nedošlo. Foreign Office i pod dojmem Addisonových zpráv 

považoval Henleina za loajálního stoupence republiky a SdP za stranu, která není 

v jádru nacistická, a je to spíš česká politika vůči Němcům, která je žene do náruče 

nacistické ideologie.126 Než Addison opustil Prahu, stihl ještě sepsat rozsáhlý 

elaborát, ve kterém předvídal katastrofický vývoj česko-německých vztahů a 

dokonce i rozpad celého Československa. Zmínil se v něm o Československu jako o 

státu, který je výtvorem české menšiny, která ovládá většinu složenou z etnických 

minorit, kam započítával i Slováky. Kritizoval, že všichni policisté, úředníci a 

dokonce i pošťáci v pohraničí jsou Češi. Československá politika vůči sudetským 

Němcům z nich údajně udělala z drtivé většiny nacisty „v plném smyslu tohoto 

pojmu, což znamená, že usilují o sjednocení s Německem nebo chtějí, naskytne-li se 

                                                                                                                                               
124 „German demands grew in the dark like mushrooms but the British government had no intetion of 
taking sides with the Czechs in the conflict“ Citováno dle: Gábor Bátonyi, Britain and Central Europe 
1918-1933, s. 219. 
125 Citováno dle: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 295. 
126 Mark Cornwall, „A Fluctuating Barometer“, s. 325. 
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taková alternativa, vládnout s pomocí Německa v celých Čechách.“127 Po Addisonově 

odchodu řídil po velkou část roku 1936 britskou legaci v Praze Robert Hadow, 

který šel v obviňování československých úřadů z diskriminačních praktik vůči 

sudetským Němcům ještě dále než jeho bývalý nadřízený. Jednou se dokonce 

vyjádřil, že „Rakousko a Československo nemají právo na samostatnou existenci.“128 

Toto protičeské referování britského vyslanectví samozřejmě mělo vliv na přístup 

Foreign Office k celé problematice česko-německých vztahů v republice.  

8. dubna 1936 byl vyslanec Masaryk pozván k stálému státnímu 

podtajemníkovi Vansittartovi, který mu sdělil britské výtky k pražské politice vůči 

sudetským Němcům. Masaryk obratem informoval o svém rozhovoru 

československou vládu. Zároveň se o měsíc později dostavil opět na Foreign Office, 

aby zde referoval o situaci sudetských Němců. Ve svém výkladu několikrát 

kritizoval prezidenta Beneše v jeho politice vůči menšině a sám se stavěl za 

mírnější přístup.129 Tento trochu překvapivý zákrok částečně zapříčinil i to, že se o 

sudetoněmeckou problematiku začali blíže zajímat i nejvyšší úředníci Foreign 

Office. V roce 1936 došlo také ke zřízení britského konzulátu v Liberci, který měl za 

úkol mapovat nálady německého obyvatelstva v pohraničí. Šéf Centrálního 

departmentu Orme Sargent vypracoval v červenci 1936 memorandum, ve kterém 

zdůrazňoval, že je nutné aktivně působit na Prahu, aby odstranila křivdy páchané 

na sudetských Němcích, a zdůrazňoval přitom evropský zájem na česko-německém 

usmíření.130 V Londýně pod dojmem zpráv britské legace v Praze a Henleinových 

cest do Anglie začal obecně panovat názor, že československá vláda dává svým 

chováním vůči německé menšině Německu záminku k zásahu.  

Novým vyslancem Jeho Veličenstva v Praze byl Charles Bentinck, který měl 

ale brzo odejít do chilského Santiaga a na svém pražském působišti proto přílišnou 

aktivitu nevyvíjel. Bentinck před svým odjezdem krátce pohovořil s Benešem, 

přičemž rozhovor se točil zejména okolo sudetoněmeckého problému. Beneš 

vyjádřil přesvědčení, že se Československo nemusí obávat narušení teritoriální 

integrity ze strany Německa, protože jediné území, které od něj republika získala, 

                                                 
127 Citováno dle: Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 321. 
128 Citováno dle: Peter Neville, Hitler a appeasement: Britský pokus zabránit druhé světové válce 
(Český Těšín: Víkend, 2008), s. 106.  
129 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 317. 
130 Ibidem, s. 319. 
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bylo nevelké Hlučínsko s dvaceti tisíci obyvateli. Prezident vyslanci přiznal, že byl 

ochoten na mírové konferenci s Masarykovým svolením postoupit Německu 

kompenzace v tzv. výběžcích, ale kvůli odmítavému stanovisku Lloyda George a 

Clemenceaua se tak nestalo. Ve vztahu k sudetským Němcům se Beneš snažil 

obhajovat pražskou politiku, i když připustil, že dochází k čechizaci, což však 

považoval za přirozený proces a zdůrazňoval, že se tak neděje násilně. Taktéž 

přiznával, že národnostní struktura úředníků v pohraničních oblastech neodpovídá 

etnické skladbě, ale poukazoval na to, že správa musí stát na státně spolehlivých 

lidech.131 Bentinck ve své zprávě informující o tomto rozhovoru vyjadřoval pro 

Benešovy výklady pochopení, což lze dát do ostrého kontrastu s jeho předchůdcem 

Addisonem nebo radou Hadowem, kteří takové prezidentovo pojetí považovali za 

projevy českého šovinismu a krátkozraké menšinové politiky.  

 Memorandum Sargenta z ledna 1937 již připouštělo německý ozbrojený 

útok na Československo, ačkoliv se šéf Centrálního departmentu domníval, že 

pravděpodobnější je německý tlak na vnitřní rozklad republiky právě pomocí 

německé menšiny. Závěrem Sargent viděl jedinou možnost v tom, jak zastavit 

Německo v pronikání do střední Evropy, v zaručení nezávislosti Československa 

ostatními velmocemi. V polovině února vyšel článek již zmíněného tiskového 

magnáta Rothermera „Vězňové Československa“, kde byla republika označována 

jako český žalář pro ostatní menšiny. Vyslanec Masaryk proti článku protestoval na 

Foreign Office, nicméně bylo mu sděleno, že vláda by měla zvážit určité ústupky 

německé menšině. Z interní komunikace Sargenta a Vansittarta z téhož měsíce je 

přitom zřejmé, že špičky Foreign Office považovaly v této době československou 

politiku vůči německé menšině za vcelku liberální v porovnání s menšinovými 

politikami okolních zemí, nicméně ústupky mohly podle nich napomoci vnitřní 

konsolidaci republiky a zlepšit její mezinárodní postavení.132     

Poté, co ve funkci britského vyslance v Československu skončil Bentinck, se 

jeho nástupcem stal Basil Cochrane Newton. Ačkoliv měl z Evropy diplomatickou 

zkušenost pouze s Německem, pokoušel se proniknout do středoevropské 

                                                 
131 Zpráva britského vyslance v Praze Bentincka z 20. ledna 1937, Documents on British Foreign 
Policy 1919-1939, Series II, sv. 28, č. 96, s. 130. 
132 Protokol šéfa Centrálního departmentu Sargenta z 9. února 1937 a protokol stálého státního 
podtajemníka Vansittarta z 11. února 1937, Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series 
II, sv. 28, č. 160, s. 208-212. 
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problematiky pilným studiem místních reálií. Česko-německý poměr v české 

kotlině hodnotil jako delikátní a přirovnával jej v jednom ze soukromých listů 

Sargentovi k irsko-anglickým vztahům.133 Stejně jako mnoho ostatních Britů nelibě 

nesl soustavné odmítání pražské vlády poskytnout Němcům teritoriální autonomii 

a dohodnout se s SdP. V květnu 1937 podnikl do Československa cestu britský 

historik Arnold Toynbee, který byl ředitelem vlivného Královského institutu pro 

mezinárodní vztahy. Po své cestě se ve svém referátu vyjádřil na adresu 

československé politiky vůči německému pohraničí poměrně kriticky a shrnoval, 

že napětí ve střední Evropě tkví v pochybné konstrukci mírových smluv, které 

bude potřeba změnit. Po teplickém incidentu, kdy byl poslancem K. H. Frankem 

napaden policista, napsal Henlein Vansittartovi dopis, aby získal Brity pro 

autonomistický program SdP. Tzv. Bramwellovo memorandum o německé 

menšině se ztotožňovalo s Henleinovými vývody a vyslanec Newton byl 

instruován, aby přiměl Beneše k větším koncesím vůči sudetským Němcům. Také 

měl přemluvit k tlaku na pražskou vládu Francouze. Vyslanec Masaryk vypracoval 

memorandum pro Vansittarta, ve kterém si stěžoval, že Henlein proklamuje, že 

jeho autonomistický program má podporu Británie. Upozorňoval na to, že 

koncepce SdP by znamenala infiltraci nacismu do republiky. Odpovědi 

vypracované Sargentem byly vyhýbavé, nicméně šéf Centrálního departmentu 

nepopíral, že britské veřejné mínění má do velké míry sympatie ke snahám 

sudetských Němcům, a vyzval Prahu k ústupkům.  

Britové se domnívali, že nacistický režim lze zkrotit kombinací odstrašení 

zbrojením a ústupky, kdy mělo dojít i k napravení některých křivd z Versailles 

pozvolnou a mírovou cestou. V druhé polovině listopadu 1937 se tak do Německa 

vydal strážce pečeti lord Halifax, který zde jednal o možném dorozumění 

s Německem. Ohledně střední Evropy při schůzce s Hitlerem hned třikrát z vlastní 

iniciativy prohlásil, že Británie není přímo zainteresovaná v udržení statu quo v 

případě Gdaňsku, Rakouska a Československa, pokud dojde ke změnám mírovou 

cestou „a bez použití metod, které by mohly způsobit dalekosáhlé nepokoje“.134 O pár 

dní později se sešli čelní francouzští a britští představitelé na Downing Street 10, 

                                                 
133 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 325. 
134 Citováno dle: Jiří Ellinger, Neville Chamberlain:Od usmiřování k válce: britská zahraniční 
politika, 1937-1940 (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009), s. 133. 
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aby zkoordinovali svůj další postup vůči Německu. Francouzský ministr zahraničí 

Delbos se domníval, že Hitler zamýšlí anexi československých území obývaných 

Němci pomocí nastrčení nacistických elementů do pražské vlády. Britský 

ministerský předseda, Neville Chamberlain, na druhou stranu vyjadřoval svou 

nechuť nechat se zatáhnout kvůli Československu do války. Poté, co i Francouzi 

připustili, že nejdůležitější je nyní otázka zachování míru, se obě delegace shodly, 

že předají Praze radu, aby bylo učiněno vše možné k uspokojení oprávněných 

požadavků sudetských Němců. Na začátku roku 1938 představil Beneš vyslanci 

Newtonovi plán na rozšíření počtu německých úředníků v pohraničních oblastech. 

Podíl nečeských úředníků však neměl nikde přesáhnout 50 % a územní autonomii 

Beneš odmítal zcela. Newton považoval takovou koncepci za nedostatečnou.135 

Situace v sousedním Rakousku zatlačila na chvíli československý problém do 

pozadí. Poté, co Eden rezignoval na funkci ministra zahraničí kvůli neshodám 

s Chamberlainem, byl nahrazen lordem Halifaxem. Ještě v den nástupu nového 

britského ministra zahraničí do funkce Hitler energicky připomněl československý 

(ale i rakouský) problém ve svém projevu, kde deklaroval připravenost říše chránit 

etnické Němce v sousedních zemích.  

V reakci na rakouský anšlus se snažil Beneš Brity přesvědčovat o 

nepostradatelnosti Československa při zadržování německé expanze. Britský 

žurnalista A. L. Kennedy si po rozhovoru s Benešem o Československu 

poznamenal: „Je to evropská pevnost, jejíž pád by způsobil pád dalších zemí do 

německého orbitu.“136 Starý přítel Československa profesor Seton-Watson apeloval 

na Foreign Office, aby hájil teritoriální integritu Československa. Prorokoval, že 

pokud dojde ke změně hranic, bude republika vydána napospas Německu, což by 

mu otevřelo dveře na Balkán.137 V březnu Chamberlain ve svém projevu v Dolní 

sněmovně prohlásil, že závazky Británie vůči Československu nepřesahují ty 

plynoucí z Paktu Společnosti národů. Dodal však, že ač Československo není 

                                                 
135 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 348. 
136 Ibidem, s. 355. 
137 Christopher Seton-Watson, „R. W. Seton-Watson and the Czechoslovaks, 1935-1939“, in 
Grossbritainen, die USA und die böhmischen Länder , 1848–1948, ed. Eva Schmidt-Hartmann a 
Stanley B. Winters  (München: R. Oldenbourg Verlag München, 1991), s. 339. 
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oblastí, kde jsou dotčeny životní zájmy Británie, tak se pod tíhou faktů může 

britský ozbrojený zásah jevit jako obhajitelný.138  

Ačkoliv Británie ještě úplně neopouštěla úvahy o udržení statu quo ve 

střední Evropě, většina konceptů řešení se nyní ubírala spíš směrem k přeměně 

Československa, která by mohla vést k česko-německému uklidnění. Obsáhlé 

memorandum Foreign Office „Česko-německý problém“ mapovalo názory 

československých politiků na řešení sudetoněmeckého problému. Nejvíce v něm 

byl oceňován Hodžův přístup a byl dáván do kontrastu s přístupem Beneše. 

Československý prezident byl úředníky Foreign Office vnímán jako překážka 

česko-německého smíření. Podobný názor zastával i vyslanec Newton, který však 

negativně hodnotil i Hodžovo odmítání teritoriální autonomie. Ministerský 

předseda před vyslancem argumentoval, že převážně německé oblasti nejsou 

souvislé a žije v nich vedle 2,5 milionu Němců i 380 tisíc Čechů a naopak 730 tisíc 

Němců žije ve zbytku republiky. Důsledně odmítal i výměnu obyvatelstva mezi 

vnitrozemím a pohraničím. Územní autonomie by podle něj byla disfunkční a 

ohrožovala by nezávislost státu.139  

Krátce po Hodžově projevu z 28. března 1938 ohlašujícím přípravu 

menšinového statutu vypracoval Foreign Office další memorandum, které již 

předpokládalo úplnou transformaci Československa, jež šla mimo rámec ústavy 

z roku 1920. Memorandum navrhovalo úplnou federalizaci země, i když 

připouštělo, že takové řešení nezajišťuje ani integritu ani nezávislost republiky. 

Nejen Newton tak považoval územní autonomii za klíčový nástroj uspokojení 

ostatních národností v Československu. Podle názoru diplomata Centrálního 

departmentu Foreign Office Franka Kenyona Robertse, se Československo mohlo 

vyhnout úplnému rozpadu a rozdělení mezi okolní země jen příslibem švýcarského 

kantonálního modelu.140 Za ten se ostatně přimlouval i britský velvyslanec 

v Německu Henderson. Robertsův kolega ze stejného odboru William Ivo Mallet 

souhlasil, že Československu hrozí rozdělení. Také se obával, že možná Češi 

přestanou existovat jako samostatný národ, pokud nepřistoupí na autonomii pro 

                                                 
138 Jan Kuklík a Jan Němeček, Od národního státu ke státu národností? Národnostní statut a snahy o 
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139 Zpráva britského vyslance v Praze Newtona z 22. března 1938, Documents on British Foreign 
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140 Jan Kuklík a Jan Němeček, Od národního státu ke státu národností?, s. 132. 
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„tři hlavní rasy“, tj. Němce, Čechy a Slováky. Vyslovil se také pro nějakou formu 

dodatečných menšinových garancí, protože Saintgermainská smlouva byla 

v aktuální situaci nedostačující.141 Britové taktéž pozorně sledovali názory na 

autonomii či odtržení přímo v českém pohraničí. Britský konzul v Liberci Pares si 

všímal, že Hodžova řeč nevyvolala mezi místními Němci pozitivní ohlasy a 

momentálně už i umírněné elementy přestávají považovat autonomii za 

dostatečnou a požadují připojení k říši.142  

První nástin menšinového statutu, který zajišťoval celu řadu nových úprav 

na poli jazykovém, administrativním, kulturním a zakazoval denacionalizaci, byl 

Brity shledán jako nedostatečný a vágně formulovaný. Newton kritizoval, že se 

jedná o statut menšinový, protože československý stát podle něj neměl být 

pojímán jako národní, nýbrž jako národnostní tak, aby všechny jeho etnické složky 

cítily přináležitost k republice. Právě v nakládání s Němci jako s pouhou menšinou 

spatřoval Newton důvod jejich odcizení československému státu.143 Na přípravu 

statutu reagoval Henlein na sjezdu SdP v Karlových Varech, kde odmítl akceptovat 

označení menšinový a dožadoval se pro Němce ve státě stejných práv, jako měli 

Češi. Kritizoval také do mírových smluv, které podle něj po válce upřely českým 

Němcům právo na sebeurčení, a zároveň napadl memoranda československé 

delegace na mírové konferenci v Paříži jako zkreslující. V závěru zpochybnil celou 

československou státní ideu jako „český historický mýtus“ a dožadoval se 

rovnoprávnosti pro všechny národnostní skupiny v republice.144 Specificky pro 

německou skupinu požadoval vymezení německého území v rámci republiky, 

německojazyčnou samosprávu se širokou autonomií pro německé regiony, uznání 

sudetských Němců jako právní osoby, zamezení odnárodňování, odškodnění 

sudetských Němců za veškeré bezpráví spáchané po roce 1918 a svobodu 

vyznávání „německé politické filosofie.“145  

                                                 
141 Jan Kuklík a Jan Němeček, Od národního státu ke státu národností?, s. 132. 
142 Paresova depeše z 6. dubna 1938 připojená ke zprávě britského vyslance v Praze Newtona 6. 
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143 Zpráva britského vyslance v Praze Newtona, Documents on British Foreign Policy 1919-1939, 
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144 Zpráva britského vyslance v Praze Newtona z 25. dubna 1938, Documents on British Foreign 
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Newton o Henleinově upřímnosti pochyboval, což jej odlišovalo od 

mnohých vysokých úředníků Foreign Office v čele s Vansittartem, který neváhal 

Henleina označit za svého přítele. Co se týče reakce československé vlády na 

Henleinovu karlovarskou řeč, Krofta v rozhovoru s Newtonem prohlásil, že určité 

německé požadavky jsou pro československou vládu nepřípustné. Jednalo se o 

vytvoření německého sídelního území, uznání sudetoněmecké skupiny jako právní 

osoby a svobodu přiznání se k německému světovému národu, tedy nacismu.146 

Britové přitom viděli ve federalizaci Československa na národnostním principu 

jeho jedinou možnou záchranu. Britský velvyslanec v Německu Henderson 

považoval za taktickou chybu, že československá vláda neohlásila připravenost 

k federalizaci země před Henleinovým projevem, čímž mu mohl být vytrhnut 

z ruky důležitý argument. Doporučoval v tomto směru důrazný tlak na 

československého prezidenta, aby s federalizací země souhlasil.147 Na další schůzce 

britských a francouzských politických špiček v dubnu 1938 byla diskutována mimo 

jiné i situace Československa. Obě delegace se shodly, že v případě německé agrese 

by mohla být republika obnovena pouze po dlouhé válce proti Německu. I v 

takovém případě by Československo nemohlo být restaurováno v takových 

hranicích, jaké mělo doposud. Britové na rozdíl od Francouzů nevěřili 

československé schopnosti se účinně bránit a předpokládali zhroucení státu i v 

případě pouhé hospodářské blokády ze strany Německa.148  

V souvislosti s vyhrocenou situací okolo československých voleb do místní 

samosprávy a přijatými vojenskými opatřeními, která reagovala na pohyby 

německých ozbrojených složek u československých hranic, se riziko války opět 

přiblížilo. Britský ministr zahraničí Halifax interně nevylučoval variantu plebiscitu 

a ve Foreign Office se objevovaly úvahy o neutralizaci Československa po vzoru 

Švýcarska. Newton ve zprávě Halifaxovi vyjádřil určité pochyby o dlouhodobé 

udržitelnosti československé nezávislosti v případě, že dojde k odstoupení Sudet 

říši. Ve své zprávě z 16. května pak přednesl celou řadu úvah o budoucím 

teritoriálním uspořádání území Československa. V prvé řadě se domníval, že pokud 
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se odtrhnou německé oblasti, budou je v krátkém časovém horizontu následovat 

části země obývané Poláky a Maďary. Útvar zbylý po takovém dělení považoval 

Newton za neživotaschopný. Pochyby měl ale i o životaschopnosti českých zemí 

zbavených „jen“ německého pohraničí. Odkazoval se přitom na stanovisko 

Československé komise z mírové konference ve Versailles, která označila české 

země za „přirozený region“, kde česky i německy hovořící části jsou na sobě 

navzájem bytostně závislé. Newton proto věřil, že zachování spojení mezi oběma 

částmi země by bylo minimálně hospodářsky výhodné pro obě znesvářené 

národnosti. Zároveň upozorňoval na zeměpisnou realitu vzniklou anšlusem 

Rakouska. Československo, více než kdy jindy, nyní tvořilo klín zaražený hluboko 

do Německa. Newton předpokládal, že Němci budou chtít tuto z jejich pohledu 

zeměpisnou anomálii z hospodářských a strategických důvodů dříve či později 

vyřešit připojením celých českých zemí k říši. Pouhé připojení Sudet by podle něj 

situaci neřešilo, ale naopak ještě zvýraznilo. V závěru vyjádřil přesvědčení v duchu 

Palackého teze, že Čechy jsou jako kotel tvořící ucelený geografický prostor. 

Z tohoto důvodu podle něj neexistovala žádná střední cesta mezi přináležitostí 

Sudet k nezávislému Československu nebo připojení celých českých zemí 

k Německé říši.149      

 Ve svém memorandu z 27. května se nový vedoucí Centrálního 

departmentu Foreign Office William Strang vyjádřil o Československu jako o 

„slovanském státu, vraženém do srdce Německa“.150 Zároveň nevěřil v zachování 

republiky v její současné podobě. Podle něj bylo možné Československo zachovat 

pouze uspořádáním plebiscitu v Sudetech, i když se obával, že by dopadl drtivě ve 

prospěch Německa. Druhou variantu viděl v poskytnutí autonomie sudetským 

Němcům a v neutralizaci republiky, čímž by byly eliminovány bezpečnostní obavy 

Německa ze systému československých spojenců. Strang souhlasil s Newtonem, že 

momentální dělení historických zemí či výměna obyvatelstva by nepředstavovaly 

správná řešení, protože obyvatelstvo českých zemí je značně promíšené. Uvažoval, 

                                                                                                                                               
148 Zápis z anglo-francouzských jednání na Downing Street 10 z 29. dubna 1938, Documents on 
British Foreign Policy 1919-1939, Series III, sv. 1, č. 164, s. 219. 
149 Zpráva britského vyslance v Praze Newtona z 16. května 1938, Documents on British Foreign 
Policy 1919-1939, Series III, sv. 1, č. 221, s. 300-303. 
150 

„Slav State thrust into the heart of Germany“ Memorandum šéfa Centrálního departmentu 
Foreign Office Williama Stranga z 27. května 1938, Documents on British Foreign Policy 1919-1939, 
Series III, sv. 1, č. 349, s. 404. 
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že vhodnější bude v první fázi ustavení samosprávy v německých oblastech, po 

čemž by následovaly dobrovolné přesuny obyvatel – jmenovitě Němců do Sudet a 

Čechů, Židů a antifašistů do vnitrozemí. Taková etnická homogenizace by podle 

Stranga pak činila následnou anexi pohraničí nacistickým Německem mnohem 

jednodušší.151 25. května Halifax osobně Masarykovi pro Československo doporučil 

model švýcarské autonomie a důvěrně navrhl zvážení neutralizace země. Ještě 

téhož dnes pak na zasedání britského kabinetu rozvedl možnosti dlouhodobého 

řešení krize a to buď pomocí kantonálního systému, či neutrality, přičemž přednesl 

i variantu plebiscitu.152 Výzkumné oddělení Foreign Office ve svém memorandu 

z června 1938 předpovídalo, že pokud se Čechům jako jedinému opravdovému 

státnímu národu doposud nepovedlo vytvořit dostatečně silnou státní ideu, pak by 

se měl mnohonárodnostní stát rozpadnout.153 

V červnu SdP předložila československé vládě memorandum, které 

obsahovalo požadavky na samosprávu, Volkstag i na vůdce autonomního území 

s rozsáhlými pravomocemi. Britové naléhali na československou vládu, aby 

všechny tyto koncepty nezavrhovala, i když například Newton měl pochyby o 

upřímnosti sudetoněmeckých návrhů a obával se, že by federalizace v „současném 

stavu národnostních vášní mohla skrývat nebezpečí pro nezávislou existenci 

Československa“.154 Na druhou stranu připouštěl, že je nevyhnutelné přijmout 

požadavek na územní autonomii jako výchozí bod, protože je součástí programu 

českých Němců již od dob Rakouska-Uherska a v současné situaci nelze očekávat, 

že by SdP ze svého požadavku byla ochotna slevit. Většina představitelů Foreign 

Office nazírala na československý problém optikou „všechno nebo nic“, jinými 

slovy, pokud československá vláda nesáhne ke krajním ústupkům, může to 

znamenat úplnou dezintegraci státu a zmizení Československa z mapy Evropy, což 

nebylo v britském zájmu. Myšlenku Volkstagu Foreign Office po krátké debatě 

zavrhl, protože se obával, že za ním byla skryta snaha SdP rozvrátit republiku. 

                                                 
151 Memorandum šéfa Centrálního departmentu Foreign Office Williama Stranga z 27. května 1938, 
Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Series III, sv. 1, č. 349, s. 402-416. 
152 Jan Kuklík a Jan Němeček, Od národního státu ke státu národností?, s. 188. 
153 Gábor Bátonyi, Britain and Central Europe 1918-1933, s. 221. 
154 „present state of national feelings it would obviously be full of danger for independent existence of 
Czechoslovakia“ Zpráva britského vyslance v Praze Newtona z 24. června 1938, Documents on 
British Foreign Policy 1919-1939, Series III, sv. 1, č. 440, s. 515. 
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Místo toho navrhoval sněm reprezentující zákonodárství autonomní jednotky.155 

Československá vláda ale s poukazem na riziko možné destabilizace republiky a 

jejího demokratického zřízení návrhy SdP odmítala. Mezitím i nadále pokračovaly 

práce na národnostním statutu, který Beneš Newtonovi podrobně představil na 

schůzce 16. července. Návrh předpokládal oživení práce zemských sněmů a jejich 

rozdělení na národní kurie po vzoru česko-německého paktu na Moravě z roku 

1905. Indiskrecí se hlavní body národnostního statutu dostaly na veřejnost již 27. 

července a 2. srpna předala SdP Newtonovi vlastní memorandum kritizující vládní 

návrhy jako potvrzení diskriminační praxe upřednostňující české obyvatelstvo 

před ostatními národnostmi republiky. Statut podle SdP vůbec neřešil přetvoření 

Československa z českého národního státu na stát národnostní.156      

Britové měli ale obavy, že vláda se pokusí protlačit statut i proti vůli SdP. Ve 

snaze o zprostředkování mediace navrhli Benešovi vyslání lorda Runcimana jako 

pozorovatele nezávislého na londýnské vládě. Beneše návrh zaskočil, ovšem 

nakonec československá vláda s britskou iniciativou souhlasila. Runciman obdržel 

23. srpna od Henleina seznam požadavků SdP. Z území obývaných převážně Němci 

měly vzniknout tři autonomní kraje, které měly být spravovány německým 

úřednictvem. Československá policie se měla z těchto území stáhnout a bezpečnost 

měly zajišťovat vlastní ozbrojené složky. Mise přijala návrh jako dobré východisko 

pro další jednání mezi sudetskými Němci a československou vládou. Po faktickém 

krachu tzv. třetího plánu, který předložila vláda, začal Runciman připravovat svůj 

vlastní plán, který předpokládal uznání rovnoprávnosti jednotlivých 

národnostních skupin v republice, jež měly být uznány jako právní osoby, a počítal 

také s plnou jazykovou rovnoprávností a rozsáhlou decentralizací založenou na 

národnostním principu.157 V mnohém se tak přibližoval spíše sudetoněmeckému 

stanovisku než návrhům československé vlády. 4. září Newton na společné schůzce 

Beneše upozorňoval, že i po případné vítězné válce by Československo patrně 

nemohlo být obnoveno v nynějších hranicích a že současná neústupnost 

československé vlády může dohnat Hitlera k žádosti o plebiscit, proti kterému by 

                                                 
155 Jan Kuklík a Jan Němeček, Od národního státu ke státu národností?, s. 202. 
156 Ibidem, s. 249. 
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britské veřejné mínění za dané situace neprotestovalo.158 Do Londýna britská 

legace referovala, že zdaleka ne všichni sudetští Němci si přejí být součástí říše a 

prvotní nadšení, které následovalo bezprostředně po anšlusu, už mírně opadlo.159 

5. září schválila vláda Benešem koncipovaný tzv. čtvrtý plán, který vycházel vstříc 

prakticky všem karlovarským požadavkům. Předpokládal novou národnostní 

územní samosprávu v podobě župního sytému s rozsáhlými kompetencemi. Měla 

být zavedena úplná rovnost jazyků ostatních národností s jazykem 

„československým“. Britové vnímali návrh čtvrtého plánu jako velký krok kupředu, 

i když Runcimanova mise se za něj nejprve oficiálně nepostavila. Diskuze o tomto 

plánu však ukončil incident v Moravské Ostravě, po kterém zástupci SdP odmítli 

s československou vládou dále jednat. 

7. září vyšel v The Times článek, ve kterém bylo pražské vládě 

doporučováno, zda není v zájmu Prahy, aby „Československo bylo státem více 

stejnorodým, odstoupením onoho kraje cizího obyvatelstva, které souvisí s národem, 

se kterým je rasově spojeno“160 Britská vláda oficiálně vyvrátila, že by se jednalo o 

její názor. Interně však ve Foreign Office byl plebiscit již zvažován jako možné 

řešení sudetoněmeckého problému, i když panovaly značné obavy z technických 

otázek jeho provedení. Takticky nešťastná pak byla Benešova poznámka k vyslanci 

Newtonovi, že za jistých okolností je ochoten uvažovat o odstoupení určitých 

území republiky, pokud by to neohrozilo obranyschopnost státu. Beneš dále 

zdůrazňoval, že k takovému kroku byl ochoten i v rámci vyjednávání mírových 

smluv, ale kvůli odporu Francouzů k tomu nedošlo.161 O několik dní později totéž 

potvrdil premiér Hodža, když před Newtonem hovořil o tom, že by v krajním 

případě bylo možné odstoupit Německu území s 800 tisíci až milionem německých 

obyvatel. Zbytek Němci obývaného území by požíval rozsáhlých práv v rámci 

federalizovaného Československa tak, jak to předpokládala nejnovější verze 

připravovaného národnostního statutu. Tento krok by podle něj mohl uspokojit 

                                                 
158 Zpráva britského vyslance v Praze Newtona ze 4. srpna 1938, Documents on British Foreign 
Policy 1919-1939, Series III, sv. 2, č. 758, s. 226-227. 
159 Viz: Zpráva britského vyslance v Praze Newtona z 26. července 1938, Documents on British 
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Německo a ve finále by posílil československou obrannou linii.162 Podobné 

konstatování si vyslechl britský vojenský atašé i od nejmenovaného důstojníka 

československého generálního štábu, který konstatoval, že odstoupení Chebska a 

některých dalších menších území by Československu ze strategického hlediska 

jedině prospělo.163 Tato otevřená přiznání k připravenosti obětovat teritoriální 

integritu státu nepochybně sehrála svou roli při úvahách Britů o případných 

hraničních změnách v neprospěch Československa.  

Nenávistný Hitlerův projev z 12. září v Norimberku, ve kterém ostře 

zaútočil na Československo, spustil v pohraničí násilnou vzpouru proti 

československému státu. Na mnoha místech pohraničí bylo vyhlášeno stanné 

právo a SdP proklamovala přání připojit Sudety k říši. Runciman v dané situaci 

neviděl prostor pro kompromisní řešení. Chamberlain se proto odhodlal k cestě za 

německým diktátorem za účelem dosažení smířlivého východiska. Na zasedání 

kabinetu, které cestě předcházelo, premiér zmínil plebiscit jako nejzazší řešení. 

V případě obsazení pohraničí bylo odsouhlaseno poskytnutí garancí 

Československu. Fakticky to byl souhlas k dělení Československa za podmínky, že 

se tak stane klidnou cestou. Chamberlain se vydal do Berchtesgadenu a 

Runcimanova mise tímto skončila, aniž by dospěla ke kýženým výsledkům.164 

 Chamberlain chtěl schůzky s Hitlerem využít nejen k rozřešení 

československého problému, ale i k celkovému dorozumění s Německem. Hitler 

označil Československo za kopí v boku Německa a deklaroval svoje odhodlání 

dostat tři miliony sudetských Němců do říše. Chamberlain připustil možnost 

odstoupení území s 80% německou většinou k říši, na což Hitler oponoval, že to 

mají být všechna území s německou většinou.165 Odstoupení Sudet v té či oné 

formě se tak stalo výsledným řešením, s kterým se britský ministerský předseda 

vracel do Londýna. Koncept částečného odtržení československého území 

s následnou mezinárodní garancí pro okleštěný stát byl v kabinetu akceptován. 
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Policy 1919-1939, Series III, sv. 2, č. 913, s. 364. 
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Britové pak konzultovali tento návrh s Francouzi, kteří měli vůči republice 

formální závazky. Tituláři obou zemí v Praze pak 19. září prezidentovi představili 

návrh svých vlád, který obsahoval přímé odstoupení území s více než 50 % 

německého obyvatelstva a připouštěl možnost určité rektifikace tam, kde by to 

bylo nutné ze strategických či hospodářských důvodů. Zároveň návrh obsahoval 

mezinárodní záruky nových hranic státu, ke kterým se měla připojit i Británie.166 

Beneš takový koncept odmítal a po konzultaci s vládou zaslal západním vládám 

negativní stanovisko. Vlády Francie a Británie urgovali své diplomatické zástupce 

v Praze, aby Benešovi sdělili, že v případě ozbrojené agrese, za ni bude zodpovědné 

Československo a ani jedna z vlád se nebude cítit zavázána poskytnout 

napadenému státu pomoc. Československá vláda nakonec 21. září ultimátum 

přijala.167  

22. září odcestoval Chamberlain k již druhé schůzce s Hitlerem do 

Godesbergu, kde chtěl dojednat zásady odstoupení československého území. 

Navrhoval, aby se odtržení týkalo území s 65% německou majoritou a zbytek 

Československa se měl stát neutrální zemí bez vojenských závazků.168 Hitler však 

své požadavky stupňoval dále předáním tzv. Godesberského memoranda, které 

předpokládalo okamžité okleštění Československa do vojensky nehájitelných 

hranic a uspořádání plebiscitu na územích i s jasnou českou většinou. Jak se 

jednání dostávala do slepé uličky, vytvářel se v britských politických kruzích odpor 

k dalšímu ustupování Hitlerově vyděračské politice. Proti přijetí Godesberského 

memoranda se postavil mimo jiné i sám ministr zahraničí Halifax. V Praze mezitím 

došlo 23. září na jednoznačný pokyn západních vlád k všeobecné mobilizaci, která 

prokázala připravenost a odhodlání československého lidu se bránit.169 Newton 

následně Kroftovi předal Godesberské memorandum i s příslušnou mapou, jeho 

přijetí však sám nedoporučoval. Československá vláda k němu vypracovala 

zamítavé stanovisko.170  
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Britové se s Francouzi shodli, že Hitlerovo vystupňování požadavků nemůže 

být v dané podobě tolerováno. Chamberlain na britsko-francouzských jednáních 

prosadil poslední zprostředkování dohody s Hitlerem přes britského emisara 

Horace Wilsona. Chamberlainovi přišlo absurdní, že by měla vzniknout válka 

nikoliv kvůli principu, který byl již v zásadě odsouhlasen (předání Sudet 

Německu), ale kvůli technickým modalitám jeho provedení. Na Halifaxův popud a 

proti vůli Chamberlaina pak bylo 26. září vydáno tiskové zásadní prohlášení, ve 

kterém se uvádělo, že v případě války se postaví po bok Československa nejen 

Francie, ale i Británie.171 Jednalo 

Horace Wilson se s Hitlerem setkal dvakrát 26. a 27. září a měl německého 

vůdce přimět k akceptování původních britsko-francouzských návrhů. Hitler však 

opuštění godesberských požadavků odmítal. Britové se pokoušeli o opakovanou 

iniciativu, když Henderson posléze předal Hitlerovi britský plán odstoupení 

československého pohraničí Německu. Počítalo se v něm s okamžitým 

odstoupením Aše a Chebu, vytvořením československo-německé komise za britské 

účasti, která měla rozhodnout o dalším anektovaném území. To mělo být pak 

dočasně spravováno britskou legií popřípadě neutrálními vojsky. Návrh 

předpokládal multilaterální jednání zástupců Velké Británie, Francie, Německa a 

Československa, na kterých se měly dohodnout nové garance pro území zbytku 

republiky.172 Hitler opět odmítl, německé ultimátum pražské vládě mělo vypršet 

28. září odpoledne a válka se již zdála téměř nevyhnutelná.   

Chamberlain do jisté míry pouze reflektoval nálady britského veřejného 

mínění, když 27. září v rozhlasovém vysílání podtrhl nesmyslnost světové války 

kvůli „sporu ve vzdálené zemi mezi lidmi, o kterých nic nevíme“.173 Po Mussoliniho 

apelu nabídl Hitler pozastavení útoku na Československo a uspořádání schůzky 

čtyř evropských velmocí 29. září v Mnichově. Československá vláda žádala Brity, 

aby v Mnichově nebylo přijato nic, co by šlo nad rámec předchozích britsko-

francouzských návrhů. Výsledek konference dával Československu naději, že 

výsledné hranice nebudou pro stát úplně likvidační. Stanovena byla pouze čtyři 
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pásma, s jejichž obsazováním mohly německé oddíly začít hned. Poslední klíčové 

pásmo, na kterém se měl konat plebiscit, měl určit smíšený výbor zástupců velmocí 

a Československa pod předsednictvím státního tajemníka německého ministerstva 

zahraničí Ericha von Weizsäckera. V dodatku byly zakotveny i garance budoucí 

integrity státu, nicméně Němci podmiňovali jejich vyplnění uspokojením 

maďarských a polských nároků. Ty měly být rozřešeny do čtyř měsíců 

bilaterálními jednáními, a pokud by se to nepodařilo, měly se velmoci opět sejít 

v Mnichově a rozhodnout o nových hranicích.174  

Pár hodin po podpisu Mnichova se o své nároky přihlásilo Polsko. 

Československo požádalo Brity o diplomatickou podporu a ti skutečně apelovali na 

Varšavu, aby mírnila svůj nátlak, ale ta výzvu ignorovala a prosadila své požadavky 

jak na Těšínsku, tak na severní hranici Slovenska.175 Silný tlak také vyvíjelo 

Maďarsko a opět se ukázalo, že britská diplomacie ztrácí vliv na situaci v Podunají 

a její apely na Maďary se míjely účinkem. Pro Československo bylo však klíčové 

stanovení tzv. pátého pásma, které měla určit smíšená komise. Tato komise měla 

rozhodnout i o území, kde se měl do konce listopadu konat plebiscit, ke kterému 

však nakonec nedošlo. Československá vláda chtěla prosadit hranice, které by 

zachovávaly hospodářskou životaschopnost státu. Uvažovala i o výměnách 

obyvatelstva celých krajů, aby již nedocházelo k etnickým třenicím mezi českým a 

německým obyvatelstvem. Zvláštní důraz byl kladen na ponechání oblasti okolo 

Svitav v republice, protože tudy prochází hlavní železniční spojení mezi Čechami a 

Moravou. Halifax instruoval velvyslance Hendersona, aby dělal, co je v jeho silách, 

aby bylo toto klíčové spojení zachováno.176 V Praze se mezitím vyměnila poltická 

garnitura a nový ministr zahraničí Chvalkovský začal otáčet kormidlo zahraniční 

politiky směrem k nalezení modu vivendi s nacistickým Německem. I díky tomu 

Němci nakonec smíšenou komisi prakticky ovládli a většina rozhodnutí vycházela 

vstříc německým požadavkům, aniž by do toho britský zástupce nějak zasáhl.  

Mezitím pokračoval proces vnitřního rozkladu republiky. Na Slovensku se 

dostala k moci autonomní vláda v čele s Jozefem Tisem a Podkarpatská Rus také 

                                                 
174 Poznámky britské delegace k Mnichovské konferenci z 29.-30. září 1938, Documents on British 
Foreign Policy 1919-1939, Series III, sv. 2, č. 1227, s. 630-635.  
175

 Marcel Jesenský, „Between Realpolitik and Idealism: The Slovak - Polish Border, 1918-1947, s. 
205. 
176 Jindřich Dejmek, Nenaplněné naděje, s. 453. 
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obdržela autonomii v rámci okleštěného státu. Chvalkovský se pokusil apelovat na 

Británii, aby zprostředkovala dohodu mezi Česko-Slovenskem a Maďarskem po 

ztroskotání jednání obou zemí v Komárně. Nakonec však i Česko-Slovensko 

přistoupilo na maďarský návrh italsko-německé arbitráže a Británie i Francie 

zůstaly úplně stranou, což svědčilo o upadajícím vlivu západních demokracií ve 

středoevropském prostoru. 20. listopadu byl podepsán československo-německý 

protokol o nových hranicích, které vytvářely z druhé republiky hospodářsky 

neživotaschopný útvar. Již 4. října Newton ve své zprávě předpověděl, že 

teritoriální integrita Československa bude ohrožena „potenciální celní unií 

s Německem, anexí Podkarpatské Rusi Maďarskem nebo jejím spojením s nově 

vzniklým ukrajinským státem a oddělením Slovenska.“177 Druhá republika přestala 

definitivně existovat 14. března, kdy vyhlásilo samostatnost Slovensko, 

Podkarpatská Rus byla anektována Maďarskem a v české části zbytku republiky 

začala šest let trvající německá okupace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 „...territorial integrity of Czecho-Slovakia: a  possible customs union with Germany; a  takeover of 
Ruthenia by Hungary or its merger in a  new Ukrainian State; and a  breaking away of Slovakia.“ 
Citováno dle: Vít Smatana, In the Shadow of Munich, s. 71. 
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Závěr 
 

Ještě na začátku roku 1918 Britové pokládali poválečnou existenci 

Rakouska-Uherska za víceméně samozřejmou. Avšak když se postupem času 

ukazovalo, že se nepodaří habsburské mocnářství vymanit ze stále těsnějšího 

sepětí s Německou říší, vsadily dohodové mocnosti na jeho zničení pomocí 

národně emancipačních hnutí. Přesto se právě Britové dlouho vyhýbali konkrétním 

příslibům nezávislosti či podpory územních nároků, aby neeliminovali možné 

varianty poválečného uspořádání střední Evropy. Postupem času se dostávalo 

československé exilové akci stále větší podpory a to zejména díky potenciální 

vojenské hodnotě, kterou představovaly československé legie pro možné nasazení 

proti bolševikům v revolucí zmítaném Rusku.  

Vlna revolucí a rychlý rozpad habsburské monarchie Brity stejně jako 

ostatní dohodové mocnosti překvapil. Na Versailleské mírové konferenci se pak 

mělo rozhodnout o budoucích hranicích nástupnických států, které se již před jejím 

začátkem snažily maximalizovat faktické územní zisky. Pro Británii nebyl prostor 

střední Evropy zahraničněpolitickou prioritou a odmítali se při překreslování 

hranic v něm angažovat jako Francouzi. Ačkoliv liberální kruhy okolo časopisu New 

Europe se entuziasticky stavěly za nové nástupnické státy, většina diplomatů 

Foreign Office Československo přijímala spíše jako externě danou realitu. Při 

posuzování československých územních požadavků byli ochotni naslouchat 

strategickým a historickým argumentům. Byla to často právě britská delegace, 

která vychýlila misky vah ve prospěch československých nároků, když se dostal do 

sporu zájem Francie na co možná nejsilnějším Československu s americkou snahou 

o aplikaci etnického principu při vytyčování hranic nového státu.  

Nicméně již v době konání konference mnozí čelní britští představitelé 

vyjádřili obavy z destabilizačního potenciálu početných menšin, které byly vtěleny 

do nového státu. Britové se za Československo postavili i při vytyčování jižní 

slovenské hranice, i když již v době podpisu trianonského míru se v Británii 

množily hlasy o nutnosti budoucí revize této hranice. Průvodní dopis zaslaný 

maďarské delegaci spolu s mírovými podmínkami takovou variantu otevřeně 

připouštěl. 



65 

 

   

Mladý stát se zprvu Britům skutečně v duchu Benešova a Masarykova 

přesvědčování jevil jako ostrov stability a demokracie uprostřed rozbouřené 

střední Evropy a nadto jako vítaná bariéra proti možné německé expanzi na 

Balkán. Již od počátku však diplomati Jeho Veličenstva v Praze poukazovali na 

palčivost menšinového problému a také nelibě nesli československo-francouzské 

sbližování, které vyvrcholilo podpisem spojenecké smlouvy z roku 1924. V 

hospodářské rozdrobenosti střední Evropy a ekonomickém rozvratu Rakouska a 

Maďarska Britové spatřovali problém ohrožující celoevropskou stabilitu. Snažili se 

tlačit Československo jako nejsilnější průmyslový stát k liberalizaci obchodu s 

ostatními nástupnickými státy. Jejich působení však vyšlo kvůli ekonomickému 

nacionalismu těchto zemí nazmar. Ztroskotal i přímý pokus britského Foreign 

Office ze začátku třicátých let o vytvoření podunajské celní unie, který byl jednou 

z mála výrazných britských iniciativ ve střední Evropě meziválečného období. 

Převažující nechuť angažovat se v tomto regionu ztělesňovalo neschválení 

Ženevského protokolu a podpis Locarnských smluv, které garantovaly západní 

německou hranici, zatímco otázka revize hranice na východě zůstávala tímto 

otevřená.  Revizionistické nálady sílily v druhé polovině dvacátých let i 

v Maďarsku, které mělo v britských konzervativních kruzích své zastánce. Na 

druhou stranu oficiální vládní deklarace se stavěly za udržení statu quo.    

Důležitou změnou pro britsko-československý vztah byla výměna tituláře 

vyslanectví v Praze v roce 1930. Nepochybně i pod dojmem zpráv vyslance Josepha 

Addisona, které byly plné protičeských výpadů a protislovanských předsudků 

začalo na ústředí Foreign Office pronikat vnímání Československa jako umělého 

útvaru, kde „menšina“ Čechů utlačuje ostatní národnosti, které tvořily ve státě 

„většinu“. Setrvávající pokles československé reputace se časově kryl s růstem 

nacistické hrozby pro republiky. Nová geopolitická realita nutila Brity k novým 

snahám o zajištění bezpečnosti v Evropě. Ztělesněním této snahy se stala politika 

appeasementu, která se snažila dospět k dohodě s Německem a to i za cenu územní 

revize versailleského uspořádání.  

Od poloviny třicátých let se díky úspěšné propagandě SdP začal Foreign 

Office živě zajímat o problematiku německé menšiny v Československu. Britové 

považovali mnohé ze sudetoněmeckých stížností za oprávněné a v „nerozvážné“ 
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československé politice vůči menšinám spatřovali možné ohrožení evropského 

míru. Britská vláda oficiálně setrvávala až do druhé poloviny roku 1938 na pozici 

hájící teritoriální integritu Československa, i když u řady diplomatů Foreign Office 

narůstala skepse ohledně budoucí nezávislosti republiky. Přitom se vláda snažila 

pomocí svých diplomatických zástupců tlačit československou vládu k maximálním 

ústupkům SdP, protože se nehodlala angažovat v případě ozbrojeného konfliktu, 

jenž by vznikl kvůli československému pohraničí. Britové podporovali myšlenku 

teritoriální autonomie a přestavby Československa z národního státu na stát 

národností, což byly koncepty, na které československá politická reprezentace 

přistupovala jen velmi nerada z obavy z možné dezintegrace státu. Jak narůstal 

mezinárodní rozměr československé krize, uvažovali Britové o možné neutralizaci 

Československa po vzoru Švýcarska.  

Brity iniciovaná Runcimanova mise měla napomoci dohodě mezi 

československou vládou a zástupci SdP. Krach jednání vyvolaný SdP ji však ukončil 

a přímo vtáhl do politické hry Berlín. Neville Chamberlain ve snaze uchránit 

Evropu před světovou válku vyvinul velké úsilí, aby dospěl s Hitlerem k dohodě 

vedoucí k mírovému řešení. Na schůzce v Bertechsgadenu akceptoval Hitlerův 

návrh na odstoupení československého území většinově obývaného Němci. Anglo-

francouzské návrhy předložené československé vládě pak obsahovaly tento 

princip s možností dodatečných úprav ve prospěch Československa tam, kde se to 

dotýkalo jeho strategických zájmů. Vystupňování Hitlerových požadavků 

prostřednictvím Godesberského memoranda odmítli Britové akceptovat.  

Za minutu dvanáct tak přišla Mussoliniho iniciativa na uspořádání 

konference čtyř velmocí v Mnichově, kde se mělo rozhodnout o československém 

osudu. Mnichovská dohoda byla svou formou pro československou veřejnost jistě 

šokem. Na druhou stranu samotné principy budoucí hraniční úpravy a budoucí 

mezinárodní garance obsažené ve smlouvě ještě dávaly Československu naději na 

zachování základní hospodářské životaschopnosti. Následné určení nové hranice 

pak proběhlo bez výraznějšího zájmu Britů. Tak tomu bylo i v případě uspokojení 

polských a maďarských nároků. Nové hranice Československa spolu s absencí 

slíbené velmocenské garance tak vydaly druhou republiku zcela na milost 

německému sousedovi.         
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 Československo se do britských konceptů uspořádání Evropy dostalo 

poměrně náhle a snad i trochu nečekaně. Poměrně záhy jej však Britové 

akceptovali jako realitu, která byla do velké míry produktem samovolného 

rozpadu Rakouska-Uherska a realizace francouzských ambicí ve střední Evropě. 

Při utváření hranic nového státu byla britská pozice spíše nezúčastněná, a pokud 

Britové podporovali československé strategické územní nároky, pak jen z čistě 

realistických důvodů. Pro mnoho tvůrců britské zahraniční politiky vyznávajících 

ideu rovnováhy sil však byla nová rozdrobená střední Evropa plná partikulárních 

nacionalismů vnímána jako rizikový faktor celoevropské bezpečnosti. O vážně 

míněném návratu k předválečnému Rakousku-Uhersku však v britských 

dokumentech meziválečného období budeme hledat zmínky jen těžko. 

Československo mělo ve dvacátých letech tu výhodu, že bylo relativně stabilní. 

V očích mnohých Britů obhájil nový stát své právo na existenci a začal být, i kdy 

možná jen mlhavě, součástí mentální mapy většiny odpovědných britských tvůrců 

zahraniční politiky. O alternativním konceptu, jenž by politicky zastřešoval území, 

které Československo zahrnovalo, uvažoval v té době jen málokdo.  

Úvahy o územní revizi, které byly živé v britských konzervativních kruzích, 

se v té době omezovaly jen na jihoslovenskou hranici a nikdy nebyly oficiálním 

vládním stanoviskem. V hospodářské oblasti nepovažovaly britské vládní i finanční 

kruhy novou středoevropskou realitu za ideální pro své obchodní zájmy a snažily 

se o vytvoření fungující hospodářské spolupráce mezi nástupnickými státy. Ovšem 

i v tomto ohledu se míra britské aktivity odehrávala v kontextu jen velmi 

omezeného zájmu o oblast střední Evropy. Ve třicátých letech se začala situace 

dramaticky měnit. Versailleské uspořádání začalo být mnohými Brity stále více 

vnímáno jako neudržitelné. V předvečer Mnichova viděli ještě někteří diplomaté 

Foreign Office poslední naději Československa na nezávislou existenci v důsledné 

federalizaci. Události Mnichova a bezprostředně po něm však mnohé přesvědčily o 

pravdě skeptiků typu Addisona, kteří v Československu viděli cosi umělého a 

neschopného nezávislé existence. Zdálo se, že katastrofa spojená se zánikem druhé 

republiky je toho důkazem. Nicméně myšlenka obnovení nezávislého 

československého státu v plánech Foreign Office a britské vlády zakotvila již 

v úvodní fázi druhé světové a realizovala se bezprostředně po jejím skončení.  
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Summary 
 

Even at the beginning of 1918 the British considered the post-war existence 

of Austria-Hungary as more or less guaranteed. However, as it became self-evident 

over time that it is not possible to detach the Habsburg monarchy from an ever 

closer union with the German Reich, the Allied powers opted for its destruction by 

supporting the nationalistic movements. Yet, the British avoided making any 

concrete promises of independence or support for territorial claims because they 

did not wish to eliminate all the possible alternatives of the post-war settlement in 

Central Europe. Over time, the Czechoslovak exile leaders received growing 

support, especially due to the potential military value represented by the 

Czechoslovak Legion for possible use against the Bolsheviks in the revolution-torn 

Russia. 

The wave of revolutions and rapid disintegration of the Habsburg monarchy 

took the British like the other Allied powers by surprise. Crucially, while the peace 

conference in Versailles sought to decide the future frontiers of the successor 

states. These states already sought to secure their position by maximizing their de 

facto territorial gains. Unlike for the French for Britain the region of Central 

Europe was not a priority in its foreign policy and it had limited participation in 

the redrawing of the frontiers. Although the liberal circles around the periodical 

New Europe enthusiastically supported the new successor states, the majority of 

the diplomats in Foreign Office accepted Czechoslovakia rather as an externally 

given reality. However, while judging the legitimacy of the Czechoslovak territorial 

claims, the British were ready to listen to strategic and historical arguments and, 

interestingly, it was often the British delegation that outweighed decisions in 

favour of Czechoslovak claims when the French interest of having the strongest 

Czechoslovakia possible clashed with American efforts to apply the ethnic 

principle in the delimitation of the frontiers for the new state. 

Nevertheless, already at the time of the peace conference many British 

representatives expressed their concerns about the destabilizing potential of the 

numerous minorities which were incorporated into the new state. The British 

supported Czechoslovak claims even in the case of the south Slovakian border, 
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although already at the time of signing of the Treaty of Trianon the voices calling 

for the future revision were proliferating. A letter attached to the peace conditions 

for the Hungarian delegation openly admitted this possibility.  

To the British, the young country seemed first as an island of stability and 

democracy in the middle of the turbulent Central Europa and moreover as 

welcome barrier against the German expansion to the Balkans. Yet from the very 

beginning His Majesty’s diplomats in Prague were pointing on the delicacy of the 

minority problem and they also disliked the French-Czechoslovak approximation 

which culminated by signing the treaty of alliance in 1924. Britain reflected on the 

economic fragmentation of the Central Europe and difficulties of Austria and 

Hungary as a potential problem that was threatening the stability in whole Europe. 

They tried to put pressure on Czechoslovakia as the strongest industrial country to 

liberalize trade with other successor states. Their action, however, was not 

successful due to particular economic nationalism of these countries. Also the 

direct attempt of the British Foreign Office to create a Danubian customs union, 

which was one of the few significant British initiatives in Central Europe during the 

interwar period, failed. 

The prevailing reluctance to engage in this region embodied the rejection of 

the Geneva Protocol and the signature of the Locarno treaties that guaranteed the 

western German border, but it let the question of revision of the eastern borders 

remain opened. The revisionist sentiment grew stronger in the second half of the 

twenties also in Hungary which had its advocates in British conservative circles. 

On the other hand, the official position of the government was the preservation of 

the status quo. 

An important change in the relationship between the two countries was 

caused by the replacement of the head of the British Embassy in Prague in 1930. 

Undoubtedly under the influence of messages sent by the Minister Joseph Addison, 

that were filled with anti-Czech assaults and anti-Slavic prejudices, the image of 

Czechoslovakia being an artificial formation, where a minority of Czechs oppresses 

other nationalities that made up the majority in the state, started to penetrate the 

headquarters of the Foreign Office.  
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The resulting continuous decline of the Czechoslovak reputation was 

coinciding with the rise of the Nazi threat to the Republic. The new geopolitical 

reality forced the British to new efforts to ensure security in Europe. The epitome 

of this effort became the policy of appeasement, which tried using the "carrot and 

stick" to reach an agreement with Germany even at the cost of territorial revision 

of the Versailles order. 

Since the mid-thirties, due to successful propaganda of the SdP the Foreign 

Office started to be interested in the German minority issue in Czechoslovakia. The 

British considered many of the Sudeten grievances as legitimate and they saw the 

"thoughtless" Czechoslovak policy towards minorities as a potential threat to 

European peace. The British government officially remained until the second half 

of 1938 on the position of defending the territorial integrity of Czechoslovakia, 

while a growing number of diplomats in the Foreign Office became increasingly 

sceptical about the future independence of the Republic. At the same moment, 

through their diplomatic representatives the British government tried to push the 

Czechoslovak government for maximum concessions to the SdP, because it did not 

wish to get engaged in an armed conflict for the Czechoslovak borderland. The 

British supported the idea of territorial autonomy and transformation of 

Czechoslovakia from a nation state towards a state of nationalities, concepts that 

the Czechoslovak political representation accepted only very reluctantly fearing 

the possible disintegration of the state itself. As the international dimension of the 

Czechoslovak crisis grew, the British considered possible neutralization of 

Czechoslovakia following the example of Switzerland.  

Runciman’s mission that was initiated by the British themselves tried to 

facilitate the agreement between the Czechoslovak government and the 

representatives of the SdP. However, the breakdown of the negotiations initiated 

by the SdP ended this effort and directly dragged Berlin into the political game. 

Neville Chamberlain in an effort to protect Europe from World War II engaged in 

bold efforts to come to an agreement with Hitler, which would lead to a peaceful 

solution. At the meeting in Bertechsgaden he accepted Hitler's proposal to hand 

Germany the Czechoslovak territory with a majority of German population. Anglo-

French proposals presented to the Czechoslovak government included this 
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principle with possible additional adjustments in favour of Czechoslovakia where 

it should touch its strategic interests. The British refused to accept the escalation of 

Hitler’s requirements presented in the Godesberg Memorandum. 

In the last minute came Mussolini's initiative to organize a conference of 

four Great Powers in Munich to decide on the fate of Czechoslovakia. The Munich 

Agreement was in its form certainly a shock for the Czechoslovak public. On the 

other hand, the very principles of the future border arrangement and the future 

international guarantee contained in the agreement still gave Czechoslovakia some 

hope of preserving basic economic and political stability. Subsequent decisions of 

the international committee on the new frontiers went without any major British 

interests. This was also the case of Polish and Hungarian claims. New frontiers of 

Czechoslovakia, along with the absence of the promised guarantee of the Great 

Powers, left the second republic at the mercy of the German neighbour. 

The independent Czechoslovakia entered into British foreign policy 

concepts of the European order suddenly and perhaps a little unexpectedly. 

Nevertheless, fairly soon the British accepted it as a reality, which was largely a 

consequence of the swift collapse of Austria-Hungary and the growing realization 

of French ambitions in Central Europe. The British position was rather aloof during 

the formation of the frontiers of the new state, and if the British supported 

Czechoslovak strategic territorial claims, then they did so for purely strategic 

reasons. For many British foreign policy makers who believed in the idea of a 

balance of power, new fragmented Central Europe that was full of particular 

nationalisms was seen as a risk factor for the European security. However, any 

serious mentions about rebirth of pre-war Austria-Hungary are hard to find in the 

British interwar documents. Further, Czechoslovakia’s advantage in the twenties 

was the fact that it was relatively stable. In the eyes of many Britons the new state 

defended its right to exist and became, though perhaps only vaguely, part of the 

mental maps of most of the British foreign policy makers. Hardly anybody was 

thinking at that time of an alternative concept that would encompass the territory 

of Czechoslovakia. 

Thoughts of a territorial revision that were flourishing among the British 

conservative circles were limited almost exclusively to the South Slovakian border 
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and they did not represent the official government standpoint. In the economic 

field, the British government and financial circles considered the new Central 

European reality as inconvenient for their business interests. Therefore they tried 

to establish a functioning economic cooperation among the successor states. 

However, the intensity of these efforts naturally took place in the context of a very 

limited active British interest in this part of Europe. By 1930s, the situation was 

changing dramatically. The Versailles arrangement was by many Brits increasingly 

seen as unsustainable. On the eve of Munich some diplomats of the Foreign Office 

saw last hope for Czechoslovakia’s independent existence in federalization. 

However, the events of Munich and those following immediately afterwards 

convinced many of the truth of sceptics such as former British Minister Addison, 

who saw in Czechoslovakia something artificial and incapable of independent 

existence. It seemed that disaster associated with the end of the Second Republic 

was only another proof of that. Nevertheless, the idea of an independent 

Czechoslovak state was able to live further and it experienced a rebirth in the plans 

of the Foreign Office during World War II and, after its end, it became again a 

reality for the organisation of post-war Central Europe. 
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