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Abstrakt 

Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat plány československého 

zahraničního odboje na poválečné uspořádání Československa a střední Evropy, které se 

po skončení druhé světové války nedočkaly realizace. Nejprve je nastíněna situace 

v zahraničním odboji. Práce sleduje, jakým způsobem a kde se odboj formoval, jaká 

byla hlavní náplň jeho činnosti a s jakými problémy se musel potýkat. Znalost této 

problematiky je klíčová k pochopení hlavní části této práce. Ve své hlavní části pak 

práce rozebírá jednotlivé koncepty poválečného uspořádání Československa. Od návrhů 

týkajících se územních změn, plánů federalizace střední Evropy (včetně projektu 

Československo-Polské konfederace), transformace politického systému v obnovené 

republice, až po alternativní řešení sudetoněmecké otázky. U těchto konceptů je kladen 

důraz na prostředí, ze kterého vzešly, tedy který z proudů v odboji byl původcem tohoto 

plánu. Dále na přijetí těchto návrhů u ostatních proudů odboje, na jejich genezi 

v průběhu války a postoj Spojenců. Obzvlášť přístup Spojenců k československé 

politické reprezentaci a jejím plánům se ukazuje být klíčovým aspektem celé 

problematiky. Práce se snaží přednést a vysvětlit důvody, které zabránily realizaci 

konceptů poválečného uspořádání Československa. 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This bachelor thesis aims to describe the Czechoslovak resistance plans for the 

post-war organization of Czechoslovakia which were to be implemented after the end of 

the Second World War but have never been accomplished. Firstly, the situation in the 

Czechoslovak resistance is presented. The paper discusses the formation of the 

Czechoslovak resistance, its transformation into the Czechoslovak government-in-exile, 

activities of the resistance and problems which needed to be dealt with. This part is 

essential for understanding latter chapters of the paper. The plans for the post-war 

organization of Czechoslovakia are studied in the main part of the thesis. The paper 

features concepts concerning topics such as potential territorial changes, federalisation 

of Central Europe (including the Czechoslovak-Polish Confederation project), future 

political system, and the Sudeten German issue. Each concept is described in the 

context of its background, its development over the course of war, and position of the 

Allies. The thesis explains the reasons why these plans were abandoned and not carried 

out after the end of the war.   
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Zdůvodnění výběru práce (2000 znaků) 

Ve své práci se budu věnovat vybraným konceptům československého 

zahraničního odboje o poválečném uspořádání Československa a střední Evropy. Co se 

týče časového vymezení, budu se soustředit na období mezi 30. 9. 1938 a 8. 5. 1945, 

tedy od podpisu Mnichovské dohody až do konce druhé světové války, a období krátce 

po skončení druhé světové války. Na období mezi lety 1938 a 1945 v kontextu 

zkoumání konceptů politických špiček československého zahraničního odboje a období 

po skončení druhé světové války v kontextu popsání výsledného uspořádání ČSR. 

Téma alternativních konceptů poválečného uspořádání ČSR a střední Evropy 

jsem si vybrala z toho důvodu, že je relevantní jak z hlediska politologického, tak 

především v rámci oboru mezinárodních vztahů, neboť reflektuje způsob, jakým se 

vyvíjely diplomatické vztahy mezinárodních aktérů během druhé světové války a jak 

tento vývoj nakonec ovlivnil výsledné poválečné uspořádání daného regionu. Toto téma 

navíc není tak často zpracovávané, což mi spíše umožňuje popsat problematiku 

z neotřelého pohledu. Zároveň mohu přispět svou prací do oblasti, jež by si zasloužila 

mnohem více pozornosti, než se jí v minulosti, ale i v současné době dostávalo/dostává.  

 

 

 

Předpokládaný cíl (1000) 

Hlavní výzkumnou otázkou mé práce je otázka, jaké byly alternativní plány 

československého zahraničního odboje na poválečné uspořádání Československa a 

střední Evropy. Nejprve nastíním, jaké byly v československém zahraničním odboji 

myšlenkové proudy. Poté jak vypadaly představy o poválečném Československu 

v letech 1938-1945 jednotlivých proudů, jak se vyvíjely, jakou měly podporu spojenců a 

co nakonec zapříčinilo jejich neuskutečnění. Na závěr ve stručnosti rozeberu cestu 

k uspořádání, jež nakonec zvítězilo. Předpokládám, že se mi podaří popsat alternativní 

koncepce jednotlivých proudů a důvody, jež zapříčinily jejich zavržení. Také 

předpokládám, že z práce vyplyne, proč se republika dále vyvíjela tím směrem, kterým 

se vyvíjela, a který z popsaných proudů měl na tomto uspořádání největší podíl. 
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Metodologie (1500) 

Jako metodologický rámec své práce jsem zvolila případovou studii. Mezi 

klíčové pojmy mé práce patří pojmy zahraniční odboj, střední Evropa a exilová vláda. 

Odboj je forma boje proti moci vedená ozbrojenou či neozbrojenou formou s cílem moc 

destabilizovat či svrhnout a nastolit režim, jenž moci, proti níž je odboj veden, 

předcházel či režim nový (HRBEK, Jaroslav; SMETANA, Vít; KOKOŠKA, Stanislav. 

Draze zaplacená svoboda - Osvobození Československa 1944 - 1945. Praha: Paseka, 

2009. ISBN 978-80-7185-974-1. S. 15.). Zahraniční odboj je tedy forma boje proti moci 

vedena ze zahraničí příslušníky inkriminovaného státu. Exilovou vládu konceptualizuji 

jako skupinu lidí, jež jedná jako vláda daného státu, avšak svou činnost musí vykonávat 

v exilu. Podle P. Jonese z Leibniz institutu pro regionální geografii do střední Evropy 

dle historických a politických kritérií spadá dnešní Německo, Rakousko, Česká a 

Slovenská republika, Polsko, Maďarsko a Slovensko. Ve své práci se budu soustředit 

převážně na oblast Československa a Polska.  

U každého konceptu budu zvlášť zkoumat, kdo koncept vytvořil, jakým 

způsobem měl koncept fungovat, jak vypadala jednání o tomto konceptu, jak na něj 

reagovali Spojenci a nakonec z jakých důvodů daný koncept neměl šanci na úspěch. 

Nevětší slabinou mé metodologie je nutnost soustředit se pouze na vybrané 

koncepty a ne zcela uspokojivě vysvětlit veškeré okolnosti. 

 

 

 

Základní charakteristika tématu (1500) 

Československý zahraniční odboj se začal formovat brzy po vyhlášení 

Protektorátu Čechy a Morava. Sedmnáctého března v Paříži vznikl Československý 

národní výbor v čele s Edvardem Benešem, jehož primárním zájmem bylo mezinárodní 

uznání a anulace Mnichovské dohody. Po pádu Francie se vedení československého 

zahraničního odboje přemístilo do Londýna, kde vznikla československá exilová vláda, 

jež byla roku 1940 prozatímně, a o dva roky později definitivně uznána demokratickými 

velmocemi. Londýnský odboj však nebyl jednotný, proti Edvardu Benešovi stál 

například Milan Hodža nebo Štefan Osuský, kteří samozřejmě měli na poválečné 

uspořádání střední Evropy jiný názor. Jednou z možných alternativ byla koncepce 

Československo-Polské konfederace, o níž v průběhu roku 1941 jednala československá 

a polská exilová vláda. Kvůli špatným vztahům Polska se SSSR ale Beneš, který 



 

 

odmítal podpořit jakoukoliv dohodu, jež by se mohla zdát nepřátelská vůči Sovětskému 

svazu, tento koncept zavrhl. Současně se také formoval odboj v Moskvě v čele 

s Klementem Gottwaldem, jež měl na poválečný vývoj ČSR také svůj pohled, třebaže 

značně ovlivněný postojem Moskvy. 
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Úvod 

Povědomí o otázce československého zahraničního odboje je v českých zemích 

všeobecně rozšířené. Znalosti veřejnosti jsou ale povětšinou povrchní a k tomu protkané 

mýty. Vinu na tom do značné míry nese vzdělávání. Za minulého režimu se učilo 

převážně o odboji komunistickém a odboj demokratický jako by neexistoval. 

V současné době je zase tendence opačná a úloha komunistů v odboji zmenšována. O 

tom, jak se utvářela podoba poválečného Československa, už však veřejnost takovou 

představu nemá. 

Odborných prací, které se zabývají otázkou odboje jako takového, vzniklo 

v české a slovenské akademické sféře nespočet. Většina z nich však sleduje osudy 

odboje, ne však jeho činnost. Resp. sledují vývoj plánů, které byly po válce 

uskutečněny, již méně však jejich alternativy.  

Tato práce si jako hlavní úkol stanoví nastínit, jaké plány československým 

zahraničním odbojem kolovaly. Zkoumá, kdo dané koncepty vytvořil, jaká byla reakce 

Spojenců a který z odbojových proudů měl nakonec rozhodující slovo. Tyto koncepty 

jsou zkoumány v rámci tematických okruhů, k nimž se vztahují. Mezi tyto okruhy patří 

otázka plánovaných územních změn, návrhy na federalizaci střední Evropy, následně 

konkrétní projekt Československo-Polské konfederace, poté politický systém obnovené 

republiky a nakonec problematice sudetských Němců. Z důvodu omezeného rozsahu se 

tato práce nezabývá otázkou česko-slovenského vyrovnání. Ztrátě Podkarpatské Rusi 

zde také není věnována pozornost, a to z toho důvodu, že žádný z plánů odboje 

s takovou možností nepočítal, problematika Rusi se tedy přímo nedotýká oblasti 

zaměření této práce. 

Tímto výstupem bych chtěla přispět do výzkumné oblasti, které se zatím 

nedostává tolik pozornosti, jakou by si bezesporu zasloužila. Druhý československý 

zahraniční odboj (neboli odboj fungující během druhé světové války) představuje 

významný aspekt československé a české historie, a to nejen díky aktivitám, které 

podnikal na území ČSR, ale převážně díky politickým a diplomatickým akcím, které za 

dobu své existence prováděl a jejichž část je předmětem této práce. Velkou vinu na 

nedostatečném prozkoumání této oblasti naší historie nese fakt, že výzkum za minulého 

režimu do velké míry ztěžovala tendenčnost doby a znemožnění přístupu akademické 

obce do potřebných archivů. 
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Téma této práce je relevantní nejen v oboru historie, nýbrž i politologie a 

především mezinárodních vztahů, neboť reflektuje způsob, jakým se vyvíjely 

diplomatické vztahy mezinárodních aktérů během druhé světové války a jak tento vývoj 

nakonec ovlivnil výsledné poválečné uspořádání daného regionu. Zároveň bych chtěla 

ukázat, do jaké míry československá politická reprezentace rozhodovala o poválečném 

uspořádání svého státu a do jaké míry byly záležitosti v režii velkých Spojenců (Velké 

Británie, Spojených států amerických, Francie a Svazu sovětských socialistických 

republik). 

V první kapitole popíšu metodologii této práce a provedu rozbor pramenů a 

literatury, které byly pro tuto práci stěžejní. Zdroje budou pro větší přehlednost 

diskutovány podle kapitol, ke kterým se vztahují. Z důvodů nedostatečného zpracování 

tohoto tématu v odborné literatuře bylo nutné navštívit archiv (jmenovitě Národní 

archiv v Praze a Archiv Ústavu Tomáše Garrigue Masaryka).    

Druhá kapitola si klade za cíl postavit faktické základy, na kterých pak bude 

stavět kapitola třetí. Nejprve proto popíšu, jak byl budován odboj na Západě. Nastíním, 

jak vypadala konsolidace československého zahraničního odboje ve Francii a ve Velké 

Británii, zdali se objevovaly opoziční hlasy a jaké překážky musel odboj na své cestě za 

obnovením Československé republiky překonávat. Dále rozeberu, jak se situace odboje 

vyvíjela v závislosti na průběhu války a jaké měl odboj vztahy s ostatními Spojenci. 

Další podkapitola se bude zabývat osudy československého odboje na Východě, tedy 

v SSSR. Poslední podkapitola v této části je věnována napojení československého 

zahraničního odboje na domácí odboj, což sice s tématem práce přímo nesouvisí, 

spojení s domovem však bylo pro emigraci klíčové při vývoji a proměnách jejích plánů 

a konceptů a rozhodovacím procesu. 

Třetí kapitola již bude věnována samotnému předmětu této práce, čímž jsou 

alternativní plány uspořádání poválečného Československa. V této kapitola bych chtěla 

odhalit, jaké koncepty v zahraničním odboji existovaly, kterého proudu v odboji byly 

produktem a jak se tyto koncepty vyvíjely v závislosti na průběhu války. Také bych 

chtěla objasnit, jak na tyto koncepty reagovaly ostatní proudy v odboji a Spojenci a proč 

tyto koncepty nebyly po válce realizovány. 

První podkapitola třetí kapitoly se bude zaobírat plány na územní změny ČSR. 

V této části bude diskutováno, jak reálné byly úvahy o územních změnách při plánování 

obnovy Československa a jak se lišil pohled politické reprezentace a veřejnosti na tuto 
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problematiku. Hypotéza č. 1 zní: Návrhy na územní změny nebyly realizovány pro 

slabý zájem vedoucích osobností československého zahraničního odboje. 

V další podkapitole se pokusím vysvětlit, jaké místo měla v československém 

zahraničním odboji otázka federalizace střední Evropy a jak se dané návrhy lišily. 

Hypotéza č. 2: Plány na federalizaci střední Evropy neuspěly kvůli negativnímu postoji 

Spojenců. 

Třetí kapitola podrobně rozebere patrně nejrozpracovanější plán v rámci našeho 

odboje na Západě, který se nakonec nedočkal realizace, a to projekt Československo-

Polské konfederace. Zde bych chtěla popsat vývoj vztahů exilových politických 

reprezentací obou zemí v závislosti na průběh války a vysvětlit příčiny krachu tohoto 

konceptu. Hypotéza č. 3: Projekt Československo-Polské konfederace byl opuštěn pro 

vnitřní neshody politických reprezentací obou zemí. 

Podkapitola následující bude diskutovat téma politického systému. V této části 

budou představeny pohledy jednotlivých proudů v odboji. Hypotéza č. 4: Podoba 

politického systému v obnovené Československé republice byla konsenzem všech tří 

hlavních odbojových proudů (tj. zahraničního odboje na Západě, zahraničního odboje 

na Východě a odboje domácího). 

Poslední část třetí kapitoly bude věnována dodnes často diskutované otázce 

sudetských Němců. Zde bych chtěla poukázat na možné alternativy k plánu transferu 

německé menšiny z Československa a vysvětlit, co přinutilo československou politickou 

reprezentaci k tak rozhodnému zásahu. Též chci nastínit pohled sudetoněmeckých 

politických špiček na problematiku transferu a zjistit, jaké návrhy řešení problému 

německé menšiny v ČSR navrhovaly. Hypotéza č. 5: Československý zahraniční odboj 

byl od počátku války příznivcem plánu transferu německé menšiny z území ČSR. 
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1. Metodologie a definice 

Jako metodologický rámec této práce byla zvolena případová studie. 

Výzkumnou metodou je vzhledem k historickému zaměření práce, jež výzkum příliš 

neumožňuje, analýza a syntéza primárních a sekundárních zdrojů.
1
 Práce tedy hodlá 

propojit existující materiály, které se k tomuto tématu vztahují, a provésti hloubkovou 

analýzu této problematiky s pozorností upřenou na jednání jednotlivých aktérů v ní 

angažovaných.  

