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Úvod 

 

 Jak název napovídá, záměrem bakalářské diplomové práce je postihnout roli prvního 

ministra zahraničních věcí, Edvarda Beneše, při vytváření československé zahraniční služby. 

Ačkoliv je Benešovo jméno spojováno snad se všemi možnými aktivitami – fotbalem 

počínaje a úřadem prezidenta republiky konče – o nichž byla v souvislosti s ním napsaná řada 

publikací, děl věnujících se Benešově úloze při sestavování úřadu ministerstva zahraničních 

věcí a organizaci úřadu samotného se nedostává. Nedomnívám se, že by příčinou byla 

neaktuálnost tématu, spíše jeho zastíněnost. Osoba Edvarda Beneše vzbuzuje totiž tolik 

protichůdných názorů, že jsou některá méně emotivní témata související s jeho činností 

upozaděna.  

 V prvních dvou kapitolách bakalářské práce, které vyplňuje období Benešova života 

do roku 1919, tj. roku jeho návratu z exilu do vlasti, jsem využila především biografie od 

Jindřicha Dejmka,1 neboť se jedná patrně o nejucelenější a nejobsáhlejší dílo věnující se 

Edvardovi Benešovi a dále práce Antonína Klimka Zrození státníka. Pro období mírové 

konference čerpám i z další Klimkovy práce Jak se dělal mír roku 1919 a Dejmkovy 

monografie Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století. Doplňujícími pracemi 

věnujícími se E. Benešovi byly publikace Alexandra Orta Dr. Edvard Beneš – evropský 

politik a Františka Havlíčka Eduard Beneš: člověk, sociolog, politik.  

 Z období zahraničních studií, pocházejí Benešovy londýnské články publikované 

v Právu lidu, ústředním tiskovém orgánu české sociální demokracie. Je v nich možné sledovat 

Benešovy názory na různá témata týkající se anglické společnosti odrážející jeho 

socialistickou orientaci. Avšak z pramenů je pro sledované období nejpodstatnější memoárové 

dílo Světová válka a naše revoluce, ústřední pramen k české politice za první světové války, 

především k zahraničnímu odboji. Kromě tohoto tématu zachycuje i období Benešova 

dozrávání, teoretických příprav k politické kariéře nebo jeho filozofii odmítající násilí, 

usilující o zajištění míru. K činnosti v exilu se vztahuje Benešovo dílo Zničte Rakousko-

Uhersko!, stěžejní pro vytvoření ideového programu za hranicemi definitivně odmítajícího 

možnost dalšího soužití v rámci Rakousko-Uherska.  

 Ve Světové revoluci, díle neméně významném pro historii první světové války, uvádí 

své vzpomínky a program zahraniční akce T. G. Masaryk, mj. také hodnotí spolupráci 

s Edvardem Benešem. Vznik Světové revoluce předcházel Benešově Světové válce a naší 
                                                           
1 Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat 
(1884–1935). Praha: Karolinum, 2006. 
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revoluci, což je znatelné z programové a tematické návaznosti textů. Obě zdůrazňují význam 

zahraniční akce, bez níž by před zahájením mírových jednání samostatný československý stát 

nevznikl. Podle Beneše by tím rovněž ztratil možnost účastnit se konference a tudíž ovlivnit 

její výsledky. Na druhé straně není ubíráno na zásluhách domácímu odboji a samotnému 

převratu 28. října: „K dokonání celého revolučního díla bylo třeba, abychom i fakticky měli 

v rukou své teritorium. To se stalo převratem v Praze, který má takto jako poslední, závěrečný 

a naše osvobození dokončující akt velikou důležitost.“2  

 Protikladem je práce Ladislava Rašína Vznik a uznání Československého státu, podle 

níž byl převrat klíčovým zlomem celého boje za samostatnost, zahraniční akci nepovažuje za 

kruciální a samotná jednání o poválečném uspořádání za pracná. Z jeho pohledu totiž měla 

československá delegace díky domácímu převratu tak dobrou výchozí pozici na konferenci, 

že už jí jen stačilo obhájit to, čeho bylo 28. říjnem získáno: „Všechna jejich snaha mohla 

směřovati k tomu, aby bylo zachováno to, čeho bylo již dosaženo, aby československý stát 

vzniklý nezávisle na prohlášeních dohodových státníků, vyšel z mírové konference alespoň tak 

silný jako byl před jejím zahájením. Aniž bych chtěl podceňovati zahraniční revoluci, myslím, 

že jest správné, řeknu-li, že ona v první řadě bořila stavbu ustálených myšlenek a myšlenkové 

pojetí. 28. říjen byl onou fysickou realitou, která zabránila, aby ideologie Rakousko-Uherska, 

pevně zakořeněná v hlavách dohodových státníků […], zvítězila na mírové konferenci.“3 

Další, kdo zlehčoval význam zahraniční akce, byl Benešův odpůrce Karel Pergler. V jeho 

Americe a československé nezávislosti, jsou znatelné výtky k postupům zahraničního odboje i 

Beneše samotného. V rámci polemiky nad správností jednání, stejně jako Rašín, poukazuje na 

zlomový okamžik pro Československo z hlediska existence, a to 28. říjen: „Nebýt tohoto 

převratu doma, je vážná otázka, zda na mírovou konferenci bychom se byli dostali.“4 

Snižování důležitosti zahraniční akce, znamená zpochybnění zásluh na vzniku republiky 

jejích a rovněž Benešových, protože to byla zvláště jeho neúnavná píle, která vedla k uspíšení 

vyhlášení Národní rady jako prozatímní vlády, čímž vznikl jeden z chybějících atributů nutný 

pro existenci státu. A v neposlední řadě to byla právě osoba Edvarda Beneše, která byla vůdčí 

postavou československé delegace na mírové konferenci, usilující o prosazení 

československých požadavků. Cílem těchto opozičních prací bylo doložit, že národ nezískal 

samostatnost zásluhou Beneše, příp. zahraničního odboje, ale vydobyl si ji sám.  

                                                           
2 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [Druhý díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 508. 
3 Rašín, Ladislav. Vznik a uznání Československého státu. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1926, s. 212. 
4 Pergler, Karel. Amerika a československá nezávislost. Praha: Český čtenář, 1926, s. 175. 
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 Bakalářská práce čerpá dále z pamětí z pera Karla Čapka,5 Benešova bratra Vojty6 či 

zahraničních autorů C. Mackenzieho7 a E. B. Hitchcocka.8 Co se týká spolupráce 

T. G. Masaryka a E. Beneše, nejlepším dokladem kromě zmiňovaných pamětí je 

korespondence obsažená v řadě edic.9 Mimo plodné spolupráce je z ní patrná i blízkost obou 

mužů, vytrvalost ve sledování společného cíle. Jistou výjimku by mohly tvořit Listy 

důvěrné,10 osobní korespondence manželů Benešových, avšak ani zde se Edvard Beneš úplně 

neoprošťuje od svého diplomatického poslání. Ačkoliv oslovení jsou plná něžnosti, nikdy 

nechybí „pracovní“ pasáž. Jiným druhem pramenů jsou dokumenty jako Washingtonská 

deklarace apod. z práce Zdeňka Veselého.11 K práci jsem použila také výbor sestavený 

Prokopem Maxou čerpající ze Světové války a naší revoluce, z La Nation Tchèque a z orgánu 

politické emigrace Československá samostatnost nazvaný Práce za československou 

samostatnost.  

 Tematika budování československé zahraniční služby je stále nedostatečně 

zpracovaná, proto se závěrečná kapitola opírá především o prameny. Přesto nelze opomenout 

monografie věnované zahraniční politice československé, mezi něž patří především 

Československá zahraniční politika 1918-1938,12 již zmiňovaná práce Jindřicha Dejmka 

Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století nebo jeho nově vydaná Diplomacie 

Československa13 zaměřující se na dějiny ministerstva zahraničních věcí. Ačkoli se jedná 

o první důkladnou publikaci k tomuto tématu, její časový záběr vymezený lety 1918–1992 

neumožňuje autorovi zaměřit se detailněji na počátky ministerstva a zůstává tak pro 

bakalářskou práci jen prameny doplňující literaturou. Vnitropolitická situace země, vymezení 

se hradní politiky a její vůdčí postavení na poli zahraniční služby je obsahem Klimkova díla 

Boj o hrad.  

                                                           
5 Čapek, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Fr. Borový a Čin, 1947. 
6 Beneš, Vojta. Naše maminka. Vyd. 7. Plzeň: Grafika, tiskařské podniky v Plzni, 1947. 
7 Mackenzie, Compton. Dr. Beneš. London: Harrap, 1946. 
8 Hitchcock, Edward Bering. Edvard Beneš: Zasvětil jsem život míru. Translated by Zdenka Wattersonová. 
Krnov: Kořínek, 2006. 
9 Čechura, Jaroslav – Čechurová, Jana (eds.). Edvard Beneš (diplomat na cestách): depeše z padesáti 
zahraničních cest ministra Beneše 1919–1928. Praha: Karolinum, 2000.; Dejmek, Jindřich - Kolář, František 
(eds.). Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: Dokumenty československé zahraniční 
politiky. Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001. atd. 
10 Čechura, Jaroslav – Šetřilová, Jana (eds.). Listy důvěrné: Vzájemná korespondence Hany a Edvarda 
Benešových. Praha: Česká expedice, 1996. 
11 Veselý, Zdeněk. Československá zahraniční politika 1914–1945: (dokumenty). Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 2000. 
12 Klimek, Antonín – Kubů, Eduard. Československá zahraniční politika 1918–1938: kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995. 
13 Dejmek, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl 1., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí 
a diplomacie (1918–1992). Praha: Academia, 2012. 
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 Stejně jako v předchozích, i v závěrečné kapitole byla využita korespondence 

E. Beneše zaměřující se na organizaci zahraniční služby. Jsou to především listy z dob mírové 

konference, kde s prezidentem Masarykem plánují obsazování ministerstva, zastupitelských 

úřadů apod. Jedná se spíše o informace okrajové, hlavní zprávy se týkají samotné mírové 

konference, prosazování požadavků republiky nebo případných konfliktních situací 

v československé delegaci, např. s Karlem Kramářem nebo M. R. Štefánikem.  

 Ostatní prameny tvoří práce E. Beneše, T. G. Masaryka nebo dlouhodobého vyslance 

a historika Kamila Krofty na téma zahraniční politiky. Jedná se o prameny, kde jsou 

předkládány cíle československé zahraniční politiky, cesty k její realizaci, ideové 

směřování.14 Bakalářská práce rovněž čerpá z projevů Edvarda Beneše v Národním 

shromáždění, z Československé samostatnosti nebo z úředního věstníku ministerstva 

zahraničních věcí Sborník zahraniční politiky. I když je z článků ve Sborníku patrný vliv 

„ ředitelů zahraniční politiky“, nemění to nic na faktu, že jsou zde probírány skutečné 

problémy, jimž československá zahraniční služba musela čelit.  

 Výše popsaná literatura a prameny jsou zásadní pro tuto práci, ale jsou samozřejmě 

doplněny řadou dalších, převážně obecných prací či syntéz týkajících se období první 

republiky15 a rovněž internetových zdrojů dostupných na stránkách ministerstva zahraničních 

věcí www.mzv.cz nebo poslanecké sněmovny www.psp.cz. 

 Práce je vymezena obdobím Benešových teoretických příprav k politické kariéře, přes 

činnost diplomatickou započatou během exilu až po rok 1921, kdy byla organizačním 

statutem schválena prvotní verze ministerstva. Zvláštní zřetel je věnován formování 

zahraniční služby, tj. organizaci samotného ministerstva, diplomacie či otázce demokracie 

v mezinárodních vztazích. Cílem je vylíčit Benešovu osobní úlohu skrze ideový vývoj jeho 

osobnosti a překážky, které mu bylo třeba překonat pro zakotvení mladého státu v srdci 

Evropy a pro samotnou realizaci výstavby zahraniční služby nového demokratického typu. 

Jak bylo zmíněno výše, téma organizace zahraniční služby patří stále mezi němá místa 

historie První republiky, která teprve čekají na hlubší zpracování. Ačkoliv se v posledních 

letech objevuje snaha o zmapování tématu, jedná se posud spíše o kusé práce než zevrubnou 

analýzu dostupných pramenů. Je tedy zjevné, že i z pohledu akademika tak elementární text, 

jakým je bakalářská práce, vyžaduje v této oblasti badatelskou a interpretační schopnost. 

 

                                                           
14 Např. Masaryk, Tomáš Garrrigue. Nová Evropa: stanovisko slovanské. 4. vyd. Brno: Doplněk, 1994; Beneš, 
Edvard. Pět let zahraniční politiky československé. Praha: Orbis, 1924, atd. 
15 Např. Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII., 1918–1929. Praha: Paseka, 2000. 
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I. Zrození státníka 

 

1. Teoretické přípravy a myšlenkové vyzrávání 

 

 Edvard Beneš se narodil jako poslední – desáté – dítě v rolnické rodině Benešů. Stalo 

se tak 28. května 1884 v západočeských Kožlanech, zemědělsko-řemeslnickém městečku na 

Rakovnicku. První informace o politice se k jednomu z budoucích nejvýznamnějších českých 

politiků dostaly prostřednictvím jeho starších bratrů Václava a Vojtěcha, kteří se klonili 

k volnomyšlenkářství a socialismu, otec Matěj Beneš byl příliš pohlcen starostmi o obživu 

početné rodiny.16 Nezanedbatelnou roli sehráli Edvardovi bratři i v případě jeho studií, 

především bratr Vojta: „My studenti jsme jeden druhého podporovali. Václav pomáhal mně, 

já Edovi i tím, že jsem se sám živil. Na Edvardovy studie se mnoho nepomýšlelo.“ A dodává: 

„[Když] dorůstal Edvard let […], bylo třeba se rozhodnouti. Šel jsem na tatínka, aby dal 

Edvarda na studie. Bránil se, dvěma synům že už platí studie (to byl Ladislav v Plzni), tři že 

vydržovat nemůže.“17 Otec vyslovil souhlas s dalším vzděláváním svého nejmladšího syna 

poté, co se Vojta vzdal finanční podpory rodičů.18 

 Během gymnaziálních studií na Královských Vinohradech se Edvard začal blíže 

seznamovat, prostřednictvím bratra Vojtěcha, s prostředím sociální demokracie a jejího 

ústředního deníku Právo lidu. Takové prostředí utvrdilo Benešův demokratismus a stejně tak 

levicovou, socialistickou orientaci. Díky svým znalostem, politické orientaci a zájmu 

o západní jazyky, zejména francouzštinu a angličtinu, se o Benešově existenci dozvěděl 

T. G. Masaryk, který mu nabídl, aby začal překládat pro Naši dobu19: „Rozmluva skončila 

nabídkou: že mi prof. Masaryk přispěje, abych si při studiích snáze přivydělal trochu peněz. 

Dostal jsem hned k překladu pro Naši dobu stať z knihy amerického státovědce […], pak stati 

z němčiny […], pak z francouzštiny.“20 Beneš tak ještě před maturitou navázal styky s jednou 

z předních, českých kulturně-politických revue. Se samotným Masarykem se sice setkal jako 

středoškolák pouze letmo, ale ani přesto Beneš nepovažoval toto setkání za opomenutelné: 

                                                           
16 Blíže Klimek, Antonín. Zrození státníka: Edvard Beneš 28. 5. 1884-24. 9. 1919. Praha: Melantrich, 1992, s. 1–
2. 
17 Beneš, Vojta. Naše maminka. Vyd. 7. Plzeň: Grafika, tiskařské podniky v Plzni, 1947, s. 51–53. 
18 „Slíbil jsem, že se mnou už počítat nemusí, že se uživím sám, a tatínek svolil […].“  Ibid., s. 53. 
19 Česká prestižní kulturně politická revue, vydávaná od roku 1894 Laichterovým nakladatelstvím v Praze 
a redigovaná do roku 1914 T. G. Masarykem.  
20 Novotný, Karel (ed.). Práce a zápasy po boku TGM: Vzpomínky 1910–1947. Praha: Společnost Edvarda 
Beneše, 2000, s. 14.  