Mezi klíčové pojmy této práce patří pojmy zahraniční odboj, střední Evropa a 

exilová vláda. Odboj je forma boje proti moci vedená ozbrojenou či neozbrojenou 

formou s cílem moc destabilizovat či svrhnout a nastolit režim, jenž moci, proti níž je 

odboj veden, předcházel či režim nový.
2
 Zahraniční odboj je tedy forma boje proti moci 

vedena ze zahraničí příslušníky postiženého státu. Exilová vláda je v této práci 

konceptualizována jako skupina lidí, jež vystupuje a jedná jako vláda daného státu, 

dostává se jí mezinárodního uznání, avšak svou činnost musí vykonávat v exilu. Druhý 

odboj je pojem, kterého je užíváno k označení odboje působícího během druhé světové 

války (1939-1945). 

Podle The World Factbook Ústřední zpravodajské služby USA (CIA) spadá do 

oblasti střední Evropy dnešní Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká a Slovenská 

republika, Polsko, Maďarsko a Slovinsko.
3
 Podstatná část této práce se soustředí na 

výhradně na oblast dnešní České republiky a dnešní Slovenské republiky. V kapitole 

3.3. Československo-Polská konfederace je k těmto dvou zemím zahrnuto ještě Polsko 

ve svých meziválečných hranicích (1918-1939). Kapitola 3.2. Federalizace střední 

Evropy operuje s definicemi Střední Evropy předloženými samotnými autory konceptů.   

U každého konceptu bude zvlášť zkoumáno, kdo daný koncept vytvořil, jakým 

způsobem měl koncept fungovat, jak vypadala jednání o tomto konceptu, jak na něj 

reagovali Spojenci a nakonec z jakých důvodů daný koncept neuspěl. 

                                                 
1
 DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních 

vztazích. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-385-7 
2
 HRBEK, Jaroslav. Draze zaplacená svoboda: osvobození Československa 1944-1945. Praha: 

Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-974-1, str. 15. 
3
 The World Factbook. Central Intelligence Agency Web site [online]. Washington, D.C.: CIA, 

2007 [cit. 2017-04-26]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2144.html 
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Vzhledem k omezené kapacitě práce není možné interpretovat všechny 

koncepty, což lze vnímat za největší slabinu této práce.  Z toho důvodu byly vybrány 

pouze koncepty představující dostatečný reprezentativní vzorek pro dosažení předem 

určených cílů práce. 

 

 

 

1.1. Rozbor pramenů a literatury 

Mezi nejcennější zdroje pro kapitolu o proudech v československém 

zahraničním odboji, zejména pro část o odboji na západě, patřily práce prof. Jana 

Kuklíka Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945
4
 a výsledek jeho 

kolaborace s doc. Janem Němečkem Hodža versus Beneš: Milan Hodža a slovenská 

otázka v zahraničním odboji za druhé světové války
5
. 

Kuklíkova práce o londýnském exilu byla publikována roku 1998 

v nakladatelství Karolinum. Tato práce je vynikajícím přehledem stěžejních aktivit čs. 

odboje na západě, nevěnuje ovšem příliš pozornosti vztahům uvnitř exilové politické 

reprezentace. 

Tomuto tématu se naopak obšírně věnovala publikace Hodža versus Beneš, jež 

vyšla ve stejném nakladatelství o rok později. Hlavním výzkumným cílem této knihy je 

však slovenská otázka v našem západním odboji, což ovšem není předmětem této 

bakalářské práce. 

V kontextu kapitoly o západním odboji nelze pominout Politické vzpomínky 

Ladislava K. Feierabenda, exilového ministra financí, jež poprvé vyšly v USA roku 

1964 a v Čechách o 30 let později ve třech svazcích. Feierabend jako klíčový pramen 

využívá deníky historika a diplomata dr. Jana Opočenského. 
6
 
7
 
8
 

                                                 
4
 KUKLÍK, Jan. Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945: právní a politické 

aspekty obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci. Praha: 

Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-665-1. 
5
 KUKLÍK, Jan a Jan NĚMEČEK. Hodža versus Beneš: Milan Hodža a slovenská otázka v 

zahraničním odboji za druhé světové války. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-828-X. 
6
 FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické vzpomínky I. 2., upr. vyd. Brno: Atlantis, 1994. 

ISBN 80-7108-071-3. 
7
 FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické vzpomínky II. 2., upr. vyd. Brno: Atlantis, 1994. 

ISBN 80-7108-092-6. 
8
 FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické vzpomínky III. 2., upr. vyd. Brno: Atlantis, 1996. 

ISBN 80-710-8125-6. 
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Velmi hodnotnou je i publikace Prezident Beneš mezi Západem a Východem.
9
 

Jejím autorem je Eduard Táborský, tajemník Edvarda Beneše z doby druhého odboje. 

V tomto případě se však nejedná jen o sbírku pamětí, nýbrž o cenný historický pramen. 

Táborský čerpá nejen ze svých vzpomínek a válečného deníku, ale též z československé 

a zahraniční literatury a svého osobního archivu, který obsahuje podstatnou část opisů 

dokumentů a rozhovorů samotného prezidenta. 

Zajímavým zdrojem jsou i monografie Jana Křena Do emigrace
10

 a 

V emigraci
11

. Pokrývají sice jen období let 1938-1940, jedná se však o velmi podrobný 

rozbor jak situace doma, tak situace v odboji. Křen například jako první rozebral vznik 

Česko-Slovenské národní rady a její hlavní aktéry. Vzhledem k roku publikování (1963 

a doplněné vydání z r. 1969) je však třeba počítat s jistou ideologickou podmíněností. 

Podobný nešvar má i publikace Bohuslava Laštovičky V Londýně za války
12

. 

Obrovský význam této monografie však spočívá v otázce vztahů KSČ s londýnským 

exilem a pozdějších moskevských jednáních, kterých se Laštovička přímo účastnil. 

Pro kapitolu o odboji v Moskvě byl nejcennějším pramenem článek dr. 

Radomíra Luži The Communist Party of Czechoslovakia and the Czech Resistance, 

1939-1945
13

. Tento článek napsaný r. 1969 pro časopis Slavic Review reflektuje 

převážně činnost komunistického odboje v Protektorátu Čechy a Morava a jeho vztahy 

s vedením KSČ v Moskvě. 

V kapitole o domácím odboji byly nejčastěji užity vzpomínkové práce 

samotných členů odboje Jaroslava Vozky (Hrdinové domácího odboje
14

) a Karla 

Veselého-Štainera (Cestou národního odboje
15

). Tyto práce byly publikovány 

bezprostředně po válce a podávají velmi cenná svědectví o dění v protektorátě. Jejich 

nedostatek ovšem spočívá ve značné subjektivitě. 

                                                 
9
 TÁBORSKÝ, Eduard. Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Praha: Mladá fronta, 

1993. Archiv. ISBN 80-204-0365-5. 
10

 KŘEN, Jan. Do emigrace: západní zahraniční odboj 1938-1939. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 

1969. Živá minulost (Naše vojsko). 
11

 KŘEN, Jan. V emigraci: Západní zahraniční odboj 1939-1940. Praha: Naše vojsko, 1969. 
12

 LAŠTOVIČKA, Bohuslav. V Londýně za války: zápasy o novou ČSR 1939-1945. Praha: 

Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 
13

 LUZA, Radomir. The Communist Party of Czechoslovakia and the Czech Resistance, 1939-

1945. Slavic Review [online]. 1969, 28(04), s. 561-576 [cit. 2017-04-07]. DOI: 

10.2307/2493961. ISSN 0037-6779. 
14

 VOZKA, Jaroslav. Hrdinové domácího odboje. Praha: Práce, 1946. Tvář století. 
15

 VESELÝ-ŠTAINER, Karel. Cestou národního odboje: bojový vývoj domácího odbojového 

hnutí v letech 1938-1945. Praha: Sfinx, Bohumil Janda, 1947. Kořeny doby. 
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Mimořádný význam při studiu druhého odboje má především také tzv. Benešův 

archiv v Archivu Ústavu Tomáše Garrigue Masaryka AV ČR (AÚTGM).  Fond EB II 

obsahuje dokumenty převážně úředního charakteru, ale i zprávy o činnosti opozice, 

zprávy z protektorátu, různé studie a záznamy o jednáních. Pro tuto práci byly důležité 

zejména kartony věnované W. Jakschovi, M. Hodžovi národnostním otázkám a studiím 

Vojenské kanceláře prezidenta republiky o československých hranicích. 

Rámcovým zdrojem čtvrté kapitoly této práce je publikace Michala Pehra Zápas 

o nové Československo 1939-1946
16

. V této knize Pehr stručně rozebírá aspekty 

poválečného uspořádání Československa (hranice, politický systém, otázka menšin) 

z různých pohledů odboje, mocností i československé veřejnosti. Tato publikace je 

bohužel ne příliš dlouhá a množství konceptů je tak zmíněno jen okrajově. 

Při psaní části o územních změnách autorka nejvíce čerpala z archivních zdrojů. 

Pro rozbor plánů v zahraničním odboji byly využity prameny dostupné v AÚTGM, 

k nastínění návrhů ze strany občanů byl klíčový fond MV – hraniční spisy Národního 

archivu v Praze. 

Stěžejním pramenem k tématu federalizace je studie Milana Hodži Federation in 

Central Europe. Bližší rozbor této publikace lze najít v kapitole 3.2. Federalizace 

střední Evropy. 

Otázce Československo-Polské konfederace se věnuje kniha Piotra Stefana 

Wandycze Czechoslovak-Polish confederation and the Great Powers
17

. V této publikaci 

Wandycz věnuje pozornost vývoji československo-polských vztahů v meziválečném 

období, vztahům obou exilových reprezentací, jejich společným akcím a měnícím se 

postojům mocností. V této kapitole byly využity i sbírky diplomatických dokumentů 

k projektu konfederace, které poskládali dohromady a ve čtyřech svazcích vydali 

historikové Ivan Šťovíček a Jaroslav Valenta. 

K problematice otázky německé menšiny v londýnském exilu se znamenitě 

vyjadřuje publikace The Czechoslovak exile government in London and the Sudeten 

German issue
18

 Francise Dostála Rašky. Kniha zkoumá nejen cestu k přijetí rozhodnutí 

o vystěhování sudetských Němců z republiky, nýbrž i vývoj vztahů československé 

                                                 
16

 PEHR, Michal. Zápas o nové Československo 1939-1946: válečné představy a poválečná 

realita. Praha: NLN, 2011. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 978-80-7422-082-1. 
17

 WANDYCZ, Piotr Stefan. Czechoslovak-Polish confederation and the Great Powers, 1940-

43. Bloomington: Indiana University press, 1956. Indiana University publications. Slavic and 

East European series. 
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reprezentace s představiteli německé menšiny v exilu a vztahy uvnitř sudetoněmeckých 

exilových hnutí.   

                                                                                                                                               
18

 RAŠKA, Francis D. The Czechoslovak exile government in London and the Sudeten German 

issue. Prague: Karolinum Press, 2002. ISBN 80-246-0332-2. 
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2. Proudy druhého československého zahraničního 
odboje 

Druhý československý zahraniční odboj se začínal formovat již před začátkem 

války. Hlavními dvěma impulsy k formování odboje bylo nejprve podepsání 

Mnichovské dohody 30. září 1938, tím druhým impulsem se pak stal začátek okupace 

československého území Německem 15. března 1939 a vyhlášení Protektorátu Čechy a 

Morava (Protektorat Böhmen und Mähren) den poté.
19

 

Ač by k záchraně Československé republiky zcela jistě nejvíce prospěla silná a 

jednotná zahraniční akce, československý odboj zůstával téměř až do konce války silně 

diverzifikován. Cílem této kapitoly je nastínit situaci odboje, který se konsolidoval jak 

na Západě, tak na Východě, okolnosti jeho vývoje a vztahy s odbojem domácím, ale i se 

zeměmi, které si jednotlivé odbojové proudy vybraly jako své působiště. 

 

 

 

2.1. Odboj na Západě 

Československý zahraniční odboj, který se zformoval na západě Evropy, 

představoval rozhodující sílu našeho odboje jako takového. Tato kapitola zkoumá, jak 

se odboj na Západě utvářel, jaké byly jeho vztahy se západoevropskými zeměmi a 

s jakými problémy se musel během svého působení vypořádávat. 

První vlna politické emigrace následovala brzy po podepsání mnichovské 

dohody. Prezident Edvard Beneš abdikoval 5. října 1938 poté, co jmenoval vládu 

generála Jana Syrového.
20

 Dne 22. října pak spolu s manželkou a synovcem Beneš 

opustil republiku.
21

 Ještě před odletem stihl uspořádat schůzku svých politických 

přívrženců, mezi nimiž byl například Prokop Drtina a Jaromír Smutný, s nimiž 

projednal nutné kroky v případě vypuknutí válečného konfliktu.
22

  V Londýně nebyl 

                                                 
19

 TÁBORSKÝ, Eduard. Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Praha: Mladá fronta, 

1993. Archiv. ISBN 80-204-0365-5, s. 59. 
20

 KUKLÍK, Jan a Jan NĚMEČEK. Hodža versus Beneš: Milan Hodža a slovenská otázka v 

zahraničním odboji za druhé světové války. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-828-X, str. 

29. 
21

 KUKLÍK, Jan. Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945: právní a 

politické aspekty obnovy Československa z hlediska prozatímního státního zřízení ČSR v 

emigraci. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-665-1, s. 75. 
22

 KUKLÍK a NĚMEČEK, 1999, s. 30. 
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Beneš příliš vítán a britská vláda ho důrazně zrazovala od veškeré politické aktivity. Jen 

vládní opozice se k bývalému československému prezidentovi stavěla vlídně, a dokonce 

zvažovala podpořit nominaci Edvarda Beneše na Nobelovu cenu míru.[Hodža vs. 

Beneš, s. 30.] Beneš, který na sebe nechtěl strhávat příliš velkou pozornost, raději 

v únoru 1939 odcestoval do Spojených států amerických, kde zůstal až do července 

téhož roku. 

Republiku opustil i bývalý premiér Milan Hodža, třebaže primárně ze 

zdravotních důvodů. Až na tyto dva význačné politiky a několik německých a 

rakouských antifašistů, kteří před Mnichovem hledali v ČSR azyl, nebyla tato první vlna 

emigrace příliš početná. 

Druhá vlna emigrace, podstatně masovější, začíná až po 15. březnu 1939.
23

 

Beneš, který německou agresi vůči Česko-Slovensku do jisté míry předvídal, se chopil 

iniciativy a rozeslal protestní telegramy všem čtyřem hlavním mocnostem – Velké 

Británii, Francii, USA a Sovětskému svazu. Pod heslem „Svobodné Československo ve 

svobodné Evropě“ začal budovat zahraniční odboj. 

Československý exil ale čekal nelehký úkol. Evropa zatím nebyla ve válce, 

Mnichovská dohoda stále ještě platila (třebaže Spojenci později uznali, že okupací a 

vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava ji Němci sami porušili) a Beneš se již nemohl 

opřít o svou autoritu prezidenta republiky. I přesto však Benešova teorie politické a 

právní kontinuity ČSR nalezla velký ohlas mezi politiky v exilu a bývalý prezident tak 

vyplynul jako přirozený vůdce odboje. 

Prvním krokem k dosažení vytyčených cílů bylo ustavení československého 

exilového orgánu. Londýn nebyl československým politickým aktivitám příliš nakloněn, 

britská vláda v květnu 1939 dokonce de facto uznala Slovenský stát tím, že přijala 

slovenského generálního konzula Milana Harmince a do Bratislavy jako konzula za 

Británii vyslala Petera Parese.
24

 V plánu dokonce bylo uzavřít československé 

velvyslanectví v Londýně, proti čemuž Beneš hlasitě protestoval. Z těchto důvodů bylo 

logičtější započít československou akci ve Francii, jež byla československým cílům 

nakloněna více. Beneš navíc nepochybně chtěl eliminovat vliv československého 

velvyslance v Paříži Dr. Štefana Osuského. Osuský, neuposlechnuv pokyn bývalého 

ministra zahraničí a nově jmenovaného vyslance Protektorátu Čechy a Morava ve 

                                                 
23

 KŘEN, Jan. Do emigrace: západní zahraniční odboj 1938-1939. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 

1969. Živá minulost (Naše vojsko), s. 350. 
24
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Velkoněmecké říši Františka Chvalkovského k předání velvyslanectví Říši, též neváhal 

a pustil se do organizace odboje. Také neváhal nazvat se jediným představitelem ČSR 

ve Francii a několikrát vystupoval proti Benešovým snahám zaujmout vedoucí 

postavení v odboji.
25

 

O sjednocení odbojové akce začali oba politici jednat 8. srpna 1939. Bylo 

dohodnuto, že hlavním centrem vojenské akce se stane Francie a došlo k rozdělení 

oblastí působnosti – Osuský měl dále usilovat o oficiální uznání odbojové akce Spojenci 

ve Francii a Beneš ve Velké Británii.
26

 

Prvního září zahájila Říše útok Říše na Polsko. Spojenci následně Německu 

vyhlásili válku, což pro Československý odboj představovalo zásadní bod zlomu. I 

nadále se však Británie k otázce uznání ústředního československého orgánu nestavěla 

příznivě. Osuský, na druhou stranu, v Paříži slavil větší úspěchy. Francouzská vláda 

projevila ochotu vyjít jeho požadavkům vstříc, a tak bylo v rámci odboje přistoupeno 

k jednání o vytvoření prozatímní československé vlády. Podle plánů odboje se měl 

předsedou stát Edvard Beneš, s tím však nesouhlasil Osuský. Osoba Edvarda Beneše se 

nezdála ani francouzskému premiérovi Édouardu Daladierovi. I z toho důvodu tak čs. 

prozatímní vláda nebyla na podzim roku 1939 uznána. 

Po tomto neúspěchu bylo rozhodnuto o sestavení „náhražky“ prozatímní vlády 

v podobě Československého národního výboru. Jeho hlavním účelem mělo být 

sjednocení čs. exilu a koordinace vojenských jednotek ve Francii. K ustavení 

Československého národního výboru došlo 17. října 1939 v hotelu Crillon v Paříži. 

Mezi zakládajícími členy byl Edvard Beneš jako předseda a Msgre. Jan Šrámek jako 

místopředseda, dále Hubert Ripka, Eduard Outrata a generálové Sergej Ingr a Rudolf 

Viest.
27

 O pár dní později se k výboru připojil i bývalý velvyslanec v Polsku Juraj 

Slávik. Francouzská vláda odmítala výbor uznat bez účasti Štefana Osuského. Po 

týdnech vyjednávání nakonec Osuský do výboru vstoupil a ten byl následně uznán 

francouzskou vládou 14. listopadu a vládou britskou 20. prosince 1939.
28

 

Milan Hodža, jehož se dotklo, že nebyl do Národního výboru přizván, začal 

organizovat opozici vůči Benešovi. 22. listopadu 1939 proto inicioval vznik Slovenské 

národní rady.
29

 Jejím předsedou byl přirozeně Hodža, místopředsedou Ján Paulíny-Tóth 
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27

 KUKLÍK, 1998, s. 48. 
28

 KUKLÍK a NĚMEČEK, 1999, s. 54. 
29

 Tamtéž, s. 57. 



 

13 

 

a tajemníkem Peter Prídavok. Dalšími členy se stali Milan Janota, Ladislav Szathmáry, 

Vojtech Klein, Ján Futák a částečně i Hodžův syn Fedor.
30

 Ve svém programovém 

prohlášení SNR vyhlásila, že je jediným oprávněným reprezentantem Slovenska 

v západní emigraci, jejichž práva se snažila hájit. Větší hrozbou pro Národní výbor se 

však Slovenská národní rada stala až po sloučení s přípravným výborem České národní 

rady dne 28. ledna 1940.
31

 Mezi zásadní body programu Česko-Slovenské národní rady 

patřila kritika Československého národního výboru, vyřešení poměru Čechů a Slováků 

v po válce obnoveném státě a koncepce federativního uspořádání střední Evropy podle 

návrhů Milana Hodži.
32

 

Oficiální uznání Československého národního výboru bylo pro Beneše 

bezesporu úspěchem, nehodlal se však s tímto výsledkem spokojit a nadále bojoval za 

vytvoření exilové vlády. Británie ale požadovala urovnání česko-slovenských vztahů 

v emigraci (a tedy dohodu Beneše s Hodžou) a vyřešení otázky československých 

Němců v čele s bývalým předsedou DSAP (pozn. Deutsche sozialdemokratische 

Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik neboli Německá sociálně 

demokratická strana dělnická v ČSR) Wenzelem Jakschem. Beneš se Chamberlainově 

kabinetu snažil vyjít vstříc. Přišel proto s návrhem na vytvoření Národní rady, 

emigračním quasi parlamentem po Polském vzoru, kde by se zastoupení dočkaly 

všechny československé exilové politické proudy (vyjma komunistů). Ani Hodža, ani 

Jaksch však s tímto návrhem nesouhlasili a britský kabinet tak nalezl další záminku pro 

odložení jednání o čs. prozatímní vládě.
33

 

Situace se změnila až po nástupu Winstona Churchilla na post premiéra britské 

vlády, jenž byl československé věci mnohem více nakloněn než jeho předchůdce 

Neville Chamberlain. Dne 21. července 1940 byla československá prozatímní vláda 

uznána jako formální pokračovatel Československého národního výboru. První exilová 

vláda byla jmenována prezidentem republiky Edvardem Benešem následujícího dne 

v tomto složení: Msgre. Jan Šrámek jako předseda vlády, Jan Masaryk jako ministr 

zahraničních věcí, Juraj Slávik byl jmenován ministrem vnitra, Eduard Outrata 

ministrem financí, gen. Sergej Ingr ministrem národní obrany a František Němec 

                                                 
30

 KUKLÍK a NĚMEČEK, 1999, s. 58. 
31
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ministrem sociálních věcí. Ministry bez portefeuille se stali Ladislav Feierabend, 

Jaromír Nečas a Štefan Osuský. Dalšími členy vlády byli jmenováni státní tajemníci a 

dosazeni na jednotlivá ministerstva, jmenovitě Hubert Ripka (Ministerstvo zahraničních 

věcí), Ján Bečko (Ministerstvo sociálních věcí), gen. Rudolf Viest (Ministerstvo národní 

obrany) a Ján Paulíny-Tóth (Ministerstvo financí), jenž funkci odmítl, a tak jeho místo 

zaujal Ján Lichner.
34

 

Dne 21. července 1940
35

 prezident Beneš vydal Ústavní dekret č. 1/1940 Úř. 

věst. čsl. o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení 

Československé republiky.
36

 Státní rada, jakási náhražka parlamentu, měla mít nejvýše 

40 členů, kteří by reprezentovali politické spektrum ČSR. Komunisté ovšem byli z 

členství vyloučeni a Němci se odmítli účastnit. Členové byli jmenováni na dobu 

jednoho roku prezidentem republiky. Automatickými členy se stávali členové vlády, ti 

ovšem neměli hlasovací právo. Předsedou Beneš jmenoval Rudolfa Bechyněho a post 

místopředsedy nabídl Milanu Hodžovi. Ten post přijal
37

, schůzí se však neúčastnil a 

následujícího roku se stáhl do Spojených států amerických, kde se postupně stahoval 

z veřejného života do ústraní a kde také 29. června 1944 zemřel.
38

 

Druhým cílem odboje bylo vydobýt na Spojencích uznání právní kontinuity 

ČSR. Třetím pak „oduznání“ mnichovské dohody Francií a Velkou Británií. Již 8. 

června 1939 Beneš v programové řeči druhého odboje přednesl, že mnichovská dohoda 

„byla nacistickým režimem podepsána s vědomím a úmyslem, že bude porušena a že jí 

bude zneužito proti nám. Nejsme tudíž mnichovskou dohodou vázáni, jednak proto, že 

ústavně nikdy přijata nebyla, jednak proto, že byla nacistickým diktátorským Německem 

násilně a svévolně zrušena provedením tak zvaného protektorátu. […] Neuznáme 

žádného obsazení a proto náš stát legálně pro nás existuje dál. Nepřijmeme ani 

vídeňskou arbitrážní dohodu o Slovensku a Podkarpatské Rusi, kterou Maďarsko 

svévolně a násilně porušilo. […] Dále konstatuji, že všechno to, co se stalo před 15. a 

po 15. březnu při jednání mezi Berlínem a Prahou […] nemá žádného právního 
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základu, bylo násilně a podvodně vynuceno a zločinně proti nám prováděno. Také to 

s naší strany neuznáváme.“
39

. O tomtéž však bylo třeba přesvědčit i Spojence. 

Všemi možnými prostředky se Beneš snažil vyvíjet nátlak na Winstona 

Churchilla i britského ministra zahraničí Anthony Edena. Zásadní změny přístupu 

britské vlády se ovšem československá reprezentace dočkala až po napadení Sovětského 

svazu Německem 22. června 1941.
40

 Brzy po vstupu SSSR do války se na Beneše 

obrátil sovětský vyslanec Ivan Majskij s nabídkou mezinárodní smlouvy, jež by uznala 

jeho osobu a exilovou vládu za oficiální reprezentaci Československé republiky. Návrh 

smlouvy byl prezidentovi zaslán 16. července 1941. O dva dny později byla smlouva 

oběma stranami ratifikována.
41

 Téhož dne britská vláda de iure uznala československou 

exilovou vládu a prezidenta Beneše za hlavu státu. Otázku právní kontinuity však Jeho 

Veličenstvo Jiří VI. opět odložilo.
42

 Československá si jak se Sověty, tak s Brity 

vyměnila velvyslance. Alexandr Bogomolov byl jmenován velvyslancem SSSR u naší 

vlády, do Moskvy byl na oplátku vyslán Zdeněk Fierlinger. Velvyslancem Velké 

Británie se stal Philip Nichols a velvyslancem naší vlády v Londýně byl jmenován Max 

Lobkowicz.
43

 

K otázce Mnichova se britská vláda vyjádřila až o rok později.  Dne 5. srpna 

1942 došlo mezi oběma vládami k výměně nót, jimiž byl Mnichov „oduznán“. Velmi 

kontrastním k únavným a zdlouhavým jednáním s Brity byl přístup Sovětského svazu. 

Benešovi se již 9. června 1942 dostalo ujištění od Molotova, že SSSR Mnichov nikdy 

neuznal a jeho důsledky proto v očích Sovětů nikdy neplatily. I to byl patrně jeden 

z důvodů, který nakonec Československo vehnal do sovětské náruče.
44

 

Po jednání s de Gaullem mnichovskou dohodu 29. září 1942 anulovala i Francie, 

na rozdíl od Británie však uznávala Československo v předmnichovských hranicích. 

Nakonec už zbývalo jen plnoprávné uznání československé vlády jako oficiálního 
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zástupce ČSR ze strany USA, k čemuž došlo 26. října téhož roku.
45

 Nutno ještě 

poznamenat, že vláda italská prohlásila Mnichov za neplatný 26. září 1944.
46

 

V roce 1943 Beneš absolvoval cestu do USA i do Sovětského svazu. V obou 

zemích se pokoušel budit dojem, že by ČSR v poválečné Evropě (po německém 

neúspěchu u Stalingradu se již nepochybovalo, že Spojenci dosáhnou vítězství) mohla 

plnit roli mostu mezi Východem a Západem. Beneš si dobře uvědomoval, že dobré 

vztahy mezi oběma velmocemi by pro obnovené Československo mohly být klíčové. 

Spojené státy prezident navštívil na jaře. Několikrát se setkal s Rooseveltem. Během 

těchto rozhovorů často hájil politiku Sovětského svazu. Také si od prezidenta USA 

vymohl souhlas s odsunem německého obyvatelstva z republiky a pomoc při žehlení 

pochroumaných vztahů s Vatikánem již z doby předválečné.
47

 

Ke konci roku 1943 prezident Beneš odcestoval do Moskvy. Tam byla 12. 

prosince podepsána smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi 

Československem a Svazem sovětských socialistických republik.
48

 Radost 

v československém zahraničním odboji byla nesmírná. Ladislav Feierabend vzpomíná 

na projev ministra Huberta Ripky z 15. prosince: „Smlouva představuje mezinárodní 

dokument velkého historického dosahu pro náš národ a přispívá také k posílení 

mezinárodní důvěry mezi Spojenci. Dává pádnou odpověď všem, kteří stále líčí 

Československo jako nástroj v rukou Sovětů.“
49

. Smlouva víceméně navazuje na tu, jež 

byla mezi oběma zeměmi podepsána již roku 1935.  

V prvním článku se smluvní strany zavazují k vzájemné pomoci ve válce proti 

Německu. Druhý článek pouze zakazuje jednání s německou vládou, dokud se nevzdá 

válečné politiky. Ve třetím si strany slibují vzájemnou pomoc v případě dalšího 

konfliktu s Německem a jeho politikou „Drang nach Osten“.  Zajímavější jsou ale 

články 4 a 5. Čtvrtý článek doslova stanoví, že: „Vysoké smluvní strany, majíce na 

zřeteli zájmy bezpečnosti každé z nich, jsou dohodnuty o těsné a přátelské spolupráci 

v době obnovení míru i o tom, že budou jednat ve shodě se zásadami: vzájemného 

respektování své nezávislosti a svrchovanosti, jakož i nevměšování do vnitřních věcí 

druhého státu. Jsou dohodnuty v tom, že budou vyvíjet v měřítku co možná nejširším své 
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hospodářské styky a poskytovat si vzájemně veškerou pomoc po válce.“
50

. To 

znamenalo, jak uvedl Beneš ve svém rozhlasovém projevu z Moskvy 21. prosince 1943, 

přeměnu obchodní a průmyslové orientace ČSR. Tomu chtěl Beneš napomoci přijetím 

hospodářského systému plánování a poválečnou politickou a sociální rekonstrukcí.  

Zároveň článek poskytoval Čechoslovákům pocit rovnocennosti a též pocit jistoty 

ohledně plánů SSSR s republikou do budoucna. Článek 5 poté zapovídal účast 

v koalicích namířených proti druhé straně.  A konečně šestý článek stanovil dobu 

platnosti smlouvy na 20 let. 

Během svého pobytu v Moskvě Beneš alespoň vymohl, aby oddíly Rudé armády 

respektovaly svrchovanost Československé republiky a co nejdříve odevzdávaly 

osvobozená území do rukou místní správy. 

Následný rok a půl exilu strávila vláda vybízením lidu v protektorátu 

k protinacistické činnosti a plánováním poválečného uspořádání republiky. Konkrétním 

plánům jsou věnovány další kapitoly. Čím dál více se však dbalo na názory 

československého odboje v Moskvě. Kompromisy s komunisty byly korunovány 

sestavením Košického vládního programu na moskevských jednáních v březnu 1945.
51

 

 

 

 

2.2. Odboj na Východě 

Na rozdíl od svého západního protějšku byl odboj v Moskvě jednotný a už od 

počátku konsolidovaný kolem osoby Klementa Gottwalda. Jako předseda KSČ a člen 

politického sekretariátu Exekutivy Komunistické Internacionály byl považován za 

přirozeného vůdce emigrace na Východě
52

. 

Poté, co druhá vláda generála Syrového 20. října 1938
53

 pozastavila činnost 

Komunistické strany Československa, přešla strana do ilegality. Bylo jasné, že veřejně 

známí členové již nemohou vykonávat stranickou činnost, aniž by se vyhnuli zatčení. 
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Exekutiva Kominterny proto zaslala Politbyru instrukce k opuštění vlasti.
54

 V Moskvě 

se tak na přelomu let 1938 a 1939 ocitli mimo Klementa Gottwalda i Václav Kopecký, 

Zdeněk Nejedlý, Viliam Široký, Rudolf Slánský či Jan Šverma s manželkou Marií.
55

  

Patnáctý březen 1939 byl nepříjemným překvapením i pro Moskvu. V článku 

Československo pod Hitlerovým jařmem, jež vyšel ve zvláštním čísle Světového 

rozhledu, Gottwald poukazuje na krátkozrakost Francie a Británie, bezmoc česko-

slovenských orgánů a prozíravost Sovětského svazu. Dále upozorňuje na fakt, že spolu 

s okupační armádou na území (nyní již bývalé) Česko-Slovenské republiky vstoupily 

nacistické represivní složky v podobě gestapa a SS. Doslova varuje: „Hitlerův režim 

chystá strašnou pomstu všem antifašistům, kteří se nějakým způsobem exponovali v boji 

za nezávislost Československa. Běží o nejširší vrstvy nejrůznějšího politického smýšlení. 

Běží o komunisty, socialisty, měšťácké demokraty, pacifisty, židy, sudetoněmecké 

uprchlíky, jakož i říšskoněmecké a rakouské emigranty. Běží o osud statisíců lidí, kteří 

jsou v blokovaných hranicích Československa zavřeni jako v kleci a na něž gestapo 

pořádá honičky jako na škodnou.“
56

 V reakci na to Gottwald vyzývá všechen český a 

slovenský lid k odbojové činnosti a vybízí k důvěře v Sovětský svaz. 

Velké množství komunistů emigrovalo na západ, převážně proto, že „povolení 

k emigraci do SSSR bylo vyhrazeno především zasloužilým a vedoucím pracovníkům 

strany a pak těm, kteří neměli možnost dostat se do cizích zemí“
57

. Šverma, Široký a 

Bruno Köhler proto byli pověřeni řízení stranické akce skrze nově vytvořené byro KSČ 

v Paříži.
58

 

Nadějemi komunistického odboje otřásl podpis paktu Molotov-Ribbentrop 23. 

srpna 1939. I tak se ale vedení KSČ rozhodlo dále slepě následovat politiku 

Kominterny. To zkomplikovalo činnost již aktivního komunistického odboje 

v protektorátu. Před jeho členy najednou vyvstala otázka, zdali se cítí být víc Čechy 

nebo komunisty. I přesto se však komunistický odboj podílel na dlouho připravované 

demonstraci, jež se konala 28. října.
59
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V následujících dvou letech, navzdory pozdějším tvrzením komunistických 

představitelů (např. Václava Kopeckého v práci Gottwald v Moskvě), došlo 

k výraznému utlumení odbojové činnosti. Podle rétoriky Kominterny byla válka 

imperialistickou šarvátkou, vyvolanou západními agresory. 

Zásadní zlom nastal po napadení Sovětského svazu Německem. Do Prahy 

z Moskvy dorazily nové instrukce a konečně započaly snahy o spojení demokratického 

a komunistického odboje. Osmnáctého července navíc Sovětský svaz uznal Benešovu 

londýnskou vládu za oficiální představitelku ČSR a mohlo začít sbližování i v rámci 

odboje zahraničního. Takovou první vlaštovkou byl přílet československého 

velvyslance Zdeňka Fierlingera do Moskvy. 

Rudá armáda však neodrazila německý nápor, jak se v komunistickém odboji 

obecně očekávalo, a nacistické jednotky se tak dále nezadržitelně blížily ku Moskvě. Ta 

byla v té době často vystavena náletům Luftwaffe, vedení KSČ se proto až do půli roku 

1943 přemístilo do Ufy.
60

  

Podpis smlouvy o přátelství mezi ČSR a Sovětským svazem otevřel pro KSČ 

dveře k utváření politiky. Za svého pobytu v Moskvě Beneš mnohokrát hovořil s jejími 

vrchními představiteli. Dokonce jim nabídl účast v exilové vládě, tuto nabídku ovšem 

pro zatím odmítli.
61

 Obsah těchto hovorů Klement Gottwald odkryl londýnským 

komunistům prostřednictvím dopisu, který do Británie poslal po Benešovi. V dopise 

stojí, že se moskevské rozhovory točily převážně okolo dvou témat, a to národního 

odboje a poválečné rekonstrukce státu. Dále například jasně vyplývá, že vedení KSČ 

mělo zájem na tom, aby byli Slováci uznáni jako „národ nacionálně svébytný“
62

 a jejich 

postavení v osvobozené republice rovnocenné. Toto prohlášení však Beneš odmítl 

podepsat a nadále trval na existenci národa československého.
63

 Shody naopak obě 

strany dospěly v otázce nutných opatření pro přechodné období po konci války. Z části 

E. tohoto dopisu je patrné, že již během těchto rozhovorů vyklíčila idea vlády Národní 

fronty.
64

 Komunisté zásadně odmítli, aby do osvobozené vlasti přijela londýnská vláda, 

byť v demisi, a trvali na nutnosti sestavit novou vládu podle nových principů ještě před 

příchodem do Prahy.
65
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Českoslovenští komunisté v Londýně uzpůsobili svou politiku podle dopisu a 

vypracovali návrh platformy bloku tří socialistických stran – komunistů, sociálních 

demokratů a národních socialistů. Sociální demokracie i národní socialisti se o návrhu 

uvolili jednat. Pro tento účel byl vytvořen speciální orgán, do něhož každá ze stran 

vyslala čtyři zástupce ze svých řad. Za sociální demokraty to byl Rudolf Bechyně, 

František Němec, Bohumil Laušman a Ján Bečko, za národní socialisty Jaroslav 

Stránský, Hubert Ripka, Josef David a František Uhlíř a za KSČ Václav Nosek, Jozef 

Valo, Jindřich Spurný a Bohuslav Laštovička.
66

 Blok byl pak skutečně ustaven 4. 

března 1944 ve stejném obsazení a měl fungovat jako „vedoucí síla nové domácí 

vlády“.
67

  

Tímto způsobem si vedení KSČ zajistilo značný vliv i na Západě. Postup Rudé 

armády navíc posloužil Gottwaldově rétorice a díky svým rozhlasovým projevům si 

zajistil popularitu i ve vlasti.
68

 A přesto, že od konce roku 1943 až do května 1945 

neproběhl mezi komunistickým odbojem a vedení KSČ téměř žádný kontakt, bylo si 

vedení svou pozicí jisto.  

V březnu 1945 odjeli představitelé londýnské vlády, zásluhou bloku však bez 

účasti agrárníků, na vyjednávání do Moskvy. Zatímco Londýn přijel bez jakéhokoliv 

uceleného programu, Moskva byla připravena. Není tedy až tak překvapivé, že v mnoha 

otázkách měla rozhodující slovo právě Komunistická strana Československa. Jednání 

započala ve čtvrtek 22. března.
69

 Už 29. března vykrystalizovala jména ministrů nové 

domácí vlády, jež byla pro mnohé československé politiky na Západě nepříjemným 

překvapením. Předsedou vlády se měl stát Zdeněk Fierlinger, ke kterému spousta 

politiků včetně Beneše chovala antipatie. Kromě šesti jedinců byli všichni členové vlády 

socialisté. Klíčová ministerstva vnitra, zemědělství a informací navíc Beneš věnoval 

komunistům. A navzdory slibům Gottwaldovým i Benešovým nebyl ve vládě jediný 

zástupce domácího odboje.
70

 Program byl následně schválen novou vládou 5. dubna 

1945 v Košicích a vešel ve známost jako Košický vládní program.
71
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Vliv komunistického zahraničního odboje vzrůstal a klesal spolu s postojem 

Sovětského svazu. Nakonec hlavně díky svému velkému „patronu“ se z ilegální strany 

s pochybnou pověstí stala jedna z určujících hybných sil rekonstrukce státu a národa.  

 

 

 

2.3. Napojení československého zahraničního odboje na 

domácí odboj 

Spojení zahraničního a domácího odboje bylo životně důležité pro obě skupiny. 

Exil domov zpravoval o vývoji na frontě, vlastních politických krocích a plánech a 

zároveň koordinoval odbojovou činnosti. Domácí odboj pak referoval o událostech a 

náladách v protektorátě a vyjadřoval se k politice emigrace. Zprávy se vyměňovaly 

především prostřednictvím ilegálních vysílacích stanic, občas ale bylo možné zaslat 

vzkaz po osobě, které bylo umožněno z protektorátu vycestovat (např. podnikatelé či 

sportovci), nebo i kurýrně přes jugoslávskou ambasádu.
72

  

Počátky domácího odboje se začaly rodit již za Druhé republiky. Před svým 

odletem Edvard Beneš zinscenoval setkání svých politických přívrženců a vybudoval 

tak základy Politického ústředí (PÚ), zpravodajské odbojové organizace.
73

 PÚ se po 

vpádu nacistických jednotek na území Československa utvořilo kolem osob Prokopa 

Drtiny, Jana Opočenského a Františka Němce z politiků „druhé garnitury“. Mezi členy 

patřil například Ladislav Feierabend, Jaromír Nečas, Bohumil Laušman a Vladimír 

Krajina.
74

  

Nezávisle na PÚ vznikla vojenská odbojová skupina Obrana národa, v níž hrál 

jednu z vedoucích rolí sám předseda protektorátní vlády gen. Alois Eliáš. Dalšími 

významnými členy byli například gen. Josef Bílý, gen. Bedřich Neuman, pplk. Josef 

Balabán, pplk. Josef Mašín a škpt. Václav Morávek.
75

 

Poslední významnou demokratickou odbojovou skupinou z období počátku 

války byl Petiční výbor „Věrni zůstaneme“ (PVVZ), jehož nejznámějšími členy byli 
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Karel Bondy a Milada Horáková.
76

 Tyto tři skupiny později zformovaly Ústřední vedení 

odboje domácího (ÚVOD). 

Radiotelegrafické spojení se zahraničím mělo na starosti PÚ.
77

 První vysílací 

stanici s napojením na Anglii a Francii vybudoval v listopadu roku 1939 doc. Vladimír 

Krajina. Vysílačka bohužel vydržela v provozu jen měsíc a půl, než ji odhalilo 

gestapo.
78

 V pozdějších letech si vlastní radiotelegrafické spojení vybudovaly i PVVZ a 

ON (síť stanic pojmenovaných Sparta), většinu provozu ale stále řídil Krajina.
79

 V roce 

1941 byly odhaleny vysílačky Sparta I a Sparta II, což práci odboje značně 

zkomplikovalo.
80

 

Naopak o spojení s domácím odbojem se v exilu starala zpravodajská služba 

plukovníka Františka Moravce, který dříve šéfoval zpravodajské službě na Ministerstvu 

národní obrany v Praze.
81

 Velmi dobře si uvědomoval důležitost spojení, mnohé 

parašutistické operace proto byly konány za účelem jeho obnovení.
82

 Celkem byly 

uskutečněny čtyři vlny výsadků. Do první vlny spadal například výsadek SILVER-A, 

jež se zasloužil o zbudování radiostanice Libuše a navázání kontaktu se škpt. 

Morávkem. Druhá vlna výsadků nebyla příliš úspěšná. Třetí vlna proběhla v první 

polovině roku 1944. Z této vlny se například uchytil výsadek CALCIUM (vysílačka 

Milada), jehož zbytky na Moravě přečkaly až do konce války. Čtvrtá vlna se uskutečnila 

na přelomu let 1944 a 1945.
83

 Pro radiotelegrafické spojení s Československem byla 

v Anglii vybudována vysílačka „Nazdar“.
84

 

Heydrichiáda větší část odboje rozprášila, bylo tedy třeba začít opět od začátku. 

Na základech ON a PVVZ tak vyrostla Rada tří. Ta spolu s organizací Jaro navázala 
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spolupráci s výsadky Calcium a Clay a těžiště domácího odboje se přesunulo na 

Moravu. Od roku 1944 se již odbojové hnutí soustředilo převážně na partyzánský boj.
85

 

V přechozí kapitole bylo již poukázáno na vztah mezi komunistickým domácím 

odbojem a Moskevským exilem. Vzhledem k faktu, že komunistický odboj 

v protektorátě byl řízen podobným způsobem jako ten v Říši, nedalo gestapu příliš práce 

rozkrýt jeho působení. V roce 1941 byla odhalena a zničena tajná vysílačka napojená na 

Moskvu. Navázat znovu přímý kontakt s Moskvou se až do konce války nepodařilo.
86

 

Moskevské vedení se později ne příliš úspěšně pokoušelo spojit s domovem 

prostřednictvím výsadků. Po roztříštění třetího ilegálního ÚV KSČ se už vedení strany 

v emigraci o obnovení kontaktu s podzemním hnutím v protektorátě příliš nesnažilo.
87
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3. Vybrané koncepty uspořádání poválečného 

Československa 

Předchozí kapitola popsala jednotlivé proudy v zahraničním odboji, jejich vývoj 

a vztahy se Spojenci a s domácím odbojem. Kapitola následující má za úkol představit 

vybrané koncepty poválečného uspořádání Československa, které z těchto proudů 

vzešly. Cílem této kapitoly je zhodnotit, jaká okolnost či který proud odboje hrál v dané 

otázce stěžejní roli, a vysvětlit, z jakého důvodu koncepty neuspěly. 

Koncepty byly rozděleny do podkapitol podle témat, jichž se dotýkaly. V první 

podkapitole bude zodpovězeno, jak reálné byly úvahy o územních změnách při 

plánování obnovy Československa v kontextu zahraničního, ale i domácího odboje. 

Druhá podkapitola se pokusí vysvětlit, z čeho pramenily plány na federalizaci střední 

Evropy. Třetí podkapitola se jako jediná věnuje celá pouze jednomu konkrétnímu 

konceptu. V této podkapitole si práce dává za cíl prozkoumat, jak se vyvíjel plán na 

utvoření konfederace Československa a Polska a jaké byly nakonec příčiny odcizení 

politických reprezentací obou zemí a upuštění od plánu konfederace. Ve čtvrté 

podkapitole bude diskutováno, jaké varianty poválečného uspořádání Československa 

byly brány v úvahu. Poslední podkapitola si klade otázku, jaké existovaly alternativy 

k plánu na odsun německé menšiny z území Československé republiky, který byl po 

válce nakonec uskutečněn. 

 

 

 

3.1. Návrhy na územní změny ČSR 

Přestože odboj usiloval o obnovení Československa v předmnichovských 

hranicích, objevily se v průběhu války i návrhy na územní změny. Tato kapitola potvrdí 

či vyvrátí hypotézu, že tyto návrhy nebyly po skončení druhé světové války realizovány 

pro slabý zájem vedoucích osobností československého odboje. 

V počátcích války se uvažovalo spíše o ústupcích. Dost často se mluvilo o 

upuštění od území obývaných německou, maďarskou a polskou menšinou a 

Podkarpatské Rusi. Tato otázka se řešila i v protektorátě. Předseda protektorátní vlády a 

jedna z vedoucích postav domácího odboje generál Alois Eliáš byl britskou vládou 
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požádán o sestavení minimálního možného území, na jakém by český národ byl 

schopen vojensky, politicky i hospodářsky samostatného života. Ladislav Feierabend, 

protektorátní ministr a člen Politického ústředí, ve svých Politických vzpomínkách 

uvádí: „Náš návrh byl po dlouhých debatách tento: Oželeli jsme Chebsko, Františkovy 

Lázně a Falknovsko, ale Císařský les na západ od říčky Teplé, Mariánské Lázně, 

Karlovy Vary a Jáchymov zůstávaly v Čechách. Od Podmokel a Děčína, které i nadále 

byly uvnitř minimálních hranic, šla hraniční čára po hřebenu Lužických hor a 

Ještědského pohoří k průsmyku u Nového Světa a dále po hřebenu Krkonoš. Severní 

výběžky s městy Rumburkem, Šluknovem, Varnsdorfem a Libercem byly ztraceny. Také 

jsme obětovali Broumov, část Jeseníků a horní výběžek opavského Slezska, ale u 

Mittenwalde jsme zabrali část německého Kladska. Jinak hranice Čech a Moravy 

odpovídaly hranicím v Československé republice až na to, že v nich nebyl zakreslen 

fryštátský okres.“
88

  

Tento plán rozhodně nebyl jediným. Za zmínku stojí třeba studie vypracovaná 

Vojenskou kanceláří prezidenta republiky, jež navrhovala obětování většiny okresů 

s vysokým procentuálním podílem obyvatelstva německé národnosti. Jmenovitě české 

okresy Aš, Kraslice, Falknov, Nejdek, Šluknov, Rumburk, Chrastava, Frýdlant, Liberec, 

Broumov, část okresu Vyšší Brod a město Vejprty a na Moravě okresy Frývadlov, 

Jindřichov a Osoblaha. Podle kalkulací Vojenské kanceláře by tak republika přišla o 

téměř 650 000 Němců.
89

 
90

 

Teprve když se situace překlopila ve prospěch Spojenců, začalo se hovořit i o 

možných ziscích. Sám Beneš byl ochoten spíše k hraničním ústupkům. Ladislav 

Feierabend vzpomíná, jak prezident vládě v únoru 1941 „[n]aznačil, že by bylo možné 

postoupit Německu výběžky Čech a Moravy, jejichž ztráta by neohrožovala politickou a 

hospodářskou samostatnost republiky, a hájil ústupky na hranicích slovensko-

maďarských.“
91

 Poté požádal své ministry, aby připravili vlastní návrhy mírových cílů 

Československa.  
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Již zmiňovaný Feierabend nabídl střídmé návrhy. Požadoval, aby hranice 

s Německem nebyla vedena pro hřebeni hor, nýbrž na jejich úpatí na německé straně, a 

část Kladska. Dále chtěl od Rakouska území na pravém břehu řeky Moravy pro 

vytvoření dunajsko-oderského kanálu a od Maďarska část bratislavského předmostí.
92

  

Generál Sergej Ingr nebyl příliš konkrétní. Pouze tvrdil, že by bylo dobré utvořit 

minimální a maximální plán požadavků. Naproti tomu Juraj Slávik hodlal obětovat část 

území Němcům za cenu získání Kladska a Ratibořicka.
93

 

Při své návštěvě v Moskvě v prosinci roku 1943 hovořil prezident Beneš o 

otázce hranic a územních požadavků s Vjačeslavem Molotovem i Josifem Stalinem. 

V obou případech odmítl návrh rozšířit území ČSR na úkor Německa, neboť by to 

s sebou přineslo jen zvýšení počtu Němců, které chtěl ale Beneš ze země deportovat. 

Jako výjimku uvedl oblast Kladska, a to převážně jako příklad území, které by pomohlo 

posílit československé hranice.
94

 

Detailnější plán vypracoval gen. Miroslav (krycí jméno Bedřicha Neumanna)
95

 

na základě služebního rozhovoru s ministrem Hubertem Ripkou dne 25. října 1943. Při 

vypracovávání se autor snažil co nejvíce respektovat přání prezidenta zachovat stát co 

nejvíce národní, i za cenu odstoupení nějakých území, pouze však jako směnu za území 

jiná. Ve studii jsou rozpracovány požadavky minimální, střední a maximální. 

Studie uvažuje o odstoupení výběžků Ašského, Šluknovského, Frýdlantského a 

Osoblažského, jež obývalo přibližně 184 000 Němců a pouhých 7 000 Čechů a neměly 

pro ČSR většího vojenského ani hospodářského významu. V nejnutnějším případě by 

ještě bylo přípustné vzdát se části okresu Kralického a Chebského, Cukmantlu a 

Krnova. V tomto případě by republika přišla o dalších cca 100 000 obyvatel německé 

národnosti. Dle autora by se dohromady jednalo o 277 628 Němců a 13 588 Čechů na 

území 1 116 km
2
.
96

 

Jako minimální požadavek pro směnu gen. Miroslav uváděl jihozápadní svahy 

Šumavy, Českého lesa a Krušných hor, severní svahy Lužických hor a Krkonoš. Dále 

celé Kladsko (vyjma města Kladska) a část Ratibořska. V součtu by se tedy ČSR vzdalo 

území o rozloze 1 116 km
2
 výměnou za zábor území čítajícího 4 138 km

2
. Pro 
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Slovensko by se počítalo hlavně s rozšířením bratislavského předmostí. V tomto scénáři 

by Maďarsko přišlo o 3 980 km
2
.
97

 

Střední požadavek počítal se zajištěním Ostravské pánve a Hornomoravského 

úvalu posunutím hranice až po Hirschberg, Waldenburg a Frankenstein (dnešní Jelenia 

Góra, Wałbrzych a Ząbkowice Śląskie) a na Ratibořsku po Osoblaha a Krapice. Pro 

kontrolu Dunaje by se pak jednalo o posunutí hranic až na Dunaj mezi Deggendorfem a 

Pasovem. K minimálnímu návrhu by tak přibylo 6 397 km
2
 německého území. 

V případě Slovenska by se jednalo o další rozšíření bratislavského předmostí a Bukové 

vrchy, což by činilo dalších 6 543 km
2
.
98

 

V případě maximálního požadavku (eventuálně jako území pro dlouhodobou 

okupaci) by se jednalo o celé Žitavsko, zbytek Ratibořska, Smrčiny a část Saska a 

Bavorska. Dohromady s předchozími požadavky by zabrané německé území čítalo 

15 768 km
2
. Zabrané maďarské území pak 14 570 km

2
.
99

 

Na Rakousku generál požadoval získání vojenských hřbetů na hranici, zarovnání 

výběžků v prospěch ČSR, získání pásu na západním břehu Moravy pro výstavbu 

Odersko-dunajského kanálu a další zajištění bratislavského předmostí, popř. posunutí 

hranice Československa až na Dunaj. Minimální požadavek činil 1 729 km
2
, střední 8 

081 km
2
 a maximální by pak dohromady čítal 12 965 km

2
. Na Polsko nebyly vzneseny 

žádné územní nároky.
100

 

Jak je patrné, většina vojenských územních požadavků vycházela z touhy co 

nejvíce zabezpečit Československé hranice. Za nejzranitelnější bylo považováno údolí 

Moravy, proto bylo v návrzích právě Kladsko zmiňováno nejčastěji. 

Další návrh studijní skupiny Ministerstva národní obrany to potvrzuje. Mimo 

jiné také počítá se ziskem části Žitavska, Ratibořska a Podunají a úpravou hranic na 

horských hřbetech a u bratislavského předmostí. A podobně jako studie gen. Miroslava 

se nebrání odstoupení Ašského, Šluknovského, Frýdlantského a Osoblažského 

výběžku.
101

 

K této otázce se po válce hlasitě vyjadřovala i veřejnost. Na adresu Ministerstva 

vnitra či dokonce samotného prezidenta docházelo stovky dopisů s návrhy územních 

změn. Ať už od jednotlivců, obecních výborů či občanských sdružení. Většina z nich se 

                                                 
97

 AÚTGM, f. EB II, k. 169, i. č. 1300 
98

 AÚTGM, f. EB II, k. 169, i. č. 1300 
99

 AÚTGM, f. EB II, k. 169, i. č. 1300 
100

 AÚTGM, f. EB II, k. 169, i. č. 1300 
101

 AÚTGM, f. EB II, k. 169, i. č. 1300 



 

28 

 

shodovala ohledně nutnosti připojení Kladska, Ratibořska, Hlubčicka a často i 

Vitorazska, Lužice a celého Slezska v jeho historických hranicích, a to převážně 

z důvodů obranných a historicko-etnografických. V některých z těchto oblastí se 

dokonce začaly utvářet občanské iniciativy za připojení k ČSR.
102

 Našli se však tací, 

kteří měli o poválečném uspořádání republiky odvážnější představy. Například agronom 

František Liška ve svém dopisu prezidentovi navrhoval, aby Československá republika 

požadovala území ohraničené řekami Odrou na východě, Sprévou na severu, Sálou a 

Nábou na západě a na jihu Dunajem a Tisou. Labe se mělo stát mezinárodním 

s koridorem širokým 30 km na každém břehu, který by spadal pod správu ČSR. Také se 

začaly hromadit petice požadující vytvoření koridoru s Jugoslávií.
103

 
104

 

Za zmínku zcela jistě stojí také návrh Sdružení za spravedlivé hranice 

Československa. To v zájmu odškodnění za nemalé křivdy spáchané na českém národu 

požadovalo od Německa značná území. V prvé řadě mělo být k ČSR připojeno celé 

Slezsko včetně Osvětimska, Zátořska a Severska, dále Horní i Dolní Lužice, 

Brandenbursko včetně Berlína, podstatná část Saska, také kus území východního 

Bavorska, na jihu rakouské území až po Dunaj a v neposlední řadě přístav Štětín jako 

kompenzace vnitrozemského handicapu. Těšínsko mělo být samozřejmě navráceno 

Československu a jižní slovenská hranice posunuta až k Bukovým horám. Počítalo se i 

s vytvořením koridoru s Jugoslávií.
105

 
106

 

Požadavky na drobné úpravy hranic přicházely z mnoha měst hraničních okresů. 

Jako příklad lze uvést Aš, Cheb, Chomutov, Frýdlant, Šluknov, Jilemnici, Nejdek, 

Domažlice, Trutnov, Most či Vejprty.
107

  

Ani jeden z těchto plánů a požadavků však nepadl na úrodnou půdu, převážně 

kvůli neochotě Spojenců se jakkoliv angažovat v československé věci. A tak se na 

základě Pařížských mírových smluv z r. 1947 rozrostla republika o pouhé tři obce: 

Horváthjárfal (Jarovec), Oroszvár (Rusovec) a Dunacsún (Čuňovo).
108

 
109

 Hypotézu 
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tedy lze potvrdit pouze částečně. Územní nároky, které odboj kladl, se týkaly převážně 

teritorií, jež po válce připadla Polsku. Ve spojeneckém táboře se nenašla síla, která tato 

nově nabytá území Polsku znovu odebrala. Lze však předpokládat, že v případě 

aktivnějšího a rozhodnějšího přístupu československé politické reprezentace by 

republika některá požadovaná území získat mohla. 

 

 

 

3.2. Federalizace střední Evropy 

Úvahy o federalizaci byly v československém zahraničním odboji poměrně 

časté. Pramenily převážně z přesvědčení, že se malé státy ve federaci ubrání mnohem 

lépe než samostatně a sbližování států eliminuje riziko ozbrojeného konfliktu. Tato 

kapitola by chtěla objasnit, zdali plány na federalizaci střední Evropy neuspěly kvůli 

negativnímu postoji Spojenců. 

Mezi nejvýznamnější osoby naší emigrace prosazující federalizaci patřil bývalý 

předseda vlády Milan Hodža a předseda sudetoněmecké sociální demokracie Wenzel 

Jaksch. Myšlenkám federace byl příznivě nakloněn i Edvard Beneš, což je jasně patrné 

na projektu Československo-Polské konfederace
110

, jeho postoje však byly výrazně 

ovlivněny vztahem k Sovětskému svazu. 

Wenzel Jaksch za hlavní důvody k federalizaci považoval nutnost zajištění 

bezpečnosti a stability, omezení zbrojení a udržení pozice Evropy ve světovém 

hospodářství. Tvrdil, že se malé státy na mezinárodním poli příliš neosvědčily a je proto 

třeba vybudovat federaci střední Evropy s celoevropským garančním systémem. 

Za střední Evropu Jaksch považoval veškeré území mezi severní hranicí Itálie a 

východní hranicí Francie a západní hranicí Ruska. Za důležitou ale také považoval 

mezinárodní orientaci státu. Proto do svého konceptu středoevropské federace například 

nezařadil Švýcarsko, neboť ho vnímal jako jednoznačně západně orientované. Na rozdíl 

od Hodži však nevylučoval členství Německa, naopak jej považoval za velmi důležité a 

prospěšné. Rakousko a Sudety by pak měly možnost rozhodnout se, zdali chtějí zůstat 
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součástí Říše, nebo se zúčastní jako samostatný stát (resp. v případě Sudet jako 

autonomní součást ČSR).
111

 

Úkoly federace Jaksch definoval jasně. Konečně by došlo k odstranění 

hraničních sporů prostřednictvím vybalancování principu sebeurčení s potřebami 

hospodářskými – tedy výměnou obyvatel a vzájemnou ochranou menšin. Federace by 

dále musela organizovat hospodářskou spolupráci všech členských států a výměnou 

vědců, odborníků a studentů za účelem duševního obohacení a rozvoje. Další 

z důležitých bodů, kterých měla federace dosáhnout, bylo zrušení státních armád a 

vytvoření jediné smíšené federační armáda. Sjednocení zahraniční politiky bylo pro 

Jaksche samozřejmostí.
112

 

Nedílnou součástí celého konceptu je celoevropský garanční systém. Jaksch se 

obával možných třenic mezi německým a slovanským obyvatelstvem, navrhoval proto 

vytvoření stálé a výkonné arbitráže, která by jako jediná mohla skutečně rozsoudit spory 

uvnitř federace. Garančními státy měla být Velká Británie, Francie, Rusko a Itálie. 

V ideálním případě by se jím stalo i Švýcarsko, které Jaksch považoval za vysoce 

morálně i státoprávně vyspělé.
113

 

Wenzel Jaksch ve svém politickém memorandu Možnosti a předpoklady 

demokratické federalisace střední Evropy nabídl mnoho zajímavých myšlenek, mimo 

jiné i o celoevropské integraci. Příliš zde ale nerozvádí vnitřní uspořádání své 

středoevropské federace, což lze jednoznačně vnímat jako podstatný nedostatek.  

Jakschův plán neměl v kontextu doby příliš šancí na uskutečnění. Pozice 

sudetských Němců byla v exilu velmi slabá a i západní velmoci na ně reagovaly spíše 

rozpačitě. Jaksch navíc podcenil situaci v protektorátě a intenzitu protiněmeckých nálad. 

Dr. Milan Hodža byl svými federalistickými názory známý již v období 

meziválečném. Koncepce federativního uspořádání střední a jihovýchodní Evropy byla 

dokonce součástí programu Česko-Slovenské národní rady. V roce 1940 se Hodža 

podílel na založení tzv. Centre Danubien, které mělo v Paříži propagovat vznik 

podunajské federace.
114
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Podobně jako Jaksch i Hodža vnímá středoevropskou federaci jako nezbytný 

nástroj stability a bezpečnosti celé Evropy. Na rozdíl od prvního zmíněného však Hodža 

vylučuje účast Německa. Ve svém návrhu počítá s těmito státy: Česko-Slovenskem, 

Polskem, Rakouskem, Maďarskem, Rumunskem, Bulharskem, Jugoslávií a Řeckem.
115

 

 V roce 1942 vyšla Hodžova kniha Federation in Central Europe. V té velmi 

podrobně analyzuje hospodářskou spolupráci v podunajské oblasti, slovenskou otázku a 

předpoklady vzniku federace ve střední Evropě. V její třetí kapitole je předložen 

konkrétní plán federace. 

Důvody, proč Hodža podporoval federativní uspořádání, se dají shrnout citátem 

z jeho knihy Federation in Central Europe: „Svobodu a bezpečí jednotlivce garantuje 

stát. Svobodu a bezpečí malých národů může garantovat pouze jejich federace.“ („The 

freedom and security of individuals are to be guaranteed by the State. The freedom and 

security of small nations can be only guaranteed by their federation.“)
116

   

Nezávislé státy by k federaci přistupovaly dobrovolně na základě federální 

smlouvy. Hodža si plně uvědomuje, že uspořádání typu Švýcarska či britského 

Commonwealthu se přesně napodobit nedají. Středoevropská federace proto musí 

vyházet z kultury a reálnií středoevropského prostoru.  

V čele federace by stál federální prezident, jež by byl volen na dobu jednoho 

roku nejprve premiéry členských států a poté federálním kongresem. Mezi pravomoci 

prezidenta by patřilo jmenování federálního kancléře a členů vlády a šéfů armádní 

správy. Prezident by byl vrchním velitelem federální armády. Podle ministra financí 

exilové vlády, agrárníka Ladislava Feierabenda však na republikánském zřízení tak 

docela netrval. Pokud by se královská autorita ukázala být stálejší než ta voleného 

prezidenta, jistě by i republikánsky založení Čechoslováci byli ochotni přehodnotit své 

stanovisko.
117

 

Členské státy federace by měly společnou finanční, obrannou i zahraniční 

politiku, politiku mezinárodního obchodu, celní unii, síť komunikací a společnou měnu. 

Hodža, jakožto přesvědčený agrárník, klade důraz především na zemědělskou produkci 

a již zmíněnou celní unii.
118
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Ve federální vládě by měl každý členský stát svého zástupce. Federální ministry 

jmenuje prezident na návrh federálního kancléře. V čele vlády v Hodžově návrhu ústavy 

stojí federální kancléř, který se zodpovídá prezidentovi. 

Moc zákonodárnou by představoval federální kongres. Ten by byl 

jednokomorový s členy nepřímo volenými národními parlamenty dvoutřetinovou 

většinou na základě klíče „jeden poslanec na milion obyvatel“.
119

 

Jak je patrné, Hodža svůj koncept z teoretického hlediska propracoval opravdu 

solidně. Nezahrnul do něj ovšem praktické aspekty, jako třeba poválečný stav 

navrhovaných členských zemí. 

Úvahy o zapojení malých států do federace či konfederace nebyly Británii ani 

Francii cizí. Po vstupu Sovětského svazu do války však převládla potřeba vycházet 

novému spojenci vstříc. Vzhledem k tomu, že se SSSR stavěl proti utváření jakýchkoliv 

bloků ve střední Evropě, což vnímal jako přímé ohrožení své sféry vlivu, od těchto idejí 

upustil i Západ. Hypotézu lze tedy potvrdit. Postoj západních Spojenců k ideji 

federalizace byl sice kladný, ovšem nesouhlas Kremlu byl v této věci rozhodující. 

Hodžovu koncepci lze ale vnímat jako jakýsi prazáklad evropské integrace. 

 

 

 

3.3. Československo-Polská konfederace 

Projekt Československo-Polské konfederace patřil v československém 

londýnském exilu mezi nejrozpracovanější a potenciálně nejuskutečnitelnější. Mezi lety 

1940 a 1943 probíhala intenzivní jednání a snahy o sblížení obou středoevropských 

zemí. Hypotéza, kterou tato kapitola potvrdí či vyvrátí, tvrdí, že projekt konfederace byl 

opuštěn pro vnitřní neshody politických reprezentací obou zemí.  

S ideou federativního spojení těchto dvou zemí přišla polská exilová vláda. Ve 

svém programu zahraniční politiky, uveřejněném 20. prosince 1939 v Angers ve 

Francii, uvedla vytvoření politického bloku slovanských států jako jednu ze svých 

hlavních priorit.
120

 Vzhledem k tomu, že bylo Polsko ze západu ohrožováno 
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ambiciózním Německem a z východu rozpínavým Sovětským svazem, Československo 

se jevilo jako logický partner.  

Výraznou překážkou při sbližování obou zemí se však ukázaly být složité 

československo-polské vztahy z meziválečného období. Dne 28. září 1918 byla 

podepsána smlouva mezi Edvardem Benešem a Stéphenem Pichonem (francouzským 

ministrem zahraničních věcí), jež garantovala uznání historických hranic českých zemí 

Francií nezávisle na etnickém principu.
121

 Tento akt vzbudil vlnu nevole v oblasti 

Těšínska, jež bylo dle posledního sčítání lidu z r. 1910 obýváno 54,85% Poláků a jen 

pouhými 27,11% Čechů.
122

 Československá vláda využila situace a 23. ledna 1919 

vyslala do regionu vojenské jednotky, zatímco byla polská armáda zaměstnána 

záležitostmi na svých východních hranicích.
123

 Konference ve Spa r. 1920 definitivně 

přiřkla Československu okupované území, čímž zarazila klín mezi Československo a 

Polsko ještě hlouběji.
124

 

V následujících letech se obě země opatrnými krůčky snažily opět sblížit. I 

maršál Piłsudski, jež 12. března 1926 svrhnul slabou polskou vládu, zaujímal 

k Československu spíše vstřícný postoj a později se pokoušel o spolupráci s Malou 

dohodou.
125

 Během roku 1933 však oba státy zaujaly jiný postoj k Paktu čtyř mocností 

mezi Velkou Británií, Francií, Německem a Itálií. Zatímco Československo vyjádřilo 

svůj souhlas k modifikovanému znění textu smlouvy, Polsko paktu zůstávalo nadále 

nepříznivě nakloněno.
126

 Dalším z důvodů, jež znemožňovaly účinnou kooperaci Prahy 

a Varšavy, byl negativní postoj Polska jak vůči Německu, tak vůči Sovětskému svazu; 

Československo nechtělo riskovat možné zhoršení vztahů ani s jedním ze sousedů 

potenciální aliancí s Polskem.  

Po roce 1933 Polsko vzdalo veškeré snahy o sblížení s Československem. Na 

Těšínsku docházelo k protičeským bouřím, jež byly následovány zatčením několika 

Poláků, načež Polsko vypovědělo 21 Čechů a dva české konzuly ze země.
127

 Dne 26 

ledna 1934 podepsalo s Německem smlouvu o neútočení, což byl akt nečekaný a 
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kritizovaný.
128

 Po smrti maršála Piłsudského r. 1935 hrál hlavní roli v polské zahraniční 

politice ministr zahraničních věcí plukovník Józef Beck.
129

 Beck zastával anti-

československé postoje, převážně kvůli otázce Zaolzie
130

, jež byla v obou zemích stále 

živá, dále proto, že vnímal Malou dohodu jako veskrze protimaďarskou organizaci, a 

také z důvodu možné negativní reakce Německa. V polovině roku 1938 již prezident 

Beneš cítil, jak slabá je ve skutečnosti pozice Československa, proto Beckovi a později 

prezidentu Mościckému nabídl možnost vyjednávání o smlouvě o přátelství a revizi 

společné hranice. Polská reakce byla odmítavá a nedůvěřivá. Jednání učil přítrž podpis 

Mnichovské dohody, po němž polské jednotky napochodovaly do Těšínska. 

Po německém útoku na Polsko odešla spousta polských politiků do exilu, kde 

byla následně zformována polská exilová vláda pod vedením generála Władysłava 

Sikorského. Tato nová vláda sestávala především z členů hlavních opozičních stran 

předválečného režimu. Sám Sikorski nesouhlasil s Beckovou politikou a zaujímal 

mnohem přátelštější postoj vůči Československu. Při schůzce s Benešem v říjnu 1939 

dokonce svalil veškerou vinu za špatné vztahy obou sousedních zemí na Becka a starý 

režim.
131

 

Pozice Čechoslováků se však od pozice polské vlády výrazně odlišovala. 

Zaprvé, československý exil nebyl sjednocen, v Paříži vedle sebe existovaly Benešův 

Československý národní výbor a Česko-Slovenská národní rada Milana Hodži. Zadruhé, 

Spojenci nepovažovali ani Národní výbor, ani Národní radu za oficiální exilový orgán 

ČSR. A zatřetí, Mnichovská dohoda byla zatím stále v platnosti. Na setkání Beneše se 

Sikorským ovšem Británie i Francie reagovaly převážně kladně.
132

  

V létě 1940 Francie padla a československý i polský exil musel být evakuován 

do Británie. Oslabení Francie znamenalo posílení pozic menších Spojenců v exilu. 21. 

července Velká Británie, krátce na to 29. července následována Polskou vládou, 

oficiálně uznala Prozatímní vládu Československa pod vedením Edvarda Beneše.
133

 

Vyjednávání Polska a Československa tak konečně mohla začít na oficiální úrovni. 
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Během následných rozhovorů mezi dr. Benešem a generálem Sikorským, 

hrabětem Edwardem Raczyńským (polským velvyslancem v Londýně), či prezidentem 

Raczkiewiczem
134

 několikrát zazněla slova o federaci a nezbytnosti československo-

polské spolupráce. Otázce hranic se obě strany prozatím raději vyhýbaly. 

Dne 17. října 1940 si Jaromír Smutný, tajemník prezidenta Beneše, zaznamenal 

do svého deníku rozhovor Beneše se Sikorským, Raczyńským, Strońským a Kotem, 

v němž předestřel svou vizi budoucího uspořádání: „Sikorskému a pak i druhým 

rozvinul dr. Beneš svůj plán federace RČS s Polskem. Dva samostatné státy, federace na 

podkladě hospodářském. Celní unie, jednotná měna. Samostatné armády, ale společný 

generální štáb. Společná zahraniční politika, ale samostatné zastoupení. Parlamenty, 

společný výbor. K řízení všech společných záležitostí stálý výbor, složený z 8 či 10 

členů, ministerského předsedy, zahraničních ministrů, ministrů války a obchodu.“
135

 

Smutný při té příležitosti navrhl vytvoření komise, která by se zabývala čistě 

československo-polskými záležitostmi. 

Beneš blíže specifikoval své návrhy v memorandu, jež zaslal generálu 

Sikorskému 1. listopadu 1940. Beneš hovořil o federaci sui generis, později se začal 

užívat termín konfederace, jež by byla převážně ekonomického rázu. Dále znovu 

zdůrazňoval nutnost spolupráce obou zemí, neboť se obával, že Polsko i ČSR vyjdou 

z války velice oslabeny a jen dohromady budou schopny zaručit svým občanům 

bezpečí.
136

 Dále doplnil své výroky ze 17. září – a) mezi společné orgány bude patřit 

Rada složená z delegátů obou států, mezi něž bude patřit premiér, ministr zahraničních 

věcí, ministr financí, ministr zahraničního obchodu a ministr dopravy, b) společná 

výzbroj, vojenská výbava a generální štáb, c) smíšený výbor obou parlamentů, jehož 

rozhodnutí budou schvalovány jednotlivými parlamenty, d) ekonomická a obchodní 

rada.
137

 Zároveň ale upozornil na to, že pro dosažení společného cíle bude muset Polsko 

urovnat své vztahy se Sovětským svazem, s nímž byla toho času ve válečném stavu. 

Otázce hranic a Těšínska se raději nevěnoval.  

Sikorski nebyl Benešovým návrhem příliš nadšen. Poláci považovali 

hospodářskou unii za nedostatečnou a pro ně ne tak výhodnou jako pro druhou stranu a 
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požadovali spojení politického rázu s vysokou mírou integrace. Shody ale bylo 

dosaženo v problematice Ruska a nutnosti přátelského postoje vůči němu. 

Veřejnost byla poprvé obeznámena se záměrem obou vlád 11. listopadu 1940, 

kdy byla vydána Společná deklarace polské a československé vlády v zájmu užšího 

politického a ekonomického spojení.
138

 Tento dokument byl velmi obecného charakteru 

a pouze popisoval touhu obou zemí po těsnější spolupráci a po novém pořádku ve 

Střední Evropě. Důležité ovšem bylo, že se dočkal pozitivních ohlasů nejen u českých a 

polských exilových médií, ale také u médií britských a dokonce v britské vládě.
139

  

Polská strana brzy přišla s návrhem zformování výboru, jež by jednal o 

„aktuálních politických otázkách a koordinoval běžné politiky obou států“
140

. Také byly 

zřízeny speciální komise podle Benešova návrhu z 1. listopadu. Na straně polské se 

jednalo o Politický výbor rady ministrů, s Kazimierzem Sosnowskim jako předsedou, 

jež měl za úkol připravit návrh ústavního zákona o Československo-Polské unii.
141

 Na 

československé straně byla následně zřízena speciální komise pro vyjednávání, jejímiž 

členy byli Jan Masaryk jakožto její předseda, Juraj Slávik, bývalý velvyslanec v Polsku, 

a Hubert Ripka.
142

 

Na schůzi mezi Edvardem Benešem, polským ministrem zahraničí Augustem 

Zaleským a polským velvyslancem v Londýně Edwardem Raczyńským dne 10. ledna 

1941 bylo ujednáno zřízení následujících výborů:
143

 

1) Koordinační výbor, po čtyřech členech obou států; 

2) Výbor pro běžné mezinárodní události, po dvou členech; 

3) Výbor pro propagandu, po dvou členech; 

4) Vojenský výbor, po dvou členech; 

Dále měl být sestaven podvýbor politicko-právní, hospodářsko-finanční, 

vojenský a kulturní, z nichž by každý měl maximálně čtyři členy. 

Posledního lednového dne téhož roku se uskutečnila první schůze 

Koordinačního výboru československo-polského. Této schůze se za polskou stranu 
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zúčastnil Kazimierz Sosnowski, ministr zahraničních věcí August Zaleski, ministr 

spravedlnosti Marian Seyda a velvyslanec Edward Raczyński, za ČSR to byli ministr 

zahraničí Jan Masaryk, ministr vnitra Juraj Slávik, Ladislav Feierabend a státní tajemník 

ministerstva zahraničních věcí Hubert Ripka.
144

 Další schůze se konala 12. února 

v tomtéž složení. Na obou jednáních se probíral hlavně způsob, jakým bude 

Koordinační výbor a další podvýbory fungovat a v jakém složení. 

Navzdory původnímu očekávání, že budou hrát ve vyjednávání a vzájemném 

sbližování důležitou roli, se však úloha smíšených výborů ukázala jako málo významná. 

Výbor pro mezinárodní události se sešel třikrát, výbor pro propagandu dvakrát, kulturní 

výbor též dvakrát a vojenský výbor pouze jednou.
145

  

Během tohoto roku se jedním z hlavních témat dopisů mezi Benešem a 

Sikorským stala otázka společných hranic. Beneš potvrdil, že prozatímní vláda trvá na 

svých hranicích z doby předmnichovské. V problematice polsko-ruských hranic se však 

nechtěl příliš angažovat. Nakonec obě strany dospěly k závěru, že Těšínsko není 

významné natolik, aby zabránilo polsko-československému sblížení. 

Zásadní bod zlomu pro jednání o konfederaci nastal 22. června 1941, kdy byla 

zahájena operace Barbarossa a Sovětský svaz vstoupil do války s Německem.
146

 Jak již 

bylo zmíněno, obě země měly k SSSR rozdílný postoj. Zatímco Beneš zdůrazňoval 

nutnost přátelských vztahů s Moskvou, Polsko bylo stále ve válečném stavu se 

Sovětským svazem a sotva mohlo smlouvu o přátelství se zemí, jež okupovala téměř 

polovinu jeho území. 

Hubert Ripka na čtvrté schůzi koordinačního výboru (4. listopadu 1941) 

zdůraznil, jak důležitá je „koordinace zahraniční politiky, zejména také pokud jde o 

poměr k SSSR a Maďarsku“
147

 a loajalita ke stanovisku druhé strany. Stejně tak podle 

něj bylo nutné definitivně vyřešit otázku československo-polských hranic a připravit 

podrobný projekt uspořádání budoucí konfederace. 

Téhož dne polská delegace předložila koordinačnímu výboru svůj návrh 

ústavních tezí, na nichž se pracovalo již od roku 1940. Návrh předpokládal vytvoření 
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Svazu mezi Československem a Polskem, jehož součástí by se později mohly stát i další 

středoevropské země. Svaz by měl jednotnou reprezentaci, zahraniční politiku, obranu a 

hospodářské a finanční záležitosti. Nejvyšším orgánem by byla Nejvyšší svazová rada, 

jež by jmenovala Svazovou vládu. Ta by řídila zahraniční politiku a společnou 

organizaci obrany, též koordinuje hospodářský život členských států. Schvalování 

rozpočtu, „moc zákonodárná v rozsahu příslušnosti Svazu“
148

 a dohled nad Svazovou 

vládou by příslušel Svazovému shromáždění. Poměry uvnitř členských států by se 

musely co nejvíce zkoordinovat s ostatními státy Svazu (např. daňového systému). 

Volný pohyb osob uvnitř konfederace by byl zaručen.
149

  

Československý návrh byl o něco střízlivější. Základním předpokladem 

konfederace byla společná politika v oblasti zahraničních věcí, oblasti vojenské, 

měnové, obchodní, dopravní (komunikační), hospodářské, sociální a finanční. Na rozdíl 

od toho polského ale československý návrh počítal s tím, že každý člen konfederace 

bude mít vlastní zastoupení v zahraničí a samostatné armády. Nejvyšším společným 

orgánem by byla Konfederální rada, jež by sestávala z předsedů vlády, ministrů 

zahraničí, obrany (války) a národního hospodářství a řídila veškeré společné záležitosti 

konfederace. Zahraniční politiku by koordinovala Diplomatická rada Konfederaci 

složená z ministrů zahraničních věcí. Obranu Konfederace by měla na starosti Vojenská 

rada Konfederace sestávající z ministrů války (obrany), šéfa Konfederačního hlavního 

štábu a velitelé generálních štábů jednotlivých členských zemí. Hospodářští ministři by 

tvořili Hospodářskou radu Konfederace. O legislativní návrhy týkajících se společných 

záležitostí by se starala Parlamentní delegace Konfederace.
150

  

Jak je vidět, hlavním rozdílem mezi oběma koncepty byla předpokládaná míra 

integrace států. Zatímco polský návrh počítal s jednotnou reprezentací navenek a 

s vytvořením společných orgánů, jež by měly rozhodující slovo, československý návrh 

operoval s plně suverénními státy, které by však měly společnou politiku ve vytyčených 

oblastech. Návrh Čechoslováků byl nakonec přijat jako základ pro další vyjednávání a 

zveřejněn 19. leda 1942.
151
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Do nadějného průběhu vyjednávání se však brzy vložil Sovětský svaz. Stalin 

doufal, že střední Evropa bude pod sférou sovětského vlivu, proto se mu myšlenka 

konfederace ČSR a Polska nezávislá na Rusku ani v nejmenším nezamlouvala. Pro jeho 

proruský postoj se sovětský nátlak zaměřil právě na prezidenta Beneše, jenž se vždy 

nechal slyšet, že konfederace může fungovat jen na přátelské notě se SSSR. Klíčovým 

bylo přesvědčit československou reprezentaci, že za negativní postoje SSSR vůči 

konfederaci může polská vláda a její neochota ke spolupráci s Ruskem. Alexandr 

Jefremovič  Bogomolov, sovětský velvyslanec pro spojenecké vlády v exilu, neopomněl 

při každém rozhovoru s členem prozatímní čs. vlády polskou neoblomnost, Zdeněk 

Fierlinger, československý velvyslanec v Moskvě, sdělil Benešovi zprávy, že Kreml 

není konfederaci zcela nakloněn, a československá komunistická média v Londýně 

(např. Mladé Československo a Nová Svoboda) psala nelichotivé poznámky o Polácích a 

vyjadřovala svůj negativní postoj k připravované konfederaci. Brzy se však začal 

přidávat i britský tisk.
152

 

Na Západě pak začala převládat idea, že dobré vztahy Velké čtyřky (Británie, 

Francie, USA a SSSR) jsou důležitější než osud menších Spojenců, proto i jejich 

nadšení ze spojení ČSR a Polska postupně opadlo. Největším problémem byla již 

zmíněná neústupnost polské vlády v otázce sovětsko-polských hranic. 

Postoj Čs. exilové vlády jasně vyjádřil prezident Beneš při rozhovoru se 

sovětským ministrem zahraničí Vjačeslavem Molotovem. Beneš dal jasně najevo, že si 

ČSR nemůže dovolit mít Polsko proti sobě, zároveň ale Molotova ujistil, že základním 

předpokladem pro spolupráci obou zemí je společné porozumění Polska se Sovětským 

svazem. Také zdůraznil, že po dobu exilu nemůže být nic definitivně rozhodnuto, pouze 

připraveno. Hlavní slovo v této otázce pak budou mít občané doma.
153

 

Společná jednání polské a československé exilové vlády se však zasekla na 

mrtvém bodě a oba státy si jasně uvědomovaly, že je to právě otázka Ruska, jež je 

rozděluje. Na 3. června proto byla svolána schůze Koordinačního výboru, během níž se 

obě strany ujistily, že konfederace je stále hlavním cílem jejich zahraniční politiky.
154

  

V červenci 1942 už Sovětský svaz definitivně vyjádřil nesouhlas s jednáním 

Československa s Polskem. Bogomolov toto rozhodnutí Moskvy při rozhovoru 

s Ripkou i následném rozhovoru s Benešem obhajoval argumentem slabého 
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poválečného Německa, tudíž nepotřebnosti Československo-polské konfederace, dále 

obavou, že by byla využita proti Sovětskému svazu, a také proto, že se konfederační 

plány jeví jako reakční.
155

 

I přesto nadále pokračovala snaha o československo-polskou kooperaci. Poláci 

navrhovali co nejrychlejší vytvoření smlouvy o konfederaci. Takový akt, Sikorski 

doufal, by utvrdil Západní mocnosti o opravdovosti zájmů ČSR a Polska a zároveň by 

posílil vyjednávací pozici obou států vůči Sovětskému svazu.
156

 Tento návrh však 

československá reprezentace odmítla, a to převážně kvůli tomu, že v létě 1942 výrazně 

posílila její pozice, neboť Británie i Francie vypověděly Mnichovskou dohodu, a Beneš 

věřil, že ČSR nyní dokáže hrát důležitou mezinárodní roli sama o sobě. Navíc se znovu 

začal probírat starý spor o Těšínsko, jehož se Polsko nechtělo jen tak vzdát. Koncem 

listopadu však Jan Masaryk přednesl návrh prezidentu Raczyńskému na utvoření aliance 

mezi ČSR a Polskem. S tímto návrhem souhlasila jak polská, tak britská vláda, ovšem 

jen za podmínky, že svůj souhlas udělí i Sovětský svaz. V lednu 1943 však Bogomolov 

Benešovi jasně sdělil, že připravovaná aliance je pro SSSR nepřijatelná. Beneš proto 

začal prosazovat nový cíl, a to Rusko-československo-polskou dohodu.
157

 

Návrh takovéto dohody nebyl polskou reprezentací přijat. Nejen že zcela opustil 

původní konfederační myšlenku, navíc by smlouvou menších mezinárodních aktérů 

s větším mohlo dojít k výraznému omezení činnosti těch menších. A samozřejmě by pro 

Polsko znamenala vzdát se svých východních území.
158

  

Nalezení masového hrobu v Katyni v dubnu 1943 znamenal konec 

diplomatických styků Polska a SSSR. Podpis Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a 

poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských 

socialistických republik 12. prosince 1943 pak definitivně pohřbil sen o 

Československo-polské konfederaci.
159

  

Hypotéza je tudíž potvrzena. Vzájemné rozdíly v politickém směřování obou 

států a také nevůle Sovětského svazu plány na konfederaci nakonec smetly ze stolu. 
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3.4. Podoba politického systému obnovené Československé 

republiky 

Podoba poválečného politického systému byla v československém odboji jednou 

z nejdiskutovanějších otázek. Představitelé odboje sice vycházeli z principu kontinuity, 

a tedy trvali na tom, že Československá republika nikdy právně nepřestala existovat, 

zároveň si ale uvědomovali nedostatky prvorepublikového systému. Přestože se 

diskutující názorově rozcházeli, všichni se shodovali na tom, že nový systém musí být 

lepší a efektivnější než ten předchozí. Tato kapitola se pokouší potvrdit či vyvrátit 

hypotézu, že podoba politického systému v obnovené republice byla konsenzem všech 

tří hlavních odbojových proudů (tj. zahraničního odboje na Západě, zahraničního odboje 

na Východě a odboje domácího). 

Jedním z návrhů odboje na Západě byla představa jakési „helvetizace“ 

Československa. Stát by byl rozdělen do územněsprávních celků pro vzoru kantonů a 

stal by se neutrálním. Tato myšlenka se však v odboji příliš neujala, převážně kvůli 

obavě, že by případná neutralita spíše oslabila, než posílila pozici Československa 

v mezinárodní politice.
160

 

Reálně se ale v odboji hovořilo o třech variantách: tou první byl návrat k první 

republice, druhou variantu představovalo připojení Československa k Sovětskému svazu 

a tou třetí lidová demokracie.
161

 

Varianta první byla brána spíše hypoteticky. Představitelé odboje si byli vědomi 

nedostatků systému a zároveň chápali, že si obyvatelé Protektorátu Čechy a Morava 

procházejí velkými strastmi, které nepůjde lehce přejít.
162

 

Komunistickým odbojem rezonovalo volání po sovětském Československu. 

Mnozí viděli připojení k Sovětskému svazu jako jedinou obranu před dalším 

potenciálním německým (či jiným) útlakem.  Od tohoto scénáře se ale s postupným 

vývojem války elity strany distancovaly. Rudolf Slánský napsal: „Přičlenění do svazku 

k SSSR by znamenalo přijmout sovětsko-socialistické zřízení. Takovéto řešení bylo by 

možné tehdy, kdyby se pro to rozhodla převážná a zdrcující část našich národů. My tuto 
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otázku neklademe dnes na denní pořad, neboť dnes prozatím jde o národní revoluci a o 

provádění všech těch otázek, které jsou obsaženy ve vládním programu.“
163

 
164

 

Sám prezident Edvard Beneš byl v této otázce zprvu spíše zdrženlivý, roku 1944 

už ale své představy o budoucím vývoji obsáhl ve svém projevu při zahájení Státní rady. 

Ihned po poražení Německa a Maďarska se měla republika začít znovu řídit dle ústavy 

z roku 1920, která však měla být co nejdříve upravena v závislosti na potřebách nově 

obnoveného státu. Zásadní přelom měl přijít se změnou systému politických stran. 

Beneš v projevu uvedl: „Podle naprosto všech a zcela kategorických zpráv z domova, ze 

zemí českých i ze Slovenska, ohromující většina všeho našeho lidu je toho přesvědčení, 

že se už po převratě u nás nevrátíme k dřívějšímu systému stranickému a že vybudujeme 

po této stránce republiku novou, konsolidovanější, lidovější, demokratičtější, jednotnější 

a vlastenečtější, t.j. že zřídíme nový stranický systém, sestávající jen ze tří stran, strany 

levé, jak se obyčejně říkávalo dosud, strany centra a strany konservativní.“
165

 Jako 

důvod uvádí příklady z první republiky, kdy docházelo k zakládání nových stran kvůli 

intrikám, osobním neshodám či jiným rozmarům. 

Odboj se nakonec vesměs shodl na variantě třetí, s níž počítal i odboj domácí. To 

je patrné například z programového dokumentu Za svobodu, do nové Československé 

republiky. Tento dokument o 79 paragrafech vznikl mezi lety 1939-1941 především 

zásluhou sociologa Josefa Fischera, ale i dalších autorů z řad odbojářů. Vize autorů byla 

o něco revolučnější než představa prezidenta Beneše. Program hovořil o reorganizaci 

státní správy, zdravotnictví, školství, hospodářství, parlamentu, ústavy a dalších. Pojem 

lidové demokracie ovšem pro každého představoval něco jiného. Zatímco pro 

komunisty se jednalo pouze o přechodovou fázi, demokraté ji vnímali jako možnost 

větší participace pro občany. „Heslo lidové, nebo tzv. nové demokracie se stalo heslem 

poválečné doby, výrazem touhy po nové a lepší společnosti.“
166

 Hypotéza je tudíž 

potvrzena. 
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3.5. Koncepty řešení otázky německé menšiny 

Hypotéza pro tuto kapitolu zní, že Československý zahraniční odboj byl od 

počátku války příznivcem plánu transferu německé menšiny z území Československé 

republiky. 

Problémy s německou menšinou provázely První Československou republiku od 

jejího vzniku. Občané této národnosti, zvyklí na primární postavení v Rakousko-

Uherském císařství, se se svou novou úlohou vyrovnávali těžko.  V průběhu dvacátých 

let se pokoušeli s Čechoslováky nalézt společnou řeč, což se částečně dařilo. Ve 

volbách roku 1925 dohromady získaly tři největší sudetoněmecké strany prosazující 

spolupráci s národnostní většinou - Svaz zemědělců (Bund der Landwirte, BdL), 

Německá křesťanskosociální strana lidová (Deutsche Christlichsoziale Volkspartei, 

DCV) a Německá sociálnědemokratická strana dělnická (Deutsche Sozialdemokratische 

Arbeiterpartei, DSAP) – více než 1 milion hlasů.
167

 Na počátku třicátých let však přišla 

velká hospodářská krize. Sudety, oblast převážně lehkého průmyslu, byly zasaženy 

nejbolestněji. Lidé přicházeli o práci, žili z ruky do úst, pomoci od státu se jim příliš 

nedostávalo. V těchto podmínkách začala narůstat podpora radikálních hnutí. Nejlépe 

dokázala situaci využít Německá nacionálně socialistická dělnická strana (Deutsche 

Nationalsozialistische Arbeiterpartei, DNSAP) spjatá s NSDAP a po jejím zakázání 

Konrad Henlein se svou Sudetskou vlasteneckou frontou (později Sudetoněmeckou 

stranou, SdP). Henleinovci za pár let dokázali natáhnout pod svá křídla většinu 

sudetských Němců. Dne 24. dubna 1938 byl vyhlášen Karlovarský program, který byla 

vláda nucena 5. září přijmout.
168

 Přesto ale Henleinovci přerušili vyjednávání, neboť 

jejím cílem nebylo nalézt shodu, ale rozbít republiku. 

Nelze se divit, že postoj československé reprezentace nebyl po událostech roku 

1938 sudetským Němcům příliš nakloněn. Ještě na počátku války se však v úvahách o 

obnovení republiky nejvíce počítalo s variantou odstoupení části území ČSR obývané 

německou menšinou. Dalším možným řešením také mohlo být přestěhování části 
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sudetských Němců do vnitrozemí, čímž by v pohraničí kleslo jejich procentuální 

zastoupení.
169

 

Na počátku roku 1940 Edvard Beneš přijal koncept etnické homogenizace 

českého území. Té by bylo dosaženo vnitrostátním přesunem populace.
170

 Na podzim 

téhož roku myšlenku, jež by se již dříve dala vysledovat u lídra sudetoněmecké sociální 

demokracie Wenzela Jaksche, dále rozvedl. Německá menšina by podle tohoto scénáře 

byla soustředěna do tří autonomních regionů (žup) – Krnov, Liberec a Karlovy Vary. 

Němci, kteří by transfer z českých oblastí (včetně Prahy) odmítli, by museli buď 

emigrovat, nebo se plně asimilovat.
171

 Tato myšlenka však nenalezla v řadách 

československých politiků tolik pochopení, jak by Beneš patrně očekával. Hubert Ripka 

se obával, že by dříve nebo později došlo k secesi těchto regionů, Ladislav Feierabend 

poukazoval na fakt, že ani tyto oblasti by se neobešly bez přítomnosti Čechů, což by 

znovu vedlo k napětí mezi Čechy a Němci, ministři Němec a Bečko viděli jediné možné 

východisko ve vnějším transferu obyvatel.
172

 

Válka postupovala a ovzduší v protektorátě houstlo. Ochota vytvářet s Němci 

kompromisy se přímo úměrně ztenčovala. Hlášení domácího odboje navíc byla 

jednoznačně proti Němcům namířena a rozhodně se tedy nedalo očekávat, že by 

obyvatelstvo doma politiku „sbližování se sudeťáky“ uvítalo a podpořilo. 

První konkrétnější plány na odsun Němců se začínají tvořit v průběhu roku 

1941. Zcela jasný vliv na hovory o německé otázce měl teror, který v protektorátě 

rozpoutal Reinhard Heydrich. Poprvé veřejně Edvard Beneš o odsunu promluvil 28. 

dubna 1942 v projevu k British Press Association, kdy ho připustil jako jedno 

z možných řešení německé otázky.
173

 Do této doby se uvažovalo pouze o malém 

transferu s možnou výměnou území s Německem či rovnou odstoupením nepotřebných 

výběžků, ke konci roku 1942 už se však Beneš klonil k odsunu ve velkém měřítku.
174

 

Většina exilových politiků transfer obyvatelstva schvalovala. Výjimkou byli někteří 

socialisté (např. Rudolf Bechyně) a pak komunisté, kteří měli spoustu sudetoněmeckých 

členů a početnou voličskou základnu, o kterou by odsunem přišli.  
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Během svých cest do USA a SSSR roku 1943 Beneš zajistil podporu Spojenců 

návrhu deportace německé menšiny z ČSR a bylo dohodnuto, že náklady na odsun 

budou hrazeny z německých reparací. Tento scénář nakonec odsouhlasil i 

Sudetendeutsches Einheits Ausschuss, organizace zahrnující sociálně demokratickou 

Zinnergruppe (odpadlíky od Jakschova Treuegemeinschaft sudetendeutscher 

Sozialdemokraten), liberálně demokratickou Peresgruppe a komunisty. Jen Jaksch se 

svou skupinou s československou vládou nadále nesouhlasili.
175

 
176

 

 Nakonec tedy vyhrál plán, který v očích odboje aspoň částečně připomínal 

kompenzaci za příkoří, která musel český národ za války snášet. Hypotéza je však 

vyvrácena. Jak tato kapitola ukázala, převážně na počátku války se spíše operovalo 

s myšlenkou odstoupení území s vysokým procentuálním zastoupením německého 

obyvatelstva. Až s vývojem války a naléháním domácího odboje se československá 

exilová vláda utvrdila v nutnosti odsunu sudetských Němců z ČSR.  
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo popsat plány přítomné v kruzích 

československého zahraničního odboje ohledně poválečného uspořádání 

Československé republiky a následně vysvětlit důvody, proč tyto plány nebyly po 

skončení druhé světové války realizovány. Cílem přidruženým pak bylo poukázat na 

poměry uvnitř zahraničního odboje a určit, který proud odboje měl na utváření 

poválečné podoby Československa největší vliv. Toho bylo docíleno systematickou 

analýzou a syntézou zdrojů primárních i sekundárních, které se k této problematice váží. 

Oproti československému odboji v Sovětském svazu byla cesta zahraničního 

odboje formujícího se na západě Evropy vskutku trnitá. Problém se například objevil už 

při samotné volbě vůdčí osobnosti odboje. Zatímco Klement Gottwald byl pro své 

postavení ve straně i v Kominterně přirozenou vedoucí postavou, Edvard Beneš se 

shledal s početnou opozicí nejen mezi svými krajany, ale i u hlavních představitelů 

západoevropských zemí. Mezi nejzatvrzelejší Benešovy odpůrce patřil bezesporu 

československý velvyslanec v Paříži Štefan Osuský. Pro svou pozici ve Francii hrál 

v počáteční fázi konsolidování odboje důležitou roli. Nejprve s francouzskou 

reprezentací vyjednal možnost utvoření centra československé vojenské akce ve Francii 

a poté stál i u vzniku Československého národního výboru. Po obsazení Francie 

nacistickými jednotkami a nuceném přesunu československé odbojové akce do Velké 

Británie však Osuský pozbyl svého vlivu a v následujících letech byl nucen ustoupit do 

pozadí. 

Úsilí československého zahraničního odboje na Západě se plně zaměřilo na 

získání oficiální uznání ze strany Spojenců. Nejprve Británie schválila utvoření 

prozatímní exilové vlády v létě 1940, o rok později pak byla vláda uznána jako oficiální 

reprezentace Československé republiky. Vysokou měrou na tom měl podíl vstup 

Sovětského svazu do války. Sovětský svaz vnímal střední Evropu jako přirozenou oblast 

své sféry vlivu, vyvíjel proto snahu o přátelské poměry s československou politickou 

reprezentací.  

Posledním zásadním cílem československé exilové vlády bylo dosažení 

„oduznání“ Mnichova a navrácení ČSR do jejích původních hranic. I to se nakonec 

povedlo, třebaže se pak Československo muselo vzdát Podkarpatské Rusi ve prospěch 

SSSR. 
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S blížícím se koncem války se začaly československé odbojové akce na 

Východě a Západě sbližovat, což významně ovlivnilo konečnou podobu obnovené 

Československé republiky. 

V otázce územních změn byl rozhodujícím faktorem laxní postoj prezidenta 

Beneše a všeobecná neochotna Spojenců angažovat se ve věci Československa. Přestože 

se v průběhu, ale i po skončení války vynořilo množství plánů a návrhů, jež mnohdy 

velmi detailně rozpracovávaly tuto problematiku, nenašla se vůdčí síla, která by byla 

schopna tyto návrhy prosadit na mezinárodním poli. 

 Podobný osud provázel i koncepci federalizace střední Evropy. Prezident Beneš 

proti myšlence federalizace v zásadě nic nenamítal. Plán však nepodpořil převážně 

proto, že nejhlasitějšími příznivci této myšlenky byli (nezávisle na sobě) opoziční 

politici Milan Hodža a Wenzel Jaksch, s nimiž Beneš neměl příliš dobré vztahy. Projekt 

federalizace měl podporu i ve Spojeneckém táboře a Čechoslováci rozhodně nebyli 

jediní, kteří s podobnou myšlenou operovali, i v tomto případě ale rozhodla slabá vůle 

zásadněji měnit geopolitické uspořádání Evropy a kategorický nesouhlas Sovětského 

svazu, jenž možnost utvoření federaci vnímal jako přímé ohrožení svých zájmů.  

Stejně vnímal i projekt Československo-Polské konfederace. Projekt 

konfederace si mezi československými i polskými emigranty, stejně jako u politických 

špiček západních zemí, získal vysoký počet přívrženců. Zprvu vyjednávání obou 

exilových reprezentací komplikovaly vypjaté meziválečné vztahy a nedořešený spor o 

Těšínsko. Po vstupu Sovětského svazu do války se jednání zadrhlo na neshodách 

ohledně nového Spojence. Zatímco Beneš vyzdvihoval důležitost přátelství s Moskvou, 

Polsko bylo stále se SSSR ve válečném stavu. Sovětské veto nakonec učinilo veškerému 

jednání o konfederaci přítrž. 

Východ měl určující postavení i při jednáních o nové podobě politického 

systému obnovené republiky. Ten nakonec vyplynul z jednání v Moskvě v březnu r. 

1945, jehož výsledky se promítly do programu, který nově jmenovaná vláda v dubnu 

přijala v Košicích. 

Jediná otázka, ve které byl prezident Beneše neústupný, byla otázka sudetských 

Němců. V počátku války se objevily plány, v nichž se buď ČSR zřekla části území 

s vysokým procentuálním zastoupením obyvatelstva německé národnosti, nebo v nichž 

byl proveden jakýsi vnitřní transfer obyvatelstva, jehož cílem by bylo rozprostřít 

německé obyvatelstvo po celé republice a tím eliminovat výskyt oblastí, kde byli Němci 

většinou. S postupem války a v důsledku neustále narůstající nenávisti vůči Němcům 
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doma v protektorátě a mezi členy domácího odboje se však československá politická 

reprezentace utvrdila v nutnosti transferu německé menšiny z republiky. Komunistický 

odboj byl zprvu proti tomuto plánu, neboť za První republiky neměli sudetští Němci 

svou alternativu ke KSČ a proto spousta členů strany byla právě německé národnosti. 

Beneš však odmítl ustoupit a během roku 1943 zajistil tomuto plánu podporu klíčových 

spojenců, tedy USA a SSSR. 

Hypotéza č. 1 je tedy správná jen částečně. Československý odboj měl zájem 

především o oblasti, které by zabezpečily jeho hranice, většinu těchto teritorií však mělo 

po válce získat Polsko (např. Kladsko). Mezi Spojenci se pak nenašla síla, která by tato 

nově nabytá území Polsku odepřela. Dá se ale předpokládat, že v případě projevení 

aktivnějšího a rozhodnějšího přístupu od československé politické reprezentace, jako 

tomu bylo třeba v otázce sudetských Němců, by republika některá požadovaná území 

patrně získala. 

Hypotézu č. 2 lze také potvrdit jen částečně. Mezi západními Spojenci projekt 

federalizace podporu měl, rozhodné veto Sovětského svazu, který si ve střední Evropě 

nepřál žádné silné soustátí, však pro tyto plány znamenal konec. Určitý podíl na 

neúspěchu také nesly osobní spory Edvarda Beneše s hlavními podporovateli této 

myšlenky Wenzelem Jakschem a Milanem Hodžou. 

Podobný osud potkal i projekt Československo-Polské konfederace. I tato 

hypotéza (hypotéza č. 3) je potvrzena. Byly to právě vnitřní neshody politických 

reprezentací obou zemí a jejich vztahy k SSSR, které znemožnily tomuto plánu jeho 

realizaci.  

I hypotéza č. 4 je potvrzena. V odboji se reálně uvažovalo o třech variantách 

budoucího politického systému: 1) návrat k systému První republiky, 2) „sovětizace“ 

ČSR a 3) lidová demokracie. Vzhledem k zřejmým negativům prvních dvou variant se 

odboj vesměs shodl na variantě třetí, kterou se poté i pokusil uskutečnit. 

Pouze hypotéza č. 5 byla vyvrácena. Jak bylo ukázáno v kapitole 3.5., na 

počátku války se spíše uvažovalo odstoupení území či o výměně území se sousedním 

Německem. Až s vývojem války a naléháním domácího odboje se československá 

exilová vláda utvrdila v nutnosti odsunu sudetských Němců z ČSR. 

Jak je patrné, většina konceptů, jež vzešly z řad československé emigrace, 

nebyla uvedena v realitu hlavně kvůli neochotě západních Spojenců podpořit zájmy 

Československé republiky proti vůli Sovětskému svazu, čímž však nepřímo napomohli 

poválečné inklinaci Československa k SSSR. Poválečné uspořádání pak bylo výsledkem 
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konsenzu západního, východního a domácího odboje (třebaže poslední jmenovaný měl 

na rozhodování paradoxně podíl nejmenší). 

Pro obsáhlost této tématiky je zde ještě mnoho prostoru pro další výzkum. 

Přínosné by například byl výzkum problematiky z perspektivy západních Spojenců. 

Dalším možným výzkumným podnikem by bylo zaměření čistě na opoziční proudy 

v odboji, jejich návrhy a vztahy s Benešovým, a tedy hlavním proudem odboje. Na 

samostatnou práci by také vydala otázka poválečného vývoje z pohledu domácího 

odboje v protektorátě. 

 

 

 

Summary 

The main aim of this thesis is to describe the plans of the Czechoslovak 

resistance-in-exile for post-war organization of Czechoslovakia. Then propose the 

reasons why were those concepts abandoned. 

The chapter concerning the Czechoslovak resistance showed the struggles that 

accompanied its formation and pursuing its goals. Unlike the communist resistance 

formed in USSR around Klement Gottwald, the democratic resistance had to deal with 

problems such as unacceptance from the Allies and Czechoslovak opposition. 

Especially during the early years of war, Edvard Beneš had to hold his position against 

his political opponents, namely Štefan Osuský and Milan Hodža. However, they ceased 

to be much of a threat after the resistance centre moved from France to the United 

Kingdom. 

The resistance then could concentrate on building its position as an official 

representation of the Czechoslovak Republic and on nullifying the Munich Agreement 

by the Allies. The two resistances (the communist and the democratic one) sought 

cooperation as the war was coming to an end. 

The parts of this thesis concerning the post-war organization plans offered 

various concepts. It was shown that the plans for territorial changes were perhaps the 

most frequent. The Czechoslovak political representation, however, lacked the strength 

to persuade the Allies to support the Czechoslovak cause.  

The Czechoslovaks ran into similar problem with the Czechoslovak-Polish 

Confederation project. Although it gained the needed support in the resistance and even 
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within the political representation of the Western Allies, the USSR did not approve. 

Beneš did not want to upset the greatest ally of Czechoslovakia, and therefore he 

decided to abandon the project. The concepts of federalisation of Central Europe were 

abandoned for similar reason. 

The only concept which the resistance truly got through was concerning the 

Sudeten German issue which resulted in a transfer of the German minority from the 

Czechoslovak territory. 
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