10 

 

„Mn ě jako 19letému studentu setkání toto a nečekaná pomoc zůstaly přirozeně vryty hluboko 

v paměť.“ 21 Ke skutečnému sblížení Beneše s Masarykem došlo až během světové války.22  

 Po absolvování gymnázia roku 1904 se Beneš zapsal ke studiu románské, germánské 

a slovanské filologie na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.23 Jak popisuje jeden 

z autorů Benešových životopisů E. B. Hitchcock, mladý intelektuál si byl vědom 

provinciálnosti českých politiků, on sám byl rozhodnut stát se člověkem mezinárodním.24 

Avšak aby se jím stal, musel poznat Evropu a její problémy, nejen skrze cestování, ale též 

studiem a pobytem v cizích zemích. Tak se tedy rok po nástupu na univerzitu rozhodl pro 

pokračování ve svých studiích v centru tehdejší evropské kultury, vysněném cíli většiny 

evropských intelektuálů, v Paříži. Je zřejmé, že na dlouhodobější pobyt v zahraničí neměl 

Beneš prostředky, ty se mu podařilo získat pravidelnými příspěvky do ústředního deníku 

sociální demokracie, Práva lidu,25 posléze také do dalších titulů českého a zahraničního 

tisku.26 Kromě pokračování ve studiích filologických, bylo v Benešově plánu začít studium 

práv a dalších „politických“ věd. Beneš přijel do Francie prožívající dynamický rozvoj 

politický, který souvisel s upevňováním republikánského zřízení a rozmachem socialistického 

hnutí.27 Sám Beneš uvádí ve svých vzpomínkách věnovaných této zemi: „Francii jsem si 

v celku zamiloval pro tradici veliké revoluce, pro velkorysost její národní historie […] pro 

tradiční její tendence humanitní, všelidské, všesvětové, hledající opravdový kult lidství. Také 

idealistický a revoluční vzmach sociálního a socialistického myšlení a praktického hnutí 

nedoktrinářského socialismu francouzského mne silně zaujal.“28 Nejen to ovšem vedlo 

Beneše k tomu, aby si Francii oblíbil, neboť to bylo právě ve městě nad Seinou, kde se setkal 

s Annou Vlčkovou, od roku 1909 Hanou Benešovou. 

 Neutuchající snaha o rozšiřování vlastních obzorů politických věd i reality vedla 

Beneše do další z velkých západních demokracií, do metropole na Temži. Podařilo se mu tak 

                                                           
21 Ibid. 
22 Blíže k seznámení Masaryka s Benešem např. Mackenzie, Compton. Dr. Beneš. London: Harrap, 1946, s. 37.; 
Hitchcock, Edward Bering. Edvard Beneš: Zasvětil jsem život míru. Translated by Zdenka Wattersonová. Krnov: 
Kořínek, 2006, s. 37–38.; Novotný, Karel (ed.). Práce a zápasy po boku TGM: Vzpomínky 1910–1947. Praha: 
Společnost Edvarda Beneše, 2000, zvl. s. 14–20.; Masaryk, Tomáš Garrigue. Světová revoluce: za války a ve 
válce 1914–1918. Praha: Orbis, 1925, s. 37–38. 
23 Klimek, Antonín. Zrození státníka: Edvard Beneš 28. 5. 1884-24. 9. 1919. Praha: Melantrich, 1992, s. 3.  
24 Viz Hitchcock, Edward Bering. Edvard Beneš: Zasvětil jsem život míru. Translated by Zdenka Wattersonová. 
Krnov: Kořínek, 2006, s. 42. 
25 Mackenzie, Compton. Dr. Beneš. London: Harrap, 1946, s. 38. 
26 Naše doba, Právo lidu, Rovnost, Volná myšlenka, Akademie, Volná škola, Moravsko-slezská revue, Le 
mouvement socialiste, Revue socialiste aj.  
27 Viz Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář 
a diplomat (1884–1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 35–36. 
28 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [První díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 4. 
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nejen důvěrněji poznat život britské metropole, ale také porovnat odlišné modely demokracie. 

Ač nebylo dělnictvo nikde tak favorizováno jako v Anglii, nepřičítal to Beneš humanitě, ani 

ideálům demokracie, ale především ekonomickým zájmům vyšších tříd. V článku z 30. 

prosince 1906 uvedl: „Kapitalisté pečují o dělníka, nedělají to ani tak v zájmu humanity […], 

ale ze sobeckého zájmu udržet tažného koně v dobrém stavu.“29 V optice levicového 

intelektuála, pocházejícího z nižších vrstev, republikánská Francie v porovnání se Spojeným 

královstvím plně zvítězila. 

 Klima značně odlišné od předchozích měla poslední ze zastávek politicky vzdělávací 

pouti, jíž bylo centrum vilémovské říše, Berlín. Jak popisuje Beneš ve svém díle Světová 

válka a naše revoluce, zanechala v něm právě návštěva Berlína nejhlubší dojmy: 

„Zmechanisování všeho veřejného života pod vlivem pruské discipliny, atmosféra nesvobody 

a všude cítěný vliv a rozhodování kasty vojenské, aristokratů a úředníků, to vše způsobovalo 

ve mne pocity bolestné.“30 Po návštěvě svobodomyslných zemí jako byly Francie a Anglie, 

vyvolala návštěva Německa silnou reakci. 

 Pro občana rakousko-uherské monarchie musel mít pobyt ve svobodném ovzduší 

Francie a Anglie nemalý vliv na jeho další postoj k politickému zřízení i sociálním 

podmínkám v jeho vlasti.31 Nejinak tomu bylo u Beneše: „Vrátil jsem se z ciziny posílen ve 

svém původním hlubokém odporu k našim poměrům politickým a sociálním. U přirovnání 

s Anglií, Francií […] jevilo se mi Rakousko-Uhersko prototypem státu reakčního, 

aristokraticko-byrokratického, policejního, napodobujícího v mnohém reakci, militarism 

a byroktatism v Německu […] Měl-li jsem odpor k podobným věcem v Německu, líbila se mi 

Habsburská říše ještě méně.“ 32 

 V hloubce nabytého poznání politického a sociálního života v západní Evropě 

a Německu, se mohl Benešovi málokdo vyrovnat. Do Prahy se vrátil roku 1908 s čerstvě 

získaným doktorátem z práv z univerzity v Dijonu, která akademické tituly udělovala 

cizincům prakticky bez studia, jen za obhájení dané práce. Pražská univerzita mu však 

odmítla tamní doktorát uznat. Beneš byl nucen pro získání doktorátu na domácí půdě 

pokračovat ve svých studiích na filozofické fakultě. Toho se mu podařilo dosáhnout roku 

                                                           
29 „The capitalists take care of the worker, they do not do so for humanity´s sake [...], but for the selfish reason 
to keep the tug-horse in good health.” Beneš, Edvard. London and social conditions in England: [Articles 
published by the daily “Právo lidu” of 1906]. Praha: Orbis, 1943, s. 49–50. 
30 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [První díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 2–3. 
31 Viz Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář 
a diplomat (1884 – 1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 36– 49. 
32 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [První díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 5–6. 
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1909, kdy byl promován doktorem filozofie a v září téhož roku začal působit na pražské 

obchodní akademii. Zde byl zaměstnán až do svého odchodu do emigrace roku 1915 jako 

suplent, resp. výpomocný učitel francouzštiny a národního hospodářství.33  

 Po završení studentských let, která nepochybně sehrála významnou úlohu ve 

formování jeho osobnosti, Beneš nejen učil na obchodní akademii, ale také se připravoval 

k práci na univerzitě. Odbornými zájmy směřoval k univerzitní kariéře a vědecké činnosti, jež 

měly společně s politickou přípravou vyvrcholit jeho vstupem na pole praktické politiky, 

korunovaným vědeckým přístupem mladého intelektuála.34 A ačkoliv plánoval, že se po 

dosažení doktorátu bude věnovat ještě nejméně deset let sebevzdělání a politické přípravě 

a teprve poté vstoupí do praktické politiky35, událostmi nabitá doba nedovolila Benešovi 

zůstat v ústraní. Vývojem domácí české politiky a česko-německým zápolením byl do 

politických zápasů vtažen mnohem dřív, než očekával. Když počátkem roku 1913 začala 

skupina pokrokářsky orientovaných studentů a mladých intelektuálů vydávat novou politickou 

revue Klín, vstoupil do její redakce i Beneš. Úvodní deklarace redaktorů silně kritizující 

nesvobodu v Rakousku signalizovala nejen radikalizaci postojů vůči monarchii, ale zřetelně 

napovídala, že na rozcestí rozchodu s ní dospěl taktéž právě nominovaný docent.36  

 V roce 1913 se, na základě svých vědeckých prací z filozofie, sociologie, politologie, 

historie a práva, stal docentem pro obor filozofie se zvláštním zřetelem k sociologii na 

pražské filozofické fakultě a v roce 1914 na České vysoké škole technické.37 Završení 

habilitačních řízení otevřelo docentu Benešovi i cestu k pravidelné výuce na obou 

univerzitách, kterou provozoval do svého odchodu do exilu. S jeho pedagogickým 

rozmachem korespondovala i jeho značná aktivita vědecká, věnující se řadě problémů tehdejší 

společnosti, např. alkoholismu, prostituci atd., která však byla poznamenaná zásahy cenzury. 

V dalším rozvoji studia zabránila Benešovi dramatická událost, která svými důsledky 

ovlivnila život celé Evropy – 28. června 1914 byl v bosenském Sarajevu spáchán atentát na 

následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este. V dramatickém sledu 

                                                           
33 Klimek, Antonín. Zrození státníka: Edvard Beneš 28. 5. 1884-24. 9. 1919. Praha: Melantrich, 1992, s. 4–5. 
34 Ort, Alexandr. Dr. Edvard Beneš – evropský politik: určeno pro stud. všech fakult. Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 1993, s. 11. 
35„[…] po čítal jsem tehdy v roce 1908, že budu musit věnovat ještě nejméně deset let sebevzdělání a politické 
přípravě […].“  Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. 
[První díl] . Praha: Orbis, 1927, s. 7. 
36 Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat 
(1884 – 1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 88–90. 
37 Viz Olivová, Věra. Edvard Beneš [online]. 2004 [cit. 6. srpna 2012]. Dostupné z: 
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/ministri_a_ministerstvo_v_h
istorii/edvard_benes_120_let_od_narozeni.html>. 



13 

 

událostí, stanul Beneš mezi prvními, kteří chtěli aktivním odbojem proti monarchii, vynutit 

realizaci českých státoprávních snah. 

 

2. Předním činitelem domácího odboje 

 

Částečné odmítnutí jednoho z bodů rakousko-uherského ultimáta vedlo 28. července 1914 k 

vyhlášení války Srbsku. Válka Rakousko-Uherska a Německa proti většině Evropy ovlivnila 

další vývoj české politiky a jejího postoje k monarchii. Představitelé české politiky orientující 

se na evropské šachovnici, mezi nimi i Edvard Beneš, si museli nutně vyvodit důsledky pro 

svoji další činnost.38 Bylo třeba zahájit hledání alternativ českého státu mimo Rakousko. 

Oporu pro protirakouský odboj chtěl Beneš hledat, stejně jako jeho univerzitní učitel T. G. 

Masaryk, na evropském demokratickém Západě.39 Tato orientace je odlišovala od většiny 

českých politiků, kteří se přikláněli k orientaci na Rusko.40 Benešova aktivita v prvních 

válečných měsících spočívala především v opatřování dostupných informací týkajících se 

probíhajícího konfliktu. Postupně se stal jedním z Masarykových nejbližších spolupracovníků 

a členem podzemní organizace Maffie. Vstoupil do redakce Času, tiskového orgánu české 

strany pokrokové Tomáše G. Masaryka, kde se pokoušel publikovat získané informace 

v podobě fejetonů.41  

 Když se Masaryk vydal na konci roku 1914 do Říma, již se do monarchie nemohl 

vrátit. Z Prahy obdržel od Beneše varování, „abych nejezdil, že mám být hned na hranicích 

zatčen; a z Vídně od Machara“.42 Na jejich základě setrval T. G. Masaryk v zahraničí a začal 

pracovat na budování oficiálního českého zahraničního odboje proti Habsburkům. K tomu 

však bylo nutno získat více aktérů, proto pobízel i další české politiky a žurnalisty, aby ho 

následovali. Cílem bylo rozvinout českou propagační činnost ve všech dohodových státech. 

Jedním z konkrétních úspěchů bylo zahájení vydávání čtrnáctideníku La Nation Tchèque,43 

                                                           
38 Viz Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář 
a diplomat (1884 – 1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 95–103. 
39 „Masaryk také v naprostém rozporu s populární náladou, která tehdy v Čechách převládala, nepřál si člena 
ruské dynastie na českém trůně.“  Kapras, Jan – Němec, Bohumil – Soukup, František (eds.). Idea 
československého státu. Praha: L. Mazáč, 1936, s. 157.  
40 Více k proruské orientaci, jejímž hlavním zastáncem byl v té době K. Kramář, ibid., s. 156–157.  
41 Viz Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář 
a diplomat (1884 – 1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 108. 
42 Viz Čapek, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Fr. Borový a Čin, 1947, s. 145.  
43 Politická revue československého zahraničního odboje, určená k jeho propagaci mezi politiky dohodových 
zemí. Nejdříve vycházela jako čtrnáctideník, poté měsíčník. Prvním redaktorem byl E. Denis (1915 – 1916), 
roku 1917 vystřídán ve funkci E. Benešem (1917 – 1918).  
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redigovaného prof. Denisem.44 Konečným výsledkem Masarykova apelu, bylo vyslání 

Benešova bratra Vojty do USA, aby vedl zahraniční akci mezi krajany a agrárního poslance 

Düricha, který se měl orientovat na Rusko.45 Dürichova proruská orientace46 měla přinést 

československému odboji i Benešovi osobně ještě řadu komplikací vedoucích k Dürichovu 

vyloučení z Národní rady.47  

 Před svým odjezdem stihl Masaryk pověřit Edvarda Beneše dotvořením tajného 

protirakouského výboru, jehož členové byli čelní představitelé českých klíčových politických 

proudů, Beneš se tak stal nejen zástupcem jednoho z politických proudů ve vznikajícím 

podzemním hnutí, ale i jakýmsi koordinátorem domácí protihabsburské akce.48 Beneš dokázal 

vyplnit podstatnou část Masarykova úkolu, z velké části právě jeho zásluhou se stala v březnu 

1915 podzemní organizace Maffie skutečností, sám Masaryk hodnotil spolupráci s Edvardem 

Benešem jako snadnou a účinnou: „Nebylo třeba mnoho řečí; byl politicky a historicky tak 

vzdělán, že stačilo slovo. Plány v podrobnostech vymyslil a provedl, brzy dovedl postupovat 

o své újmě a dobře.“49 Byly navázány kontakty s osobnostmi českých politických proudů 

a byl také vybudován poměrně spolehlivý styk s českými zástupci v zahraničí. Tato 

organizace nakonec ve změněné podobě přečkala celou světovou válku a sehrála ještě 

důležitou roli v bojích o obnovu české, resp. československé státnosti. 

 Nelze pochybovat o vlivu těchto událostí na Benešovu další politickou činnost. Na 

přelomu let 1914 a 1915 se tak z nepříliš známého intelektuála, který se o politiku zajímal 

spíše teoreticky, stal skutečný aktivní politický činitel. Další vynikající roli začal hrát na 

sklonku léta 1915, kdy odešel do exilu. Tento mladý revolucionář, měl svojí odbojovou, 

žurnalistickou, propagandistickou, ale i diplomatickou aktivitou klíčovým způsobem přispět 

k obnově státnosti vlasti.50  

                                                           
44 Denis Ernest (1849–1921), francouzský historik; prof. pařížské univerzity. Zabýval se českými, ruskými, 
jihoslovanskými a německými dějinami. Přední propagátor česko-francouzských kulturních a politických 
kontaktů. Během války se významně angažoval ve prospěch československého zahraničního odboje. 1920 
založil v Paříži Ústav slovanských studií. Mezi jeho díla zabývající se dějinami českých zemí patří např. Konec 
samostatnosti české nebo Čechy po Bílé hoře. 
45 Havlíček, František. Eduard Beneš: člověk, sociolog, politik. Praha: Prospektrum, 1991, s. 29. 
46 „Byl orientován pro cara a dokonce pravoslaví, jak tak mnozí z těch našich rusofilů, očekávajících všecku 
spásu od Ruska. Dělalo to mezi našimi zlou krev, že se ve svém rusofilském pasivismu neúčastnil naší práce 
[…].“  Masaryk, Tomáš Garrigue. Světová revoluce: za války a ve válce 1914–1918. Praha: Orbis, 1925, s. 66. 
47 Dürichovu vyloučení z Národní rady se věnoval i dobový tisk. Viz článek Aféra Dürichova. Československá 
samostatnost: orgán politické emigrace, 1918, roč. III, č. 16, s. 5. 
48 „Mne osobně pověřil prof. Masaryk, abych zajistil dále technický styk s cizinou a centralizoval tím prakticky 
akci domácí. Znamenalo to být ve styku s členy komitétu, shromažďovat materiál a posílat jej po poslech přes 
hranice, pokusit se čas od času sám přijeti.“  Maxa, Prokop (ed.). Eduard Beneš: Práce za československou 
samostatnost. Praha: Státní nakladatelství, 1928, s. 11. 
49 Masaryk, Tomáš Garrigue. Světová revoluce: za války a ve válce 1914 – 1918. Praha: Orbis, 1925, s. 38. 
50 Viz Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář 
a diplomat (1884 – 1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 112–113. 
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II. Diplomatický zápas za československou samostatnost 

 

1. Od Českého komitétu zahraničního k Národní radě československé  

 

 Benešovy kroky vedly do Švýcarska, kde se sešel s T. G. Masarykem. Ten nebyl 

zpočátku Benešovým příjezdem příliš nadšen, protože v jeho osobě ztrácela Maffie svého 

hlavního organizátora, člena, přes kterého udržovala kontakt se zahraničím.51 Masaryk 

nakonec rozhodl, že se sám usadí v Londýně, Beneš bude pracovat v metropoli na Seině. Ve 

vzpomínkách Masaryka, nebyla ani nyní spolupráce na dálku problematická: „Mezi námi byla 

úplná shoda v hlavních liniích; i když jsem při tom nebyl, Beneš ve všem rozhodoval tak, že se 

to shodovalo se smluveným celkovým postupem.“52 Pro Švýcarsko byl určen Lev Sychrava53 

a Dürichovi podle plánu připadlo Rusko.  

 Po příjezdu do Paříže obnovil Beneš své styky s francouzskými intelektuály, mj. s E. 

Denisem či dijonským profesorem Louisem Eisenmannem,54 navázal politické kontakty a 

začal se opět věnovat žurnalistice, skrze niž mohl informovat francouzskou veřejnost i vládní 

kruhy o útlaku českého a slovenského národa, jejich touze po svobodě a nezávislosti. 

Propagační činnost vyvíjel skrze příspěvky o poměrech v Rakousko-Uhersku do revue La 

Nation Tchèque, ale také do francouzských listů55 a krajanských listů ve Spojených státech 

amerických. Neméně významné byly i přednášky Masaryka a Beneše, jejichž cílem bylo 

vyložit svůj program za hranicemi, dokázat jeho uskutečnitelnost, praktičnost, ale též 

užitečnost pro spojence. Jednou z takových prací bylo i Benešovo dílo Zničte Rakousko-

Uhersko!, vydané po prezentaci na Sorbonně roku 1916 tiskem. Zde mj. pádnými důvody 

podpírá myšlenku osvobození Čechů a Slováků z habsburského jha: „Národ jest oloupen o 

svá nejzákladnější práva […] vražděn surovými a ukrutnými persekucemi, znásilňován 

jednáním policie, vojákův, úřadů; zbaven svých vůdců, svých denních listů, svých knih 

[…].“ 56 Poukazuje na klady, které by dohodovým mocnostem přineslo vytvoření národních 

států. Došlo by tak k vytvoření zóny malých národů, které by znemožňovaly Německu 

expanzi na východ: „zatarasí posléze cestu německému Drang nach Osten“.57 Po říjnové 

                                                           
51 Viz Mackenzie, Compton. Dr. Beneš. London: Harrap, 1946, s. 63. 
52 Čapek, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Fr. Borový a Čin, 1947, s. 150. 
53 Lev Sychrava (1887–1958), český novinář. Během války čelný exponent čs. zahraničního odboje.  
54 V té době pracoval na francouzském ministerstvu války jako expert na Rakousko-Uherskou problematiku. Viz 
Mackenzie, Compton. Dr. Beneš. London: Harrap, 1946, s. 65. 
55 Viz Journal des Débats, Le Temps, Le Matin, La Victoire, Paris-Midi aj.  
56 Beneš, Edvard. Zničte Rakousko-Uhersko!. Praha: Tisk. a vyd. družstvo čes. socialistů, 1920, s. 101. 
57 Ibid., s. 116. 
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revoluci v Rusku, nabyla možnost vytvoření takové bariéry nové perspektivy, malé státy měly 

bránit rovněž pronikání této revoluce do Evropy.58 Na závěr své práce Beneš vyzývá 

spojence: „Odejměte Habsburkům možnost pokračovati v jejich neblahé úloze! Osvoboďte 

rakouské Slovany! […] Pochopte konečně svůj zájem, pochopte zájem Evropy, pochopte 

zájem lidství!“59 Takové přednášky společně s dalšími projevy, memorandy a publicistickou 

činností vytvořily ideový základ politického programu zahraniční akce.60 

 Hlavním úkolem, který stál před zahraničním odbojem, bylo otevřené vystoupení 

a vyhlášení boje Rakousko-Uhersku.61 Roku 1915 vytvořený Český komitét zahraniční, 

završoval přípravu prvního veřejného vystoupení odboje za hranicemi. Text byl připravován 

T. G. Masarykem už dlouho, jak dokládá vzájemná korespondence s Benešem. V říjnu pověřil 

Beneše ve svém listu, aby opatřil francouzský překlad prohlášení.62 Finální podobu podle 

Masarykova vzoru zformuloval E. Denis. V Benešově odpovědi z 3. listopadu 1915 se již 

objevuje datum plánovaného vystoupení: „S Denisem jsme se rozhodli k uveřejnění manifestu 

14. listopadu. Je to neděle. Telegram do Petrohradu byl poslán a manifest tam bude zveřejněn 

také 14. listopadu (31. října). Stejně tak v Americe.“63  

 Poté, co dokument jasně deklaroval, že Češi stojí na straně slovanských národů 

a jejich spojenců, odvolávajíce se na protičeskou politiku Habsburků, následovalo určení 

hlavního cíle odboje: „ český národ nemůže dále mlčet. Proto utvořil se zahraniční komitét 

české emigrace, aby cizinu o pravém stavu věcí informoval a státníkům, politikům 

a publicistice spojenců a neutrálních států tužby českého národa přednášel a český program 

hájil […] průběh bratrovražedné války a bezohledné násilí Vídně nutí nás domáhat se 

samostatnosti bez ohledu na Rakousko-Uhersko. Usilujeme o samostatný československý 

stát.“64 Od toho okamžiku, jak píše Beneš ve svých pamětech, „začal náš odboj oficiálně 

[…], byl to rozhodný krok, první, veřejný a slavnostní, vykonaný v dohodě s domácími politiky 

                                                           
58 Břach, Radko. To the Origins and the Beginnings of Czechoslovak Foreign policy. In: Problems of 
Contemporary History 1, 1968, s. 50–51. 
59 Beneš, Edvard. Zničte Rakousko-Uhersko!. Praha: Tisk. a vyd. družstvo čes. socialistů, 1920, s. 143. 
60 „[...] řada oficielních memorand [...] moje přednáška vydaná na Sorbonně [...] a řada jiných projevů, tvořily 
ideový základ našeho politického programu, na kterém jsme pak vybudovali svou akci politickou a vojenskou 
a svou činnost propagační, žurnalistickou a literární.“ Maxa, Prokop (ed.). Eduard Beneš: Práce za 
československou samostatnost. Praha: Státní nakladatelství, 1928, s. 28. 
61 Ort, Alexandr. Dr. Edvard Beneš - evropský politik: určeno pro stud. všech fakult. Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 1993, s. 23–24. 
62 Hájková, Dagmar – Šedivý, Ivan (eds.). Korespondence: T. G. Masaryk – Edvard Beneš: 1914-1918. Praha: 
Masarykův ústav AV ČR, 2004, s. 39.  
63 „Avec Denis nous avons décidé de la publication du manifeste pour le 14 novembre. C´est le dimanche. 
Télégram[me] à Petersbourg est envoyé et on va publier le manifeste là-bas aussi le 14 nov[embre] 
(31 oct[obre]). De même en Amérique.“ Ibid., s. 42. 
64 Veselý, Zdeněk. Československá zahraniční politika 1914-1945: (dokumenty). Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 2000, s. 27. 
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a tudíž odpovědný před národem a budoucností“.65 Prohlášení se stalo hlavní programovou 

linií sjednocujícího se českého a slovenského protirakouského zahraničního odboje.  

 Rozporuplnost požadavku samostatného československého státu, který požadoval 

český komitét zahraniční, vysvětluje historik A. Ort tím, že český i slovenský národ byly 

většinou považovány za dvě větve téhož národa, československého.66 Se vstupem Milana 

Rastislava Štefánika do komitétu v únoru 1916 dochází k vyjasnění situace, Slovensko 

získává svého zástupce v nově transformovaném komitétu, v Conseil National des Pays 

Tchèques, tj. Národní radě českých zemí67. Bylo rozhodnuto, že nové politické centrum 

odboje bude ustaveno v politickém, diplomatickém a vojenském centru – v Paříži – na Rue 

Bonaparte 18: „ [...] sekretariát, permanentní, stále fungující, exekutivní orgán, byl myšlen 

jako výraz jednotnosti a pevnosti celého hnutí vůči spojeneckým vládám a jejich veřejnému 

mínění a soustředný bod celé akce jak vůči Spojencům, tak i vůči našim vojákům 

a kolonistům.“68 Sekretariát navázal soustavnější styky s organizacemi krajanů a centry 

odboje v dalších zemích, kterým Beneš začal zasílat více méně pravidelné přehledy 

o aktivitách pařížského centra. Byl tak položen základní kámen budoucí československé 

zahraniční služby. Masaryk byl určen předsedou Národní rady, poslanec Dürich 

místopředsedou, Štefánik zástupcem Slováků a Beneš generálním sekretářem.  

 Benešovi funkce sekretáře přidala na starosti další administrativu, posléze také řízení 

základních listů zahraničního odboje, La Nation Tchèque a Československé samostatnosti, 

a dalších nepolitických záležitostí. Tato pozice v zahraničním odboji mu umožnila ovlivnit 

směřování československé zahraniční akce a získat rozsáhlé administrativní a diplomatické 

zkušenosti.69 Kromě činnosti propagační se totiž Edvard Beneš začal věnovat i činnosti 

                                                           
65 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [První díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 100. 
66 Ort, Alexandr. Dr. Edvard Beneš - evropský politik: určeno pro stud. všech fakult. Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 1993, s. 25. Tentýž názor sdílel podle E. H. Hitchcocka i E. Beneš. Viz Hitchcock, Edward 
Bering. Edvard Beneš: Zasvětil jsem život míru. Translated by Zdenka Wattersonová. Krnov: Kořínek, 2006, 
s. 142.; též Opočenský, Jan. Zahraniční politika československá v letech 1918–1924, In: Z. Tobolka (red.), 
Politika. Co má věděti o Československé republice každý občan. Praha: Nákladem Československého Kompasu, 
1925, s. 404. 
67 Z důvodu neznalosti slovenských poměrů hájil Štefánik tento termín, snažil se tak předejít případným 
komplikacím pro politický boj podtrhováním slovenské otázky. Od roku 1917 se již ale objevuje název Conseil 
Tchécoslovaque a od roku 1918 i Conseil National des Pays Tchèques et Slovaques. Nejvíce se však zažil výraz 
Československá národní rada.  
68 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [První díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 117. 
69 Viz Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář 
a diplomat (1884 – 1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 140–141. 
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diplomatické, kdy prostřednictvím memorand o situaci středoevropských poměrů informoval 

státníky spojeneckých mocností o této, pro ně v dané době nepříliš známé problematice.70  

 

2. Upevňování pozice zahraničního odboje 

 

 Před československým zahraničním odbojem stál po otevřeném vystoupení 

a vyhlášení boje monarchii náročnější úkol – získat přímou podporu Spojenců pro 

československou věc. Bylo tak nutno učinit, protože se koncem roku 1916 centrální mocnosti 

pokusily o mírové jednání a prezident USA Woodrow Wilson se obrátil prostřednictvím 

svých velvyslanců na vlády válčících mocností, s požadavkem o sdělení válečných cílů.71 

Možnost uzavření míru bez ohledu na zájmy Čechů a dalších menších národů vyburcovala 

sekretáře Národní rady k akci. Beneš využil všechny své nástroje k ovlivnění situace – od 

kontaktování svých známostí na Quai d´Orsay, přes výraznou aktivitu ve francouzském tisku, 

až po předložení memoranda o aktuální situaci Čechů v monarchii. Úspěch, který toto úsilí 

přineslo, znamenal první velké diplomatické vítězství nejen československého odboje, ale 

i Benešův osobně. Když zástupci dohodových mocností odevzdávali odpověď na Wilsonovu 

nótu, jejich dokument nejen odmítal za stávajících podmínek uzavírat mír s ústředními 

mocnostmi, ale vymezoval rovněž obecné podmínky, za nichž by uzavřen být mohl. Vedle 

nutné územní restituce spojeneckých států a nezbytných reparací ze strany protivníka, nóta 

zdůrazňovala i práva svobodné existence malých států a národů72.  

 Poté co vešlo ve známost, že odpověď Dohody bude doplněna ještě další nótou, 

požadoval Beneš, aby se jasně vyslovila pro potlačené národy. Opětovně vynaložená námaha 

– o vložení formule o Čechoslovácích do příslušné nóty – přinesla své plody. Dodatek 

o „osvobození Čechoslováků“ byl spolu s osvobozením dalších nevládnoucích národů 

schválen a začleněn do finálního textu odpovědi. Celé československé zahraniční akci se tak 

v lednu 1917 dostalo kýženého zadostiučinění: „Pro nás za hranicemi to byl první veliký 

zjevný a veřejný diplomatický úspěch a základ, na kterém jsme budovali potom celou svou 

                                                           
70 Viz Foustka, Radim Neumann. Tři přednášky o presidentu dru Edvardu Benešovi. Praha 1936, s. 90. 
71 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [První díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 231. 
72 Jednalo se především o Belgii a Srbsko, avšak tato formule poskytovala základnu pro rozvíjení národně 
emancipačních snah potlačených národů. Blíže např. ibid., s. 237.  
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další politickou i vojenskou akci.“73 Přesto bylo jasné, že toto velké vítězství znamená spíše 

konec začátku skutečného diplomatického zápasu nežli jeho vrchol.  

 Krokem, který měl vést k pevnějšímu zakotvení cílů Národní rady v programech 

spojenců, mělo být vytvoření samostatného československého zahraničního vojska, které by 

bylo podřízeno politicky Národní radě. Úkol to byl nesnadný: „Neměl jsem vojenských 

zkušeností a byl jsem si vědom odpovědnosti politické, před kterou zde stojím jako zástupce 

Národní rady. Pomáhali mi vydatně moji spolupracovníci, ale ani oni neměli vojenských 

zkušeností.“74 Vojenské otázky, které stály před Radou, obsahovaly čtyři hlavní okruhy: 

dostat co největší počet zajatců z Ruska, zorganizovat všechny zajatce na francouzské půdě, 

podniknout nábor v Americe a využít vzrůstajícího počtu zajatců v Itálii.75  

 Na Benešovi spočinulo břímě Itálie, kam se vydal počátkem roku 1917 na svoji první 

skutečnou diplomatickou misi, aby se pokusil o dosažení lepšího postavení Národní rady 

a vytvoření československého vojska. Po návratu z mise s nepříliš valnými úspěchy, padla na 

generálního sekretáře všechna námaha související s vojenskými a politickými jednáními 

s Francouzi a jejich spojenci. Masaryk se totiž rozhodl vydat do Ruska a ani Štefánik se 

nepohyboval na evropském západě.76 

 Nápomocné při vytváření československé armády byly rostoucí ztráty Francie během 

prvního pololetí roku 1917, které vyvolávaly potřebu nových vojenských sil. To se brzy 

promítlo do postoje pařížských vládních a vojenských kruhů k realizaci výstavby 

československé armády, v důsledku čehož Beneš vykročil k jejímu vybudování. Cesta ke 

skutečnému zorganizování armády sekretáři Národní rady způsobila řadu obtíží, avšak 

konečný zrod více méně samostatného vojska, byl nesporným úspěchem. „[…] jednání toto 

došlo výrazu svého dne 16. prosince 1917, když byl vydán dekret francouzské vlády 

o konstituování československé armády. […] Před tím už revoluční události v Rusku umožnily 

nám vytvořiti armádu silnou; vlivem těchto dvou armád podařilo se nám získati souhlas také 

italské vlády k vytvoření armády v dubnu 1918, a když naše sibiřská armáda na jaře 1918 

vykonala svoji velikou anabasi na východ po prudkých bojích proti německé invasi, podařilo 

se nám vymoci na spojencích nejdříve soukromé uznání našich národnostních požadavků a 

                                                           
73 Maxa, Prokop (ed.). Eduard Beneš: Práce za československou samostatnost. Praha: Státní nakladatelství, 
1928, s. 70. 
74 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [První díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 361. 
75 Ort, Alexandr. Dr. Edvard Beneš – evropský politik: určeno pro stud. všech fakult. Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 1993, s. 29. 
76 Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat 
(1884 – 1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 163–167. 
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později přímo přesné akty dosahu mezinárodního.“77 Výsledkem byla deklarace z června 

1918 z Quai d´Orsay, která uznávala právo československého národa na samostatnost a 

současně Národní radu jako její nejvyšší orgán: „[Vláda republiky] považuje za spravedlivé a 

nutné prohlásiti práva Vašeho národa na samostatnost a uznati veřejně a oficielně 

československou Národní radu jako nejvyšší orgán, spravující veškeré zájmy národa, a jako 

první základ příští vlády československé.“78  

 Uznání Francouzů nesporně ovlivnilo další postavení Národní rady i jejího 

generálního sekretáře. Napomohlo k utužení vztahů s dalšími odbojovými centry, některými 

zastupitelskými úřady menších spojeneckých zemí a k navázání prvních vážných styků 

s velvyslanectvím řeckým, belgickým a portugalským. Do té doby Národní rada udržovala 

pravidelné kontakty jen s legací srbskou. Vznikl tak, vedle armády a skeletu vlády, další 

zárodek atributu ještě neexistujícího státu – předpoklad k brzkému položení skutečných 

základů diplomatické a konzulární služby.79  

 Podle francouzského vzoru i konvence mezi vládou Jeho Veličenstva a Národní radou 

přiznávala Čechoslovákům postavení spojeneckého národa, tři československé armády 

označila za „jednotnou armádu spojeneckou“ a Radě přiznala např. právo zřizovat konzulární 

a pasovou službu, účastnit se všech spojeneckých konferencí atd.80 Neméně významný byl 

slib účasti delegáta Národní rady na mezispojeneckých konferencích. Podpis dohodnuté 

konvence s britskou vládou vedl k uznání československého odboje i ze strany dalších 

mocností a jejich opětnému přehodnocení postoje vůči Čechoslovákům.81 V této chvíli mohl 

Beneš vykročit do závěrečné etapy zápasu o československý stát, jehož cílem nebylo již 

pouze diplomatické uznání, ale především vytvoření konkrétních atributů budoucího státu. 

 Benešova snaha přimět spojence k závazkům vůči konečnému prosazení 

československé státnosti byla vyvolaná nejasností postojů velmocí k posledním mírovým 

návrhům Vídně a Berlína. Tato situace donutila generálního sekretáře Rady uspíšit jednání 

o vyhlášení československé vlády a státní nezávislosti. Dne 2. září 1918 dochází prohlášením 

                                                           
77 První vystoupení E. Beneše na 77. schůzi Národního shromáždění, 30. 9. 1919. Národní shromáždění 
československé 1918–1920: stenoprotokoly [online]. 1919 [cit. 10. ledna 2013]. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/077schuz/s077001.htm>.  
78 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [Druhý díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 229. 
79 Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat 
(1884 – 1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 168 – 201. 
80 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [Druhý díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 283–285. 
81 Posun italského postoje v otázce nesvobodných národů monarchie, postavení československých vojsk v Rusku 
či vliv na finální rozhovory Masaryka se šéfem americké diplomacie v USA. Blíže např. Dejmek, Jindřich. 
Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Praha: Karolinum, 2006, s. 205.; viz též Klimek, Antonín. 
Zrození státníka: Edvard Beneš 28. 5. 1884 – 24. 9. 1919. Praha: Melantrich, 1992, s. 18.  
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vlády USA: „Vláda Spojených Států uznává Národní Radu Československou za de facto vládu 

válku vedoucí, požívající náležité pravomoci k řízení vojenských a politických záležitostí 

Československého národa.“82 k prvnímu veřejnému prohlášení a právnímu uznání Národní 

rady jako vlády de facto, což dřívější prohlášení výslovně neobsahovala. Následujícího dne 

mohl generální sekretář podepsat obdobnou úmluvu i s britskou vládou. 28. září následovala 

smlouva s Francií a 3. října, prohlášením předsedy ministerské rady, s Itálií.  

 K definitivnímu uznání zahraniční skupiny došlo 14. října 1918, kdy předal Beneš 

oficiální nótu francouzskému zahraničnímu úřadu, velvyslancům a vyslancům dohodových 

mocností.83 Byla vytvořena prozatímní československá vláda, kde T. G. Masaryk figuroval 

jako prezident prozatímní vlády, předseda ministerské rady a ministr financí, M. R. Štefánik 

jako ministr války a Beneš jako ministr zahraničních věcí a vnitra. Zbytek křesel měl být 

obsazen až po dohodě s představiteli domácího odboje. Zároveň bylo v této nótě oznámeno, že 

prozatímní vláda jmenuje své zástupce v hodnosti chargé d´affaires v Londýně, Paříži, Římě, 

Washingtonu a v Omsku. Pro Paříž byl určen jeden z prvních zakladatelů protirakouského 

odboje Lev Sychrava, pro britskou metropoli další člen zahraničního odboje Štefan Osuský, 

do Říma byl poslán Lev Borský, jeden ze zakladatelů odboje domácího a ve Washingtonu se 

měl úřadu ujmout Karel Pergler,84 místopředseda odbočky ČSNR v USA. Zástupcem 

v Omsku byl určen Bohdan Pavlů, místopředseda Československé národní rady v Rusku.85 

Jak dokládá Benešova korespondence předcházející předání nóty, vše bylo podrobně 

plánováno: „V Londýně […] se vytvoří legace. Právě to organizuji. Chtěl bych tam dát vždy: 

1. jednoho chargé d´affaires (s běžnou kompetencí tohoto úřed[níka] v diplomacii) a jednoho 

sekretáře. To by byl první náš diplomatický personál.“86 

 Vzhledem ke kvapu, v němž nová vláda vznikla, nebylo možno k nótě připojit 

Prohlášení nezávislosti. K tomu došlo teprve 18. října v reakci na mírové nabídky ústředních 

mocností vyhlásit federalizaci rakousko-uherské monarchie, kdy byla předána americké vládě 

tzv. Washingtonská deklarace, prohlášení prozatímní vlády československé: „Prohlašujeme 

                                                           
82 „The government of the United States also-recognizes the National Czecho-Slovak Council as a de facto 
belligerent government having the necessary authority to direct the military and political affairs of the Czecho-
Slovak nation.“ Deklarace Spojených států. Československá samostatnost: orgán politické emigrace, 1918, roč. 
IV, č. 4, s. 1. 
83 Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat 
(188 –1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 205–211.  
84 Blíže k jeho roli v boji za československou samostatnost a vývoji postoje Spojených států k československé 
otázce např.: Pergler, Karel. Amerika a československá nezávislost. Praha: Český čtenář, 1926. 
85 Dejmek, Jindřich – Kolář, František. (eds.). Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: 
Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 17. 
86 Hájková, Dagmar – Šedivý, Ivan (eds.). Korespondence: T. G. Masaryk - Edvard Beneš: 1914-1918. Praha: 
Masarykův ústav AV ČR, 2004, s. 270.  



22 

 

tímto habsburskou dynastii za nehodnou, aby vedla náš národ, a upíráme jí veškerá práva 

vládnout československé zemi, která to zde nyní prohlašujeme, bude od nynějška svobodným 

a nezávislým lidem a národem.“87 Zároveň se v ní nová vláda hlásila k ideálům moderní 

demokracie a republikánské formě vlády. 

 Po vyhlášení Washingtonské deklarace došlo ve Švýcarsku k setkání skupiny českých 

politiků v čele s předsedou Národního výboru Karlem Kramářem s československým 

ministrem zahraničí Edvardem Benešem. Pro Beneše toto setkání znamenalo první vstup do 

nejvyšších sfér domácí československé politiky, mezi zkušené představitele české politické 

elity a také první setkání s těmito představiteli vůbec. Je třeba si uvědomit, že se Beneš před 

svým odchodem do exilu o aktivní politiku v Praze nezajímal. Z předválečného období byl 

znám jen úzkému okruhu lidí kolem Masaryka, včetně Kramáře.88 

 Během 28. až 31. října 1918, kdy byl na domácí půdě učiněn převrat a oficiálně 

deklarován samostatný československý stát,89 se konaly ženevské rozhovory, které nabyly 

zásadního významu pro jeho další směřování. Reprezentace domácí české politiky se 

přihlásila k zápasu československého exilu, čímž byla zásadně ovlivněna rozhodování o řadě 

podstatných znaků československého státu. Značný prostor zaujala diskuze o budoucí formě 

československého státu a jeho definitivní vládě. Benešovi se navzdory Kramářovu 

monarchismu podařilo prosadit republikánský program.90 Stejně tak argument 

o mezinárodním renomé a právním uznání Masarykova vůdcovství ze strany dohodových vlád 

dopomohl k jeho budoucímu domácímu schválení prezidentství: „Všeobecná situace politická 

a sociální je v Čechách taková, že Vaše přítomnost je naprosto nezbytná. Vaše autorita je 

neomezená a jste všeobecně očekáván. Veškerá Vaše činnost byla schválena, nadšení je 

všeobecné.“91 Ministerským předsedou první vlády měl být Kramář, rovněž byla dohodnuta 

pravděpodobná sestava budoucích ministrů – Beneš i Štefánik si udrželi své úřady. Nemenší 

                                                           
87 Veselý, Zdeněk. Československá zahraniční politika 1914-1945: (dokumenty). Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 2000, s. 52. 
88 Srov. Hitchcock, Edward Bering. Edvard Beneš: Zasvětil jsem život míru. Translated by Zdenka 
Wattersonová. Krnov: Kořínek, 2006, s. 132. 
89 Pro některé autory je právě 28. říjen zásadním datem pro vznik Československa, nikoliv zahraniční odboj. Viz 
např. Rašín, Ladislav. Vznik a uznání Československého státu. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1926. 
90 E. Beneš i K. Pergler se navzdory antipatiím shodují, že forma budoucího státu byla zpočátku nepodstatná, 
cílem bylo získání jeho samostatnosti. Pochopitelná zdrženlivost v otázce formy státu opadla po vítězství ruské 
revoluce, kdy už nic nebránilo zahraničnímu odboji pro otevřené vyslovení se pro republiku. Viz např.: Beneš, 
Edvard. Smysl československé revoluce: První přednáška cyklu „Československá Revoluce“: Proslovena dne 12. 
března 1923. Praha: Památník odboje, 1923, s. 25–26.; Pergler, Karel. Amerika a československá nezávislost. 
Praha: Český čtenář, 1926, s. 185–186. 
91 Z telegramu Edvarda Beneše T. G. Masarykovi ze 4. listopadu 1918 viz Šolle, Zdeněk (ed.). Masaryk a Beneš 
ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání: vzájemná neoficiální korespondence T. G. Masaryka 
s Eduardem Benešem z doby pařížských mírových jednání (říjen 1918 - prosinec 1919). Část 2. Praha: Archiv 
Akademie věd České republiky, 1994, s. 126. 
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pozornost byla věnována vlastnímu budování státu, otázkám převzetí moci a jejího 

následného rozšíření po jeho celém teritoriu, a také mezinárodnímu zakotvení 

československého státu.92  

 Ani formální ukončení války v západní Evropě 11. listopadu 1918 oznámené dělovými 

salvami na Champs de Mars neznamenaly konec zápasu o československou státnost. Přesto se 

československý ministr zahraničí neubránil jistému pocitu satisfakce, když psal svojí ženě: 

„Jsem úžasně spokojen a šťasten, že to tak všecko jde a tak se vyvinulo. To jsme málokteří 

čekali – ale jak jsem přijel sem, obhlédl situaci, měl jsem dojem, že dojde k těmto koncům. 

Jsem zejména spokojen také tím, že se jednou ukáže přece trochu spravedlnosti na světě.“ 93 

Odloučení manželů Benešových trvající po dobu tří let bylo ukončeno na podzim 1918, kdy 

paní Hana dojela do Paříže, před tím ji však manžel upozorňoval na nové povinnosti spjaté 

s jeho funkcí, které nehodnotil kladně: „Sám jsem se hodně změnil za ty tři roky – uvidíš. 

A přijedeš-li brzo sem, dostaneš se do situace, která Tě velmi překvapí. V ministerské funkci je 

třeba dělat reprezentaci, diners, déjeuners, návštěvy atd. Není to příjemné!“94 

 

3. Na mírové konferenci 

 

 Československý stát se rodil z obtížných politicko-geografických podmínek. Vedle 

boje o definitivní geografickou podobu státu bylo třeba zajistit také jeho všestranné začlenění 

do postupně obnovovaných evropských mezinárodních vztahů, včetně jejich hospodářské 

složky.95 Beneš se musel hned po návratu ze Ženevy do Paříže soustředit na hlavní úkoly 

související s uhájením existence nového státu. Přípravné práce na mírovou konferenci 

konzultoval Beneš s ministerským předsedou Kramářem.96 Po přípravných jednáních, která 

probíhala od října 1918, byla 18. ledna 1919 slavnostně zahájena mírová konference 

v zrcadlové síni na zámku ve Versailles. Účastnilo se jí 27 tzv. válčících států Dohody 

a 5 britských dominií (Indie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Jižní Afrika).97 Tyto země 

                                                           
92 Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat 
(1884–1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 215– 217. 
93 Edvard Beneš Haně Benešové z 9. 11. 1918 v Paříži viz Čechura, Jaroslav – Šetřilová, Jana (eds.). Listy 
důvěrné: Vzájemná korespondence Hany a Edvarda Benešových. Praha: Česká expedice, 1996, s. 27. 
94 Edvard Beneš Haně Benešové z 19. 11. 1918 viz ibid., s. 30. 
95 Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat 
(1884–1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 222–225. 
96 Blíže vzájemná korespondence viz Dejmek, Jindřich – Kolář, František. (eds.). Československo na pařížské 
mírové konferenci 1918–1920: Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: Ústav 
mezinárodních vztahů, 2001. 
97 Viz Klimek, Antonín. Jak se dělal mír roku 1919: Československo na konferenci ve Versailles. Praha: 
Melantrich, 1989, s. 13. 
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byly rozděleny do čtyř kategorií.98 Z nových států se mohlo zúčastnit jen Československo, 

Polsko připuštěno nebylo, za spojenecký stát bylo uznáno teprve v únoru 1919. Stejně tak 

nebylo přizváno Rumunsko a Jugoslávie.99 Hlavní jednání probíhalo ve „velké pětce“, tj. 

Francie, Velká Británie, USA, Itálie a Japonsko, země se „zájmy dílčího charakteru“, mezi 

nimi i Československo, byly přizvávány jen k jednáním, která se jich týkala.100 Jako země se 

zájmy dílčího charakteru, mělo Československo právo pouze na dva reprezentanty na rozdíl 

od velmocí Dohody zastoupených pěti delegáty.101  

 Československá reprezentace se zorganizovala ještě před zahájením konference 

a začala ihned připravovat podklady k prosazení československých požadavků: „Dle 

posledních dispozic začne to teprve kolem 1. ledna. Máme tudíž ještě nějaký čas k přípravám. 

[…]. Já zde připravuji naše propozice, aby pro tu dobu naše věci u nich už byly hotovy 

a připraveny a náš program přijat. Všecko ve skutečnosti bude připraveno před konferencí. 

Jedná se nyní o toto připravení pozice naší.“102 Do čela československé delegace se postavil 

ministerský předseda Karel Kramář, avšak mnohem důležitější roli hrál druhý člen delegace, 

ministr zahraničí Edvard Beneš, který zůstal od podzimu 1918 v Paříži: „Já sám jsem po 

prezidentově odjezdu nemohl odejít z Paříže […]. Začaly se již ukazovat první poválečné 

obtíže a spory o podmínky míru, naznačující, že boj o mír nebude o nic lehčí, než byl boj 

o vojenské vítězství.“103 Beneš se zkušenostmi nabytými z prosazování požadavků 

československého odboje nespoléhal pouze na oficiální jednání a oficiální představitele 

velmocí, ale umně využíval svých znalostí diplomatického zákulisí, zvl. na pařížském Quai 

d´Orsay. Zatímco Benešova prestiž činností na pařížských jednáních rostla, Kramář účastí na 

mírové konferenci ztrácel půdu pod nohama.104  

                                                           
98 V první byly válčící mocnosti „mající zájmy všeobecného charakteru“, ve druhé válčící země „mající zájmy 
dílčího charakteru“, do třetí kategorie patřily mocnosti, které přerušily diplomatické styky s německým blokem 
a čtvrtou kategorii tvořily neutrální mocnosti a státy, které byly ve stadiu vzniku. Viz Gonionskij, Semen 
Alexandrovič. Dějiny diplomacie. Díl třetí, Diplomacie v první etapě všeobecné krize kapitalistické soustavy. 
Vyd. 2. přeprac. a dopl. Praha: Svoboda, 1967, s. 175–176.  
99 Gajanová, Alena. ČSR a středoevropská politika velmocí (1918–1938). Praha: Academia, 1967, s. 21. 
100 Ort, Alexandr. Dr. Edvard Beneš - evropský politik: určeno pro stud. všech fakult. Praha: Vysoká škola 
ekonomická, 1993, s. 48.  
101 Srov. Dejmek, Jindřich – Kolář, František. (eds.). Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: 
Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 25. 
102 E. Beneš Kramářovi z 27. 11. 1918 viz Dejmek, Jindřich – Kolář, František. (eds.). Československo na 
pařížské mírové konferenci 1918–1920: Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: Ústav 
mezinárodních vztahů, 2001, s. 82. 
103 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [Druhý díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 514. 
104 V průběhu mírové konference pozbyl Kramář prvenství v československé delegaci i svůj post ministerského 
předsedy. Již 3. 2. 1919 psal Beneš Masarykovi: „Kramář: naprosto nemožný. Dělá zde zle, nemá smyslu pro 
význam náš, své osoby, naši úlohu atd. Je deprimován, poněvadž si myslil, jak mu budou dělat honneury, jak 
bude vším točit […] a vidí, že to tak není, že se musí bojovat a – pracovat, těžce pracovat.“ Šolle, Zdeněk (ed.). 
Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání: vzájemná neoficiální korespondence T. 
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 Ministr zahraničí řídil a koordinoval všechny přípravné práce Československa na 

konferenci. Nápomocný mu měl být i na jeho popud zřízený Úřad pro přípravu mírové 

konference zabývající se sestavením sboru expertů a shromažďováním podkladů na pařížská 

jednání. Někteří z nich odjeli na počátku roku 1919 do Paříže jako součást delegace.105 

Organizačním řádem106 z 15. března 1919 byla ustanovena československá delegace na 

mírové konferenci jako samostatný odbor ministerstva zahraničních věcí, který podléhal 

přímo Benešovi. Delegace se rozrostla na téměř 80 členů zahrnující řady specialistů, 

právníků, národohospodářů, geografů a úředníků, z jejichž per vzniklo množství elaborátů 

věnujících se zahraničním vztahům československého státu i vznikající republiky, ale také 

zdůvodňujících její územní a další nároky.  

 Počátkem roku 1919 obhajoval šéf rodící se československé diplomacie před Radou 

pěti československé požadavky. Bylo pro něj ohromným úspěchem schválení většiny 

požadavků, které považovala československá strana za zásadní pro existenci státu.107 

Republice byly přiznány historické české země s připojením menších území Valticka a 

Vitorazska, Hlučínska, dále Slovensko108 a Podkarpatská Rus. Podstatně méně příznivě 

dopadla jednání finanční. Republika neobdržela nárokované reparace, ale sama se měla 

podílet na placení reparací rozpadlého Rakousko-Uherska a na uhrazení části jeho 

předválečných dluhů. Naprostým zamítnutím skončil požadavek koridoru mezi 

Československem a Jugoslávií a rovněž začlenění Lužických Srbů do československého státu. 

Vcelku to však pro Československo znamenalo stále veliký úspěch.109 Kladné výsledky 

Československa na konferenci byly umožněny především podporou Francie, která hájíc svůj 

prospěch, podporovala i zájmy mladé republiky, která byla součástí jejího mocenského bloku.  

                                                                                                                                                                                     

G. Masaryka s Eduardem Benešem z doby pařížských mírových jednání (říjen 1918 - prosinec 1919). Část 2. 
Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 1994, s. 177. K eskalaci konfliktu mezi E. Benešem a K. 
Kramářem viz ibid., zvl. s. 177, 181, 200, 213, 230, 253, 264– 265, 269, 284–285, 297, 303, 305–311. Srov. též 
Klimek Antonín. Boj o Hrad: vnitropolitický vývoj Československa 1918–1926 na půdorysu zápasu 
o prezidentské nástupnictví. I. Hrad a Pětka. Praha: Panevropa, 1996. 
105 Kárník, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918–1938). Díl první, Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918–1929). Praha: Libri, 2000, s. 64–65. 
106 Viz Dejmek, Jindřich – Kolář, František. (eds.). Československo na pařížské mírové konferenci 1918-1920: 
Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 258–260. 
107 Viz Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář 
a diplomat (1884–1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 231–235.  
108 Na území Slovenska se mu podařilo dosáhnout více, než navrhoval Masaryk. O složitosti situace na 
Slovensku a Benešově diplomatickém úsilí o vytvoření demarkační čáry s Maďarskem více např. Olivová, Věra. 
Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000, zvl. s. 68–72.; též Dejmek, Jindřich – Kolář, František. (eds.). 
Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: Dokumenty československé zahraniční politiky. 
Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 10–13. 
109 Klimek, Antonín. Jak se dělal mír roku 1919: Československo na konferenci ve Versailles. Praha: Melantrich, 
1989, s. 34.  
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 Všechny dohody bylo třeba vtělit do mírových smluv a poté schválit na konferenci. 

Součástí těchto smluv se stal i Pakt o Společnosti národů.110 Mír podepsaný s Německem 

28. června 1919 byl nemalým úspěchem pro československou delegaci. Podpisem Německo 

mj. uznávalo nezávislost Československa a jeho historické hranice.111 Podpis míru 

s Rakouskem 10. září téhož roku v Saint-Germain-en-Laye neznamenal jen zakotvení 

geopolitické existence Československa, ale také mezinárodněprávního postavení. „Po čtyřech 

letech zahraniční práce a bojů, v nichž nebylo nikdy ani zastávky, ani oddechu, ani 

bezstarostné chvíle,“112 mohl jet Beneš konečně domů a věnovat se svému ministerstvu, které 

bylo potřeba teprve vybudovat. Jeho zásluhy na budování samostatného československého 

státu došly největšího docenění z úst prezidenta Masaryka: „ Říkám vám, bez Beneše bychom 

republiku neměli.“ 113 

 Otevřená otázka mírové smlouvy s Maďarskem byla dořešena roku 1920, kdy 

došlo jejím podepsáním na trianonském zámku k vymezení nejspornějšího území – jižní 

hranice Slovenska, ostatní většinou kopírovaly dřívější hranice státní či zemské. Mírová 

smlouva s Maďarskem, stejně jako smlouva s Rakouskem, přinesla Československu uznání 

jeho samostatné existence a rovněž jeho právní zakotvení v rámci tzv. versailleského systému. 

Ke smlouvě byla ovšem volně připojena nóta připouštějící, aby konference velvyslanců 

v případě nutnosti vyzvala oba státy ke kompromisním dílčím hraničním změnám.114 Reakcí 

na výsledek jednání byla snaha republiky předejít maďarské hrozbě prostřednictvím vytvoření 

spojenectví se státy s Maďarskem sousedícími: „P ředloživ […] smlouvu o spolku obranném, 

který s úmyslem zajistiti Smlouvu trianonskou byl uzavřen v Bělehradě mezi Královstvím 

Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem, pan ministr Beneš prohlásil jménem obou 

spojených států, že vstup Rumunska do tohoto spolku bude přijat s opravdovým 

zadostiučiněním [...] Bylo sjednáno, že ještě před uzavřením formální smlouvy budou zmíněné 

tři státy sobě povinny vzájemnou vojenskou pomocí, jestliže Uhry bez provokace některý 

                                                           
110 Podepsaný 16. ledna 1920 v Paříži zástupci 32 států. Cílem společenství bylo: omezení možnosti válek, 
veřejnost a jasnost mezinárodních vztahů, uznání mezinárodního práva za závaznou normu pro jednání vlád 
a nejsvědomitější šetření závazků smluvních a uznání zásad spravedlnosti. Blíže např. Národní shromáždění 
republiky československé v prvním desítiletí. Praha: Předsednictvo poslanecké sněmovny a předsednictvo senátu, 
1928, s. 399–401. 
111 Podle mírové smlouvy se až na území Hlučínska, kde došlo k menším úpravám, nic na dosavadních hranicích 
mezi českými zeměmi a Německem neměnilo. Mimořádný význam této smlouvy je zřejmý: rozsah hranice 
s Německem a existence více než 3 milionové německé menšiny na československém území dělaly z Německa 
souseda, jehož vztah k Československu byl životně důležitým faktorem zahraniční politiky mladého státu. Blíže 
např. Dejmek, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992): vybrané kapitoly 
z dějin československé zahraniční politiky. Praha: CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002, zvl. s. 45–47. 
112 Beneš, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. [Druhý díl]. 
Praha: Orbis, 1927, s. 515. 
113 Čapek, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Fr. Borový a Čin, 1947, s. 150. 
114 Viz Klimek, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII., 1918-1929. Praha: Paseka, 2000, s. 176. 
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z nich snad přepadnou.“115 Vznikla tak podunajská aliance Malé dohody116 usilující o 

zadržení maďarského revizionizmu, ale také zamezení habsburské restauraci, aliance, jež byla 

zásadní součástí Benešovy zahraniční politiky.117

                                                           
115 Z memoranda o rozhovorech mezi ministry zahraničních věcí ČSR a Rumunska. Viz Dejmek, Jindřich – 
Kolář, František (eds.). Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920–1921: Dokumenty 
československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, s. 174–175. 
116 Dne 14. 8. 1920 byla podepsána smlouva o obranném spolku mezi Československem a Jugoslávií (Království 
Srbů, Chorvatů a Slovinců), 17. 8. 1920 protokol o shodném stanovisku obou stran mezi Československem 
a Rumunskem, 23. 4. 1921 podepsána mezistátní dohoda v Bukurešti. Blíže Gajanová, Alena. ČSR 
a středoevropská politika velmocí (1918–1938). Praha: Academia, 1967, zvl. s. 69–81. 
117 Od roku 1921 možno pozorovat nárůst významu aliance a rostoucí převahu RČS v jejím rámci. Blíže Essen, 
Andrzej. Malá dohoda jako nástroj československé zahraniční politiky. In: J. Valenta, E. Voráček, J. Harna 
(eds.). Československo 1918–1938: osudy demokracie ve střední Evropě. Sborník mezinárodní vědecké 
konference. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999, s. 562–565. 
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III. Zahrani ční služba 

 

1. Formování diplomacie a ministerstva 

 

 I když se česká politika snažila vstupovat v posledních desetiletích existence 

habsburské monarchie na širší horizonty Evropy, skutečné zmezinárodnění české otázky 

zrealizoval až československý odboj během první světové války. A právě s jeho institucemi 

jsou spjaty počátky vlastní československé diplomacie, která tak vznikla ještě před reálným 

zrodem státu.118 Československá diplomacie je jistým unikátem, protože její první autonomní 

projevy lze pozorovat již v čase, kdy suverenita a mezinárodněprávní subjektivita 

Československa nebyla všemi jasně uznána; protože se konstituovala v době, kdy ještě 

neexistoval samostatný československý stát. K plnému rozvoji diplomacie však konečně došlo 

se vznikem Československé republiky,119 neboť její skutečný základ byl položen až 

Benešovou nótou. Fakticky vycházel z činnosti Národní rady a jejích poboček a na ně také 

přímo navazoval personálně.  

 Když se ministr zahraničí Edvard Beneš 24. září 1919 vrátil z Paříže, čekala ho 

nelehká práce v podobě výstavby diplomacie nové republiky v čele s ministerstvem 

zahraničních věcí, které muselo být budováno prakticky na zeleném drnu. Jakýsi zárodek 

budoucího zahraničního úřadu byl sice vytvořen už v rámci předsednictva Národního výboru 

jako tzv. Úřad pro věci zahraniční v čele s absolventem vídeňské konzulární akademie 

Ferdinandem Veverkou.120 Tento prozatímní úřad zpočátku „sestával […] toliko ze 

7 úředníků a 2 písařek a působil v prvních dobách jako zahraniční odbor presidia ministerské 

rady, protože se zastávalo mínění, že vlastní ministerstvo zahraničních věcí je již od 14. října 

1918 v Paříži“ .121 Ke skutečné výstavbě ministerstva zahraničí došlo až po návratu prezidenta 

Masaryka do Prahy koncem roku 1918 a jako funkční úřad bylo dotvořeno teprve po návratu 

samotného ministra zahraničí Edvarda Beneše a československé delegace v září 1919.122  

                                                           
118 Dejmek, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992): vybrané kapitoly 
z dějin československé zahraniční politiky. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002, s. 333. 
119 Srov. Klimek, Antonín – Kubů, Eduard. Československá zahraniční politika 1918–1938: kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995, s. 15. 
120 Dejmek, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl 1., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí 
a diplomacie (1918–1992). Praha: Academia, 2012, s. 25. 
121 Deset let Československé republiky. Svazek 1. Praha 1928, s. 81. 
122 Dejmek, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992): vybrané kapitoly 
z dějin československé zahraniční politiky. Praha: CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002, s. 334. 
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 Jak je možné zjistit z korespondence Masaryka a Beneše, s organizací československé 

zahraniční služby bylo započato již roku 1918: „Začínám organizovat konzuláty v New Yorku, 

Chicagu a Pittsburghu […] je třeba mít dobré obsazení ekonomy na každém konzulátě, kteří 

budou muset založit nové obchodní a finanční vztahy a zakládat obchodní komory.“123 Úkol 

pro vybudování samotného ministerstva byl jasný. V krátké době shromáždit personál 

i vybavení pro nový úřad republiky, a stejně jako v cizině, včetně reprezentativních budov, 

protože jen v některých případech bylo možné využít středisek zahraničního odboje.124  

 Základní kámen ministerstva byl položen počátkem roku 1919, do té doby veškerou 

agendu obstarával ministerský předseda nebo čeští konzulární úředníci zaniklé monarchie. 

Jejich činnost spočívala v udržování telegrafického spojení s ministrem zahraničí v Paříži 

a v určitém udržování neoficiálních styků se sousedními státy. Jak bylo řečeno výše, 

k systematičtější výstavbě ministerstva a jeho obsazování kompetentními úředníky, přistoupil 

po svém návratu do republiky prezident Masaryk. Významné pomoci se mu dostalo v osobě 

Bedřicha Štěpánka125, dalšího českého absolventa vídeňské konzulární akademie. Masaryk 

určoval ideové směřování československé diplomacie, zatímco Štěpánek obstarával 

především organizační záležitosti a úřední výstavbu.126 Z korespondence Masaryka 

s Benešem vyplývá, že kompetentního personálu se nedostávalo: „Osoby pro Vaše 

ministerstvo časem shledám.“127 Na nedostatek fundovaných osob měla vliv i zjevná absence 

tradice – Čechů bylo v rakousko-uherské konzulární službě stěží dvacet a v samotné 

diplomacii vlastně nikdo.128 Počáteční klíčovou roli sehrálo několik málo úředníků 

                                                           
123 Z telegramu Masaryka Benešovi z 22. října 1918: „Am beginning to organize consulates in New York, 
Chicago, and Pittsburgh [...] necessary to have a good economist on staff of each consulate which will have to 
establish new commercial and financial connections and found Chambers of Commerce.” Šolle, Zdeněk (ed.). 
Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání: vzájemná neoficiální korespondence T. 
G. Masaryka s Eduardem Benešem z doby pařížských mírových jednání (říjen 1918– prosinec 1919). Část 2. 
Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 1994, s. 118–119.  
124 Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat 
(1884–1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 263–264.  
125 Mimo jiné člen Maffie.  
126 Dejmek, Jindřich – Kolář, František. (eds.). Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: 
Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 20. 
127 Masaryk Benešovi z 5. 1. 1919, Šolle, Zdeněk (ed.). Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských 
mírových jednání: vzájemná neoficiální korespondence T. G. Masaryka s Eduardem Benešem z doby pařížských 
mírových jednání (říjen 1918–prosinec 1919). Část 2. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 1994, 
s. 148.  
128 Nearistokratický ráz novodobé české společnosti byl překážkou v uplatnění se Čechů v diplomatické 
a konzulární službě Rakousko-Uherska. Jelikož oblast zahraniční politiky do rozpadu monarchie ovládal 
panovník spolu se svým ministrem zahraničí a šéfem generálního štábu, jevil se také nejvíce právě v tomto 
sektoru aristokratický a poloabsolutistický ráz habsburské monarchie – panovník jmenoval ministrem 
zahraničních věcí zpravidla šlechtice německé či maďarské národnosti a ze stejných národností byli vybírání 
i vyslanci a konzulové. Blíže např. Kořalka, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–
1914: sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha: 
Argo, 1996, zvl. s. 295–296. 
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odchovaných vídeňským Ballhausplatzem. K nim časem přibyla zhruba desítka dalších 

rakouských úředníků. První kádr pražské diplomatické centrály byl tak tvořen těmito muži 

spolu s několika právníky se zkušeností ze zemské správy, v čele s jakýmsi správcem 

zahraničního úřadu, Štěpánkem. Pevnější struktury se ministerstvu dostalo až po návratu 

většiny československé delegace z mírové konference. Do té doby se spíše improvizovalo, 

docházelo ke střetům představ o vytvoření francouzského modelu ministerstva s úředním 

dědictvím rakouským.129  

 Ministrovi zahraničí nebylo personální obsazení ministerstva vůbec lhostejné, jeho 

řešení zabírá nezanedbatelnou část Benešovy korespondence s prezidentem Masarykem, 

kterou vedli v době Benešovy nepřítomnosti na domácí půdě. Za nemožné pokládal 

obsazování postů členy Národního Shromáždění: „Je to nekonstituční a nelogické, nemožné: 

úředník ministerstva podřízeným ministra a zároveň jeho kontrolorem jako člen N.[árodního] 

Shr.[omáždění]. Jako takový nemůže také kontrolovat svou práci, konanou ve funkci úředníka 

ministerstva.“130 Kritiku lze zaznamenat též ohledně osoby Bedřicha Štěpánka, kterého 

Edvard Beneš neshledával dost vhodným pro sekční šéfovství: „Vadí mi, že není dost klidný 

a nevím jaký má smysl organizační […] moje mínění je, že by bylo nejlépe udržet pokud 

možno provisorium, kde by bylo možno dle okolností za 2–3 měsíce ho buď podržet v Praze, 

nebo poslat […] do Paříže. Zatím by mohl být jmenován ministerským radou.“ 131  

 Vzkazy přicházející Benešovi přímo z jeho ministerstva, nebyly nijak povzbudivé, je 

zde zřejmá absence hlavy ministerstva, která by napomohla jeho zorganizování: „[…] m ěl by 

Dr Beneš zajíti aspoň na týden do Prahy a tam celé ministerstvo dát do normálního běhu. 

Bylo by žádoucno v každém případě obsaditi aspoň nejdůležitější místa již jaksi 

definitivně.“ 132 Jistá naděje byla vkládána do jmenování B. Štěpánka ministerským radou, 

v němž byla viděna hlava ministerstva, pod níž by bylo možno uvést úřad do chodu. Jeho 

nominací ministerským radou koncem ledna 1919 bylo zajištěno fungování politické sekce,133 

kterou vedl do roku 1920. Dalším problémem nového ministerstva bylo „najíti Slováky do 

                                                           
129 Dejmek, Jindřich – Kolář, František. (eds.). Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: 
Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 20. 
130 Beneš Masarykovi z 15. ledna 1919, Šolle, Zdeněk (ed.). Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby 
pařížských mírových jednání: vzájemná neoficiální korespondence T. G. Masaryka s Eduardem Benešem z doby 
pařížských mírových jednání (říjen 1918 – prosinec 1919). Část 2. Praha: Archiv Akademie věd České 
republiky, 1994, s. 150.  
131 Ibid.  
132 Vzkaz E. Benešovi z ministerstva zahraničních věcí z konce ledna 1919 ibid., s. 164. 
133 První ze dvou reálně fungujících sekcí ministerstva před Benešovým návratem z konference. Druhou byla 
sekce národohospodářská zorganizovaná Z. Fierlingerem. Vedle toho bylo založeno prezidium a fundament 
sekce právní. Blíže Dejmek, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl 1., Nástin dějin ministerstva zahraničních 
věcí a diplomacie (1918–1992). Praha: Academia, 2012, s. 30. 
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zahraničního ministerstva“.134 Slováků pracovalo v rámci úřadů kolem dvou desítek a na 

významných místech jen poskrovnu, např. Osuský a Hurban. Ve skutečnosti špičkové 

diplomatické funkce obsadili především Češi. 

 Rozhodující slovo při obsazování ministerstva zahraničí si podrželi Masaryk 

s Benešem. Mezi kritéria pro přijímání do významnějších postů ministerstva patřilo 

především vzdělání, znalost jazyků a schopnosti, to vše společně s věrností státu 

a masarykovským politickým ideálům. Ačkoliv Beneš chápal politickou angažovanost spíše 

jako přítěž, loajalita vůči Hradu byla vyžadována. Není tedy překvapením, že větší část 

osazenstva se rekrutovala z řad příslušníků zahraničního odboje a z domácí odbojové 

organizace Maffie. Zbytek byl doplňován odborníky z řad bývalé české zemské byrokracie, 

vysokoškolských profesorů, reprezentantů nejvlivnějších politických a hospodářských 

uskupení, a brzy i jistý počet úředníků z řad menšin, zvl. Němců.135  

 Základní model pro ministerstvo, sídlící tehdy na Hradčanech,136 viděl jistě Beneš 

v jemu důvěrně známém Quai d´Orsay. Nakonec však organizační struktura ministerstva byla 

spíše kompromisem francouzského vzoru s byrokratickým vídeňským. Úředníci odchovaní 

Ballhausplatzem vtiskli chodu centrály i zastupitelských úřadů vlastní pečeť pozorovatelnou 

po celé meziválečné období. V porovnání s Quai d´Orsay chyběl pražskému ministerstvu od 

počátku jeden z nejdůležitějších prvků – velmi vlivná osobnost generálního sekretáře či 

státního tajemníka úřadu. V letech 1920 a 1921 se sice objevily snahy o vytvoření funkce 

státního tajemníka, ale model se, určitě i vzhledem k postoji ministra Beneše, neujal.137 

 Počáteční organizační struktura ministerstva byla dotvořena v měsících následujících 

po návratu ministra zahraničí Edvarda Beneše a 12. 5. 1921 byla v této prvotní verzi 

definitivně schválena statutem. Přijetí statutu předcházelo schválení definitivní směrnice 

o úředních písemnostech československé diplomatické služby, čímž byl vtisknut relativně 

jednotný řád a forma také úřední korespondenci. Po dokončení organizace v centrále 

pracovalo asi 80 až 90 konceptních úředníků vedle písařek a dalšího personálu.138 Hlavními 

                                                           
134 Vzkaz prezidenta Masaryka Benešovi z konce ledna 1919, ibid., s. 168. 
135 Klimek, Antonín – Kubů, Eduard. Československá zahraniční politika 1918–1938: kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995, s. 13.  
136 Kromě úřadoven sídlících v příslušné části Hradu, se jednalo o Toskánský palác, který slouží MZV dodnes, 
avšak od roku 1934 byla většina odborů ministerstva přestěhována do Černínského paláce. Blíže viz 
Toskánský palác – původní sídlo MZV [online]. 2004 [cit. 31. ledna 2013].  
Dostupné z: <http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstmi/budovy_architektura/toskansky_palac_puvodni_sidlo_m
zv.html>. 
137 Dejmek, Jindřich – Kolář, František. (eds.). Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: 
Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 28–29. 
138 Dejmek, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992): vybrané kapitoly 
z dějin československé zahraniční politiky. Praha: CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002, s. 336.  
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součástmi ministerstva zahraničí se stalo pět sekcí a pomocné úřady, čímž byl vytvořen 

základní rámec úřadu přeživší přes různé organizační proměny až do jara 1939, tj. do konce 

Druhé republiky. Ústředním nervem ministerstva bylo prezidium (I.) obstarávající organizační 

záležitosti úřadu, které rovněž sestavovalo návrh příslušné kapitoly státního rozpočtu. 

Skládalo se ze čtyř oddělení, první řešilo organizační a inspekční problematiku, druhé 

personální agendu, zbylé dvě součásti prezidia bylo rozpočtové a hospodářské oddělení. 

Nejdůležitější byla sekce politická (II.), jejímž úkolem bylo řešit všechny otázky týkající se 

ciziny včetně politického posuzování otázek národohospodářských, administrativních, 

finančních a kulturních. V čele odboru stál B. Štěpánek až do svého nominování řádným 

vyslancem ve Washingtonu.139 Sekce se stejně jako prezidium členila do čtyř oddělení, 

z nichž dvě obstarávala teritoriálně rozdělenou agendu140, třetí styk ministerstva 

s parlamentem a poslední záležitosti víz.141  

 Další sekci tvořil v původní struktuře odbor právní (III.), obstarávající veškerou 

judiciální agendu, spjatou se zahraničními vztahy.142 Čtyři oddělení, ze kterých sestávala, se 

věnovala záležitostem mezinárodních organizací (Společnost národů, Mezinárodní úřad práce 

atd.), právní ochraně československých občanů v cizině a cizinců v Československu, 

provádění a dodržování mírových smluv a řešení problematických vztahů církve a státu.143  

 Odbor čtvrtý, národohospodářský (IV.) se sídlem v budově Strakovy akademie, 

obstarával všechny obchodně-politické otázky spjaté se zahraničím za spolupráce 

s příslušnými úřady.144 Do čela tohoto odboru byl postaven důstojník československého 

vojska Zdeněk Fierlinger. Sekce se zpočátku dělila o část svých kompetencí a agendy 

s úřadem pro zahraniční obchod.145 Byla tvořena pěti odděleními, ze kterých se čtyři zabývala 

                                                           
139 Stalo se tak roku 1920, kdy byl Štěpánek 27. května jmenován mimořádným vyslancem a zplnomocněným 
ministrem, poté byl 31. srpna jmenován v témže postavení jako zástupce Československa pro Spojené státy 
americké. Pověření obdržel 22. září 1920. Blíže např. Dubovický, Ivan. Bedřich Štěpánek 
[online]. 2012 [cit. 30. listopadu 2012]. Dostupné z: 
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/osobnostiv historii/bedrich_s
tepanek.html>.  
140 První z územních oddělení se zabývalo záležitostmi střední, západní a severní Evropy s případnými problémy 
ve vztahu k závislým územím, druhé záležitostmi Evropy východní a většinou agendy z tehdejších samostatných 
mimoevropských území.  
141 Dejmek, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl 1., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí 
a diplomacie (1918–1992). Praha: Academia, 2012, s. 33. 
142 Kompetence sekce byly po podpisu a ratifikaci mírových smluv přeneseny na nová oddělení politického 
odboru a samotná právní sekce zcela zrušena. Blíže např. Dejmek, Jindřich – Kolář, František. (eds.). 
Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: Dokumenty československé zahraniční politiky. 
Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 30. 
143 Dejmek, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl 1., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí 
a diplomacie (1918 – 1992). Praha: Academia, 2012, s. 34–35. 
144 Tyto záležitosti na počátku republiky existenčně důležité především pro zásobování obyvatelstva a dodávky 
rodící se armádě. Řešeny byly v úzké spolupráci a příslušnými ministerstvy. Blíže např. ibid., s. 30. 
145 Po zániku úřadu pro zahraniční obchod na konci roku 1921 význam sekce vzrostl. 
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jednotlivými teritoriálními celky a páté dopravou.146 Další sekce administrativní (V.), která 

byla dotvořena až v průběhu roku 1921, obstarávala potřebné záležitosti československých 

státních příslušníků v cizině a cizích státních příslušníků v Československu. Taktéž měla na 

starosti agendu pasovou, poplatkovou atd. Posledním samostatným orgánem byla 

zpravodajská sekce (VI.), která zajišťovala všechny politicko-informační a propagační 

záležitosti. Přednostou se stal žurnalista a přední účastník domácího protirakouského odboje, 

Jan Hájek147, který ji fakticky vybudoval. Pod jeho vedením se roku 1920 odbor podílel na 

založení prvního českého periodika věnujícího se studiu problémů zahraniční politiky, 

Sborníku zahraniční politiky.148 Do struktury ministerstva patřil i kabinet ministra v čele 

s Ludvíkem Strimplem149, prezidium úřadu a další orgány např. knihovna, archiv apod.150  

 

2. Organizace zastupitelských úřadů a nová diplomacie  

 

 S uspořádáním domácího ministerstva souvisela i výstavba sítě diplomatických 

a konzulárních zastupitelství Československa a nalezení vhodných kandidátů na obsazení 

jejich postů: „Musili jsme však sestavovati celý sbor vyslanců, konzulů, vyslaneckých 

a konsulárních úředníků. Je přirozené, že to byli lidé z nejrozmanitějších společenských 

vrstev.“151 Do zahraničních úřadů byli vzhledem k nedostatku fundovaného personálu 

zamýšleni na příklad také představitelé z řad intelektuálů jako historikové Josef Pekař a Josef 

Šusta či cestovatel Alberto Vojtěch Frič. Roku 1920 se z univerzitních profesorů ve 

vyslanecké funkci uplatnil historik Vlastimil Kybal v Itálii či jeho kolega Kamil Krofta152 

u Svatého stolce. Ze stejných důvodů byli do zahraničních služeb přijímáni i příslušníci z řad 

                                                           
146 První oddělení obstarávalo záležitosti severní a západní Evropy; druhé Ruska, pobaltských zemí a Balkánu; 
třetí sousedních zemí a poslední Británie a dalších nezávislých zámořských zemí. Blíže viz Dejmek, Jindřich. 
Diplomacie Československa. Díl 1., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992). 
Praha: Academia, 2012, s. 35. 
147 Blíže k Hájkově osobnosti a zpravodajské sekci např. Dejmek, Jindřich. Pražské ministerstvo zahraničí 
a sebeprezentace Československa mezi světovými válkami. In: E. Broklová (eds.). Věře Olivové ad honorem. 
Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám. Praha: Společnost Edvarda Beneše v Ústavu 
T. G. Masaryka, 2006, s. 83–104. 
148 Od března roku 1921 vydáván také deník věnující se zahraniční politice - Prager Presse.  
149 Benešův spolupracovník z dob exilu. 
150 Dejmek, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992): vybrané kapitoly 
z dějin československé zahraniční politiky. Praha: CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002, s. 334–336. 
Strukturální proměny ministerstva k roku 1928 viz Deset let Československé republiky. Svazek 1. Praha 1928, 
s. 82–83.  
151 Krofta, Kamil. O zahraniční službě; Vznik, cíle a význam Malé dohody: dvě přednášky. Praha: Orbis, 1933, s. 
7. 
152 Dne 29. 2. 1936 se stal po Benešově ujmutí se prezidentského úřadu novým ministrem zahraničí. Více např. 
Dejmek, Jindřich. Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta: studie z dějin československé zahraniční politiky 
v letech 1936– 1938. Praha: Karolinum, 1998, zvl. s. 7–20. 
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šlechty153: „Budeme muset užít některých našich aristokratů, znajících franc.[ouzštinu] 

a j.[iné] řeči. Jako sekretáře, zatím nelze jim svěřit vedení. Snad později.“ 154 Dále byl vážný 

nedostatek oborníků snižován přijímáním Čechů dříve působících v rakousko-uherských 

diplomatických či konzulárních službách, členů z rakouské byrokracie: „[…]cht ěl bych ty 

mladé pány z rakouské služby, kteří mají jisté znalosti svého metier, rozsadit po legacích 

v cizině. Pomohou zařizovat legační byrokracii a zmizí z Prahy t.zv. „rakouský“ element. 

Chci je vesměs nahradit vojáky (důstojníky), jež částečně už mám vybrané, znající jazyk 

a kteří byli v cizině.“ 155 Přesto se obvykle jednalo o osoby bez diplomatické průpravy 

a zkušeností.  

 Vlastními vykonavateli zahraniční služby v cizině byli diplomatické a konzulární 

úřady. Předmětem zájmu úřadů diplomatických byla především politická a obchodněpolitická 

stránka mezistátních vztahů z hlediska zásadního, řídíce se vždy instrukcemi ministra 

zahraničních věcí. Úloha konzulátů byla oproti tomu konkrétnější se zaměřením na péči 

o ochranu osob, majetku a zájmů československých příslušníků v cizině, o příznivý rozvoj 

hospodářských styků atd. Vyslancům a ostatnímu diplomatickému personálu náležela podle 

mezinárodního práva výsada exteritoriality. To se ovšem nevztahovalo na funkce konzulů, 

kterým přináležela jen určitá výjimečnost postavení zabezpečující nerušený výkon jejich 

funkcí. Avšak jak uvádí dlouholetý československý vyslanec K. Krofta: „Hranice mezi 

činností vyslanectví a konsulátu není tak přesná, někdy má vyslanectví také konsulární 

oddělení, někdy je zase konsulát úplně oddělen, někde je určitá agenda přidělena vyslanectví, 

jinde stejnou agendu obstarává konsulát.“156 Jednalo se o běžnou praxi zavedenou 

z úsporných důvodů. Tyto pohnutky vedly roku 1921 ke zřizování tzv. honorárních konzulátů, 

v jejichž čele nestál státní úředník. Úřad byl zastáván vynikající osobností vlastního nebo 

cizího státu, která obyčejně bezplatně nebo za výnos konzulárních poplatků vykonávala pro 

daný stát jím svěřené konzulární funkce. Honorárním konzulům připadla obvykle agenda 

obchodní, hlavním úkolem byla podpora vývozu a ochrana zájmů exportérů. Úspora nebyla 

jediným důvodem pro zřizování těchto úřadů, roli hrála rovněž důležitost místa konzulátu.157 

                                                           
153 Zástupci národně uvědomělé české šlechty např. F. Bořek-Dohalský, M. Lobkovic. Viz Dejmek, Jindřich – 
Kolář, František. (eds.). Československo na pařížské mírové konferenci 1918–1920: Dokumenty československé 
zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2001, s. 31. 
154 Masaryk Benešovi z 3. srpna 1919, Šolle, Zdeněk (ed.). Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby 
pařížských mírových jednání: vzájemná neoficiální korespondence T. G. Masaryka s Eduardem Benešem z doby 
pařížských mírových jednání (říjen 1918 – prosinec 1919). Část 2. Praha: Archiv Akademie věd České 
republiky, 1994, s. 330.  
155 Beneš Masarykovi z 18. dubna 1919 viz ibid., s. 228.  
156 Krofta, Kamil. O zahraniční službě; Vznik, cíle a význam Malé dohody: dvě přednášky. Praha: Orbis, 1933, s. 
9. 
157 Deset let Československé republiky. Svazek 1. Praha 1928, s. 83–87. 
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 Problémy provázející budování samotných zastupitelských úřadů se týkaly zvláště 

konzulární služby. Koncem roku 1919 se rozhodovalo, zdali budou konzuláty spadat pod 

ministerstvo zahraničí či obchodu. I když byl zástupci obchodních kruhů zdůrazňován 

obchodní charakter konzulátů, po vystoupení ministerského rady B. Štěpánka, který 

„poukázav na širokou působnost úřadů konsulárních a jejich, v dnešní době eminentně 

politický význam,“158 bylo rozhodnuto ponechat zahraniční službu v kompetenci ministerstva 

zahraničních věcí.  

 Nově vzniklá zdemokratizovaná diplomacie byla na rozdíl od diplomacie staré „bližší 

životu, pohyblivější a pružnější“ .159 Při srovnání předválečné diplomacie s poválečnou je 

zjevná značná proměna diplomatické činnosti. Nová diplomacie přinesla urychlení 

a zjednodušení přímé komunikace mezi vládami, resp. jejich ministry zahraničních věcí. 

Změna byla jistě z velké části zapříčiněna vznikem nových institucí pro mezinárodní styk, 

jako byla Společnost národů. Pod jejich záštitou se konala řada mezinárodních konferencí, 

sjezdů, schůzek apod., do války nevídaný stav – ke schůzkám ministrů zahraničí tehdy 

docházelo jen při výjimečných událostech, doprovázených patřičnou pozorností médií. 

Poválečné styky státníků však byly téměř denním chlebem. Další proměna byla zaznamenána 

na poli tzv. tajné diplomacie, která byla zdemokratizováním diplomatické činnosti odstraněna. 

Možnosti utajení významných smluv byly potřeny povinností členských států Společnosti 

národů zaregistrovat všechny své smlouvy.160 V důsledku této povinnosti docházelo k veřejné 

kontrole služby diplomatické, která kladla na diplomata velké požadavky: „[...] musí 

problémy zahraniční politiky opravdu znát, má míti rozsáhlou erudici [...] musí za prvou svoji 

zásadu pokládati důslednou a všude se uplatňující poctivost, věcnost a striktní smysl pro 

právo.“161 Demokratický diplomat měl rovněž zapovězeno provádět politiku prestiže vlastní 

absolutistickým systémům. 

 V polovině roku 1921, kdy bylo přijetím organizačního statutu v podstatě ukončeno 

budování ministerstva, existovala tedy rovněž početná síť zastupitelských úřadů v cizině, 

fungovalo již 23 velvyslanectví, 20 generálních konzulátů a 29 konzulátů a vícekonzulátů.162 

                                                           
158 Organizace zahraniční služby. Sborník zahraniční politiky, 1920, roč. 1, č. 1, s. 2–3. 
159 Krofta, Kamil. O zahraniční službě; Vznik, cíle a význam Malé dohody: dvě přednášky. Praha: Orbis, 1933, s. 
7.  
160 Krofta, Kamil. O zahraniční službě; Vznik, cíle a význam Malé dohody: dvě přednášky. Praha: Orbis, 1933, 
s. 6–8. 
161 Beneš, Edvard. Zahraniční politika a demokracie: problémy a metody naší zahraniční politiky: [předn. 
23. března 1923 ve Státověd. společ. brněn.]. Praha: Státní nakladatelství, 1923, s. 14–15. 
162 Viz příloha č. 1. 



36 

 

K tomuto roku čítala československá zahraniční služba 1668 úředníků.163 Vybudování 

základního rámce rozsáhlého zahraničního úřadu a sítě zastupitelských úřadů v zahraničí pod 

vedením šéfa tohoto rezortu, Edvarda Beneše, jehož bylo dosaženo během dvouletého období, 

lze i přes drobné obtíže považovat za zřejmý úspěch. Už počátkem dvacátých let byl tak 

vybudován solidní základ zahraniční služby mladé republiky, jeden z nejvýraznějších příkladů 

praktické podoby reálného budování československého státu.164 

 

3. Hájemství zahraniční politiky  

 

 V počátcích existence Československé republiky bylo budování zahraniční služby do 

jisté míry citlivou otázkou. Dokládá to i dokument Národního shromáždění z roku 1919: 

„Lze-li činnost Národního shromáždění v prvním roce republiky v oboru zahraničním 

charakterisovati [...] příležitostnými projevy, aniž možno vlastně mluviti o tom, že by samo 

bylo mělo účast v řešení problémů politiky zahraniční, způsobila to okolnost, že i po vzniku 

naší republiky vnější politika česká byla řízena z Paříže, a že teprve výkladem vrátivšího se 

ministra dra Beneše, podaným v Národním shromáždění 30. září 1919, dán první určitý 

podklad k plodné debatě.“ 165  

 Vzhledem k ministrovu vytížení, není divu, že ještě o rok později byla i otázka 

budování zahraniční služby živým tématem: „V naší žurnalistice […] množí se články, 

obírající se tímto thematem. A ono opravdu patří k nejaktuálnějším, neboť obnovený stát náš 

musil zde stavěti ne jako v jiných ressortech na podkladě již existujícím.“166 Důvodem stálé 

aktuálnosti byla jistě také patrnost nespokojenosti politiků a veřejnosti: „[…] naše 

mezinárodní nezkušenost a nedostatek lidí opravdu připravených tak, aby mohli vpadnout do 

tempa zahraniční práce započaté a vedené našimi osvoboditelskými vůdci – to vše komplikuje 

i zdržuje vybudování naší služby zahraniční a současně působí, že veřejnost naše, též 

i parlamentní, stává se netrpělivou a naléhá, neuvědomujíc si jasně všechny důsledky, na 

rychlé rozřešení toho, co dosud definitivně řešeno být nemohlo.“167 Stejně jako tlak na 

dokončení výstavby zahraniční služby, je z článku čitelná snaha o omluvu či vysvětlení, proč 

                                                           
163 Krofta, Kamil. O zahraniční službě; Vznik, cíle a význam Malé dohody: dvě přednášky. Praha: Orbis, 1933, 
s. 18. 
164 Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat 
(1884–1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 268.  
165 Národní shromáždění československé v prvním roce republiky. Praha: Předsednictvo národního shromáždění, 
1919, s. 135. 
166 Šrom, Josef, E. Zahraniční služba a příprava k ní. Sborník zahraniční politiky, 1920, roč. 1, č. 17, s. 426. 
167 Ibid. 
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tomu tak dosud nemohlo být. Jako překážky jsou jmenovány např. definitivní dořešení 

těšínské otázky, fixace hranic republiky nebo ustavení Malé dohody. Nelze přehlédnout, že 

zmiňované obtíže oddalující dokončení budování nového resortu jsou spojeny s nepřítomností 

hlavy ministerstva zahraničních věcí.  

 Projdeme-li si Benešem posílané depeše z diplomatických cest, zjistíme, že se 

vymezovaly na evropský kontinent, konkrétně na jeho střední, jižní a západní části. Benešovy 

cesty do konce roku 1921 se týkaly každoročního podzimního zasedání Společnosti národů 

v Ženevě, schůzí představitelů Malé dohody, směřovaly do evropských metropolí, zvl. Paříže 

a Londýna, což souviselo s československou zahraničněpolitickou orientací a snahou 

o zajištění existence a bezpečnosti nového státu, včetně těšínské otázky.168 Není tedy 

nadsázkou tvrzení, že oblast zahraniční služby byla Benešovým hájemstvím, resp. skupiny 

Hradu,169 a bez jeho přítomnosti měly ostatní instituce v klíčových zahraničněpolitických 

otázkách svázané ruce. Do jisté míry to zpočátku jistě způsoboval pocit nedostatečné 

kompetence pro zasahování do této oblasti. A zjevně i Edvard Beneš byl na pochybách, zda 

svůj úřad nedává všanc v době své nepřítomnosti. Z korespondence manželů Benešových jsou 

patrná slova konejšení ze strany paní Hany: „O svůj úřad neměj starosti, chlapci jsou pilní 

a opatrní a když by nevěděli kudykam – jistě by bez Tvého pokynu nejednali.“170  

 Ačkoliv se Edvard Beneš formou korespondence s prezidentem Masarykem účastnil 

obsazování svého úřadu, byla to především osoba prezidenta, která zpočátku ovlivňovala 

výběr diplomatických zástupců Československa. T. G. Masaryk v prvních letech republiky 

Benešovi zasahoval do vedení zahraniční politiky, neboť ministr neměl ze své pozice na 

mírové konferenci dobrý přehled o vhodných osobách doma, ani schopnějšího 

a důvěryhodnějšího spolupracovníka, jemuž by takovou práci svěřil. Ministr zahraničí kromě 

T. G. Masaryka vedle sebe jen těžko snesl jakéhokoliv, třebaže jen potencionálního, rivala či 

konkurenta171 anebo člověka projevujícího jiné názory172. Benešova kritika takových jedinců 

                                                           
168 Více k zahraničním cestám E. Beneše např. Čechura, Jaroslav - Čechurová, Jana (eds.). Edvard Beneš 
(diplomat na cestách): depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše 1919–1928. Praha: Karolinum, 
2000, zvl. s. 15–31. 
169 Vedoucí politická skupina reprezentovaná T. G. Masarykem a E. Benešem. Zahraničněpoliticky orientovaná 
na Francii. Skupina ztotožňující se s klíčovým postavením zahraničního odboje pro vznik samostatného státu, 
někdy podléhající tendencím k podceňování role odboje domácího. Hrad se opíral především o Československou 
stranu národně socialistickou, stranu sociálně demokratickou, Československou obec legionářskou, Sokol 
a o jednotlivé osobnosti 1. republiky. Blíže Klimek Antonín. Boj o Hrad: vnitropolitický vývoj Československa 
1918–1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. I. Hrad a Pětka. Praha: Panevropa, 1996, zvl. s. 
163–179. 
170 Hana Benešová Edvardovi Benešovi z 1. 6. 1920, Čechura, Jaroslav – Šetřilová, Jana (eds.). Listy důvěrné: 
Vzájemná korespondence Hany a Edvarda Benešových. Praha: Česká expedice, 1996, s. 46. 
171 Např. B. Štěpánek; někdy bývá za „oběť Benešovy nesnášenlivosti“ považován i vyslanec K. Pergler, který 
byl ze svého úřadu v Tokiu odvolán za tristní poměry v tamní legaci. Od tohoto momentu se stal jedním 
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dokazuje, že osobně nehledal ani tak samostatné diplomaty velkého formátu, ale spíš poslušné 

a schopné realizátory svých koncepcí a rozhodnutí. To se odrazilo i na stylu jeho práce, při 

níž se snažil zařizovat vše podstatné pokud možno sám.173 Tento fakt jistě přispěl ke 

zpomalení výstavby československé zahraniční služby, neboť je jasné, že samotné její 

organizování nebyl ochoten svěřit jen tak někomu, zvláště když už měl určité představy 

formované pobytem na evropském západě.  

 Benešův primát na poli zahraniční politiky, byl podtržen tradicí, která vznikla po jeho 

návratu z mírové konference, tradice tzv. hradní politiky. Prezident a zpočátku i ministr 

zahraničí dleli na Hradě, kde formovali státní politiku s pomocí různých politických předáků, 

tzv. Pětky. Tu představovali vůdci pěti nejsilnějších státotvorných stran, a to strany agrární, 

čs. socialistické, lidové, národně demokratické a sociálně demokratické. Při každém 

politickém sporu zaujímaly strany stanovisko buď pro Hrad, nebo proti Hradu.174 Jak uvádí 

historik Antonín Klimek, pětková fronta nebyla vždy jednotná - socialistické strany a jejich 

předáci byli více prohradní než vůdci zbylých stran.175 Spolupráce Hradu a Pětky 

představovala střetávání humanistických demokratů s ideologicko-autokratickými sklony 

kolem prezidenta Masaryka a „prakticko-demokratických“ vůdců hlavních politických stran. 

Jejich spolupráce měla být pohonem pro udržení demokracie, ale okolnostmi vynucené 

metody kabinetní politiky, zákulisních dohadů a domluv obou struktur, ubírali na 

neposkvrněnosti této demokracie. 

 Do zahraniční politiky se ministři a předáci stran vměšovali minimálně, vedle Beneše 

cítili svoji nekompetentnost k zasahování do jeho úřadu.176 Beneš si tak za podpory 

T. G. Masaryka vybudoval z oblasti zahraniční politiky svoji doménu, do které mohl 

zasahovat právě jen prezident. Jejich koncepce byly v této sféře téměř totožné, opíraly se 

o spolupráci se západními demokraciemi, které stály u zrodu Československa, z nich 

především o Francii: „Francie je ze všech velmocí svými zájmy naší republice nejbližší.“177 

Svojí zahraničněpolitickou orientací republika patřila k rozhodným obhájcům mírových 

                                                                                                                                                                                     

z Benešových vášnivých odpůrců. Blíže např. Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého 
demokrata. Část první, Revolucionář a diplomat (1884–1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 268.; viz též Klimek 
Antonín. Boj o Hrad: vnitropolitický vývoj Československa 1918–1926 na půdorysu zápasu o prezidentské 
nástupnictví. I. Hrad a Pětka. Praha: Panevropa, 1996, zvl. s. 235–237. 
172 Např. spory se Štěfánikem a s K. Kramářem kvůli jeho proruské orientaci. 
173 Klimek, Antonín – Kubů, Eduard. Československá zahraniční politika 1918–1938: kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995, s. 13. 
174 Hitchcock, Edward Bering. Edvard Beneš: Zasvětil jsem život míru. Translated by Zdenka Wattersonová. 
Krnov: Kořínek, 2006, s. 163. 
175 Klimek Antonín. Boj o Hrad: vnitropolitický vývoj Československa 1918–1926 na půdorysu zápasu 
o prezidentské nástupnictví. I. Hrad a Pětka. Praha: Panevropa, 1996, s. 178. 
176 Klimek, Antonín. Zrození státníka: Edvard Beneš 28. 5. 1884 – 24. 9. 1919. Praha: Melantrich, 1992, s. 22. 
177 Viz Beneš, Edvard. Pět let zahraniční politiky československé. Praha: Orbis, 1924, s. 19. 
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smluv a jimi daného řádu a územního statu quo: „[Mírové smlouvy] jsou základem 

a východiskem každé politické, hospodářské i mravní poválečné činnosti. Jest to základ 

nového světa, výraz nového řádu.“178 Za hlavního garanta daného stavu považovala 

Společnost národů, kterou hodlala co nejaktivněji podporovat. Dalším cílem byla přátelská 

spolupráce se všemi státy, především sousedními. K sovětskému Rusku zaujímala oficiálně 

československá politika neutralitu.179 Úsilí zahraniční politiky směřovalo rovněž ke 

spolupráci v rámci spojenectví Československa, Jugoslávie a Rumunska v Malé dohodě: 

„[…] jsme citově, politicky i zájmově nerozlučně spojeni především s Jihoslovany a pak také 

s Rumunskem. Naše poválečná politika tento fakt jen zdůrazňuje.“180 

 Téměř monopolní ovládnutí oblasti zahraniční politiky Hradem, bylo důsledkem 

spolupráce ve vedení Národní rady, která svojí činností získala mezinárodní prestiž 

a zasloužila se o vznik a mezinárodní uznání nového státu. Právě nabytý respekt, kontakty 

v cizině a diplomatické zkušenosti, patřily k atributům, jimiž domácí reprezentace 

nedisponovala. Masaryk s Benešem tak na domácí půdě postrádali v oblasti zahraniční 

politiky zvláště v prvních poválečných letech skutečné konkurence, z čehož těžili a vytvořili 

si na její vedení výhradní hájemství. Doména zahraniční politiky se vlivem svých realizátorů 

stala stabilní oblastí s ostře vyhraněným rázem a jasným směrem, čímž vytvořili základ pevné 

tradice. Ztotožnění Edvarda Beneše s vedením zahraniční politiky první republiky není tedy 

nikterak přehnané.181    

 

4. Otázka demokracie v mezinárodních vztazích  

 

 Všechny mírové smlouvy tvořily základ nového uspořádání světa po velké válce. 

Znamenaly hluboké mocensko-politické změny a vytvoření versailleského systému, jehož 

upevnění se stalo jedním ze základních cílů československé zahraniční politiky. Mocenské 

změny byly doprovázeny změnami politickými. Vítězstvím demokratických mocností zasáhl 

demokratizační proces také území dříve nedemokratická: „Vývoj Evropy a lidstva spěje 

k demokratizaci, to jest humanizaci mezistátních a mezinárodních poměrů, politika přestane 

                                                           
178 Viz Beneš, Edvard. Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá: projevy a úvahy z r. 1919–
1924. Praha: Melantrich, 1924, s. 133. 
179 Břach, Radko. To the Origins and the Beginnings of Czechoslovak Foreign policy. In: Problems of 
Contemporary History 1, 1968, s. 50–51. 
180 Beneš, Edvard. Smysl československé revoluce: První přednáška cyklu „Československá Revoluce“: 
Proslovena dne 12. března 1923. Praha: Památník odboje, 1923, s. 71. 
181 Klimek, Antonín – Kubů, Eduard. Československá zahraniční politika 1918–1938: kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995, s. 10–11.  



40 

 

být machiavellistickým rejdištěm, národní samostatnost a samobytnost se bude nerušeně 

vyvíjet při vzrůstající mezinárodnosti.“182 Míra demokratizačního procesu se lišila stát od 

státu, politický pohyb směrem k demokracii byl ale nepřehlédnutelný.183  

 Jak bylo zmíněno výše, byl na mírové konferenci ustaven pakt o Společnosti národů, 

jenž podle Beneše „je a zůstane navždy jedním z nejslavnějších dokumentů politické 

moudrosti a nejkrásnějším výrazem filosofie humanity a ideí moderní demokracie v oboru 

mezinárodní politiky“.184 Tato instituce se stala mezinárodním organizačním centrem pro 

demokratizaci poválečné Evropy. Idea Společnosti národů jako celosvětového parlamentu 

řešícího vzniklé konflikty mírovým jednáním, zapadala do koncepce Masarykových 

a Benešových demokratizačních představ poválečného uspořádání: „[…] žádá se veřejné 

jednání o všech mezinárodních otázkách, žádá se veřejná diskuse v tisku a v parlamentě, žádá 

se, aby bylo odstraněno byrokratické probírání otázek pomocí neveřejných not a tajných 

smluv.“185 K zakládajícím členům Společnosti národů patřilo proto i Československo, jehož 

ministr zahraničí se aktivně podílel na její činnosti a stal se jedním z vedoucích činitelů.186 

 Prostřednictvím zmiňovaných mírových smluv, byla mj. zajištěna práva malých 

národů formulovaná již v nótě prezidenta Wilsona. Masarykovu podmínku demokratického 

míru „Svým rozsahem státy by se měly rovnat národům.“187 nebylo, jak předpokládal, možné 

zcela naplnit. Nemožnost vytvoření hranic států korespondujících s národnostním rozložením 

vedla k tomu, že i po válce a vzniku národních států zůstaly na jejich území různé národnostní 

menšiny. Obavy, aby se tyto menšiny nestaly ohniskem nového konfliktu, vedly mírovou 

konferenci k závazkům ve formě minoritních smluv, protože „otázka minorit a malých 

národů má povahu světovou“.188 Místo malých států ve světové politice bylo významné, 

i když jejich existence a role závisela na politice států velkých: „[…] p říklad Československa 

i jiných nových států ukazuje, že malý stát a národ může vykonati mnoho pro všeobecný mír 

a svou vlastní bezpečnost, uvědomí-li si dobře své úkoly, své poslání, své povinnosti.“189 Pro 

malé i velké státy platí podle Beneše, že se „udržují těmi principy a prostředky, kterými 

vznikly“.190 Z tohoto hlediska je logická orientace především těch malých na západní velmoci 

                                                           
182 Masaryk, Tomáš Garrrigue. Nová Evropa: stanovisko slovanské. 4. vyd. Brno: Doplněk, 1994, s. 106. 
183 Srov. Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000, s. 84. 
184 Beneš, Edvard. Problém malých národů po světové válce. Praha: Státní nakladatelství, 1926, s. 43. 
185 Beneš, Edvard. Zahraniční politika a demokracie: problémy a metody naší zahraniční politiky: [předn. 23. 
března 1923 ve Státověd. společ. brněn.]. Praha: Státní nakladatelství, 1923, s. 9. 
186 Olivová, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000, s. 102–103. 
187 Masaryk, Tomáš Garrrigue. Nová Evropa: stanovisko slovanské. 4. vyd. Brno: Doplněk, 1994, s. 183. 
188 Beneš, Edvard. Problém malých národů po světové válce. Praha: Státní nakladatelství, 1926, s. 49. 
189 Ibid., s. 53. 
190 Ibid.  
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a jejich zájem na Společnosti národů, „orgánu mezinárodnosti a mezistátnosti“,191 garantovi 

uznání a uplatňování mírových smluv, neutrality při eventuálním konfliktu s třetím státem, 

povinného smírčího soudu v případě konfliktu mezi členy.192 Pro malé státy bylo tedy 

životním zájmem, aby Společnost národů byla úplnou a všemi velmocemi respektovanou 

institucí.  

 Odpůrcové malých států, odsuzovali tyto malé národy jako trapnou překážku 

mezinárodnosti a světovosti, neboť tendence historického vývoje podle nich směřují 

k vytvoření států velkých pohlcujících malé, národní. Masaryk se proti tomuto ohrazuje: 

„Moderní humanitismus uznává práva slabého; vždyť v tom je smysl všeho úsilí o pokrok 

a uznání důstojnosti lidské: silný si pomůže sám – ochrana slabších a slabých, ochrana 

malých, jednotlivců, korporací a tříd, národů a států, toť úkol nové doby.“193 Dále uvádí, že je 

třeba odlišit mezinárodnost od kosmopolitismu 18. století, který se omezoval na šlechtu 

a vzdělance, protože mezinárodnost 20. století představuje Masarykovými slovy „intermigraci 

národů“, zvláště pracujícího lidu: „[…] dnes všechny stavy […] jsou organizovány 

mezinárodně […]. Evropa a lidstvo se sjednocují. Mezinárodnosti nepřekážejí národové malí, 

jak právě tato válka dokazuje.“194 Malý československý národ, resp. jeho ministr 

zahraničních věcí, si v oblasti zahraniční politiky vytkl nelehký cíl: „v ěren velikým principům 

demokracie […] chce se […] velikým státi závoděním na poli kultury a zbraněmi ducha. Tak 

vykoná nejlépe své poslání mezi národy a kulturami nové Evropy.“ 195  

 Pečlivá příprava na těžce vydobytou nezávislost československého národa žijícího 

bezmála čtyři sta let pod cizí nadvládou, byla podle Beneše nezbytností. Byla předpokladem 

pro zvládnutí jakýchkoli obtíží, které souvisely s úkolem nového vybudování střední Evropy, 

jejíž nedělitelnou součástí bylo i Československo. Přes předpokládané překážky Beneš věřil, 

že právě Československo bude prvním státem ve střední Evropě, který z první světové války 

povstane silný a prosperující. Češi byli podle něj mnohem lépe než jejich sousedé připraveni 

přijmout demokracii: „Cítili totiž již po generace demokraticky. Demokracie není, jak často 

tvrdil [E. Beneš], štítek, který se dá přilepit na záda nebo odznak na klopě kabátu. Znamená 

spíše stav ducha než druh vlády.“196 Podle Beneše se jednalo o zákon neodvratné historické 
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evoluce vedoucí ke světové demokracii, kde se „ani demokratické konstruktivní síly Střední 

Evropy nedají […] nadále spoutati“.197  

 Myšlenka demokracie jako „obecné přesvědčení a světový názor“,198 byla u obou 

mužů, Beneše i Masaryka, hlavní složkou československé zahraniční politiky: „Demokracie, 

demokracie humanitní, založená na velkých zásadách rovnosti, volnosti a bratrství […] je 

oběma takřka článkem jejich osobní víry.“199 Všechny národy, veliké i malé, byly vnímány 

jako rovnoprávné státní a kulturní individuality, které měly právo o sobě samostatně 

rozhodovat. S takovým pojetím demokracie se snoubí rozhodný pacifismus. Pacifismus 

československé zahraniční politiky ovšem neznamenal vzdání se čehokoliv z práv státu 

a národa, nýbrž boj za tato práva.200 

                                                           
197 Beneš, Edvard. Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá: projevy a úvahy z r. 1919–1924. 
Praha: Melantrich, 1924, s. 139. 
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Závěr 

 

 „Naše diplomacie byla pro nás problémem zvlášť těžkým. Smířit naše demokratické 

tradice a demokratické tendence naší politiky se vším tím, co aristokratického a formálního 

zůstává doposavad v diplomatické konvencionálnosti, byl osobní úkol pro naše diplomaty 

obzvlášť těžký. Vytvořit do dvou, tří let těleso […] mající se rychle zapracovati do poměrů 

tak, aby dobře representovali mladý stát, naráželo na překážky téměř nepřekonatelné.“201 Tak 

hodnotí pozici diplomacie Edvard Beneš v přednášce z 23. března 1923. V podobném duchu 

by se dalo pokračovat i v dalších otázkách týkajících se výstavby zahraniční služby 

československé. Zásadní překážkou byla absence tradice v této oblasti. Určité prvky jako 

směřování zahraniční politiky budoucího státu či zárodky diplomacie vznikaly už během 

exilové činnosti, kdy budoucí ministr zahraničí, musel vytvářet nové pracovní metody v této 

oblasti. Edvard Beneš diplomacií do války dotčený minimálně, stejně jako jeho vrstevníci, 

musel začínat od prvopočátku: „Byla ť diplomacie a věci diplomatické v Rakousku jakousi 

začarovanou kuchyní, do níž přístup měli pouze členové šlechty a jen tu a tam mazánkové 

osudu z nejhornějších deseti tisíc.“202 Bez znalostí staré diplomacie byl Beneš nucen vytvořit 

si vlastní pracovní metody. Jeho diplomatická práce ovlivněná dřívějším působením na 

akademické půdě se vyznačovala vědeckostí snažící se proniknout věci logickým rozborem 

faktů, premis a závěrů. 

 Ve výstavbě ministerstva zahraničí i zahraniční služby československé se muselo 

začínat od samých základů, nebylo v oboru vzdělaného personálu, vhodných prostor na 

domácí půdě pro ministerstvo a nakonec ani v zahraničí se nedaly vždy využít prostory 

odboje pro zastupitelské úřady. Toto jsou jen základní problémy, které vyvstávaly před 

ministrem zahraničí v souvislosti se vznikem samostatného státu. Další překážky vznikly 

v důsledku geopolitického postavení země, týkaly se především poválečného uspořádání 

a vymezení hranic státu. Není snad třeba zdůrazňovat nutnost účasti hlavního představitele 

zahraniční politiky Československa na mírové konferenci jednající o těchto záležitostech. 

Beneše vybudování základního formátu zahraniční služby československé stálo mnoho úsilí 

i času, práci ministra zahraničí, obhajobě demokratické Evropy a udržení míru podřídil celý 

                                                           
201 Beneš, Edvard. Zahraniční politika a demokracie: problémy a metody naší zahraniční politiky: [předn. 23. 
března 1923 ve Státověd. společ. brněn.]. Praha: Státní nakladatelství, 1923, s. 21–22. 
202 Opočenský, Jan. Zahraniční politika československá v letech 1918–1924, In: Z. Tobolka (red.), Politika. Co 
má věděti o Československé republice každý občan. Praha: Nákladem Československého Kompasu, 1925, 
s. 406. 
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život včetně toho osobního – paní Hana neplnila jako manželka ministra zahraničí jen 

reprezentační povinnosti, ale byla manželovi i erudovanou spolupracovnicí.  

 Vybudování zahraniční služby nemohl ministr zvládnout samozřejmě sám, velkou 

oporou mu byl prezident T. G. Masaryk, který se do značné míry podílel na vytvoření úřadu 

ministerstva zahraniční i na hledání vhodných osob do diplomatických postů. Sám Beneš tak 

činit v prvním roce republiky z důvodu své účasti na mírové konferenci nemohl, ale výstavbu 

ovlivňoval alespoň prostřednictvím korespondence udržované s Masarykem. Potřeba hlavy 

ministerstva v Československu se projevovala v průběhu konference, kdy bylo několikrát na 

Beneše apelováno, aby alespoň na krátký čas navštívil Prahu a dal své ministerstvo do 

pořádku. Kromě personálu, bylo nutné vytvořit celkovou strukturu, která zpočátku stavěla na 

improvizaci úředníků se zkušenostmi z Ballhausplatzu. Finální verze byla směsicí prvků 

rakouských přenesených pracovníky původně působícími ve službách monarchie a prvků 

z Quai d´Orsay, na něž byl navyklý ministr. Kromě Masaryka Beneš nikomu příliš 

nedůvěřoval, do úřadu nehledal výrazné osobnosti, ale zejména schopné „vykonavatele 

vlastní vůle“. Beneš raději vyřizoval většinu věcí sám, což historik, archivář a diplomat Jan 

Opočenský zdůvodňuje těmito argumenty: „Za revoluce ležela téměř veškera tíha všeho 

diplomatického jednání na jeho ramenou. Jaký div, že zvykl si nespoléhati na spolupracovníky 

a dělati téměř vše důležité sám. Tomuto zvyku nedovedl odvyknouti ani, když stal se ministrem 

republiky a když mohl si již vybrati spolupracovníky své důvěry.“ 203 Tento styl práce se stal 

terčem kritiky jeho spolupracovníků i nepřátel.204 Zároveň Benešovi jeho návyk působil 

zdravotní obtíže způsobené přemírou pracovní zátěže.205 Ohromnou pracovní energii, kterou 

Edvard Beneš vkládal do svého zaměstnání, vystihl nejlépe americký žurnalista John Gunther, 

když se o ministrovi vyjádřil slovy: „Beneš je výkonný jako dynamo.“206  

 Ve sledovaném období bylo na československé politické scéně jen málo představitelů 

nebo spíš téměř žádný, možná s výjimkou Karla Kramáře, který by si troufal vměšovat do 

zahraniční politiky Beneše – už jen při vědomí jeho diplomatických úspěchů a své vlastní 

nevalné zkušenosti. Beneš na domácí politiky pohlížel jako na příliš „provinciální“ a pohrdal 

i jejich stranickými sváry, byl zastáncem protistranické politiky stejně jako prezident 

Masaryk. Společně si také vytvořili hájemství na vedení zahraniční politiky, byli tak jejími 

hlavními vykonavateli a kormidelníky. Stali se rovněž jejími ideovými vůdci, vytyčili jí jasný 

                                                           
203 Ibid.  
204 Srov. např. Klimek Antonín. Boj o Hrad: vnitropolitický vývoj Československa 1918–1926 na půdorysu 
zápasu o prezidentské nástupnictví. I. Hrad a Pětka. Praha: Panevropa, 1996, s. 100. 
205 Viz např. Čechura, Jaroslav – Šetřilová, Jana (eds.). Listy důvěrné: Vzájemná korespondence Hany a Edvarda 
Benešových. Praha: Česká expedice, 1996. 
206 Gunther, John. Evropa jaká je. Praha: Fr. Borový, 1936, s. 379. 
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cíl a pevné směrnice založené na demokratizaci a udržení míru: „Demokracie na venek, 

v politice zahraniční, spočívá v přátelském organisování a utužování mezistátnosti 

a mezinárodnosti, jakož organisované všekulturní součinnosti a dělby práce národů a států. 

Všeobecná zahraniční politika demokratická znamená všeobecný mír, všeobecnou 

svobodu.“207 Proti nacionalismu, který vede k ovládání ostatních, stavěli zásadu 

mezinárodnosti a světovosti. Díky prolínajícímu se ideovému směřování zahraničních 

koncepcí Masaryka a Beneše, došlo k monopolnímu ovládnutí sektoru zahraniční služby, 

který tak vykazoval ohromnou stabilitu základních východisek. Neznamenalo to však, že by 

Beneš „byl pouze seděl, pokorně naslouchaje, u nohou svého Mistra. Naopak poměr obou byl 

vždy poměrem dvou duchovních individualit […], krásný poměr duševního otcovství 

a synovství mezi prezidentem-zakladatelem a jeho ministrem zahraničních věcí.“ 208  

 Benešovy zásluhy o uznání československé republiky jako samostatného státu 

spojenci před koncem války jsou nesporné, stejně jako výsledky jichž dosáhl na mírové 

konferenci, i přesto, že se objevuje kritika na jeho osobu či postupy a někteří autoři na úkor 

zahraniční akce vyzvedávají význam 28. října, považujíc mírová jednání za pouhou obhajobu 

již dosažených met. Jak bylo řečeno v úvodu, postava ministra zahraničí vyvolávala a stále 

vyvolává mnoho rozličných názorů, není tedy překvapením, že se v souvislosti s jeho jménem 

můžeme setkat s výrazy jako „mezinárodní všudybyl“209 nebo naopak „kormidelník 

zahraniční politiky československé“210. I když nebylo cílem práce hodnotit, zda-li se Edvard 

Beneš zasloužil o stát, nýbrž jakým způsobem se zasloužil o zahraniční službu, nelze oddělit 

jedno od druhého. Práce organizační a diplomatická, kterou vykonal v rámci zahraniční 

služby, Beneše řadí k osobnostem, které se významně zasloužily o československý stát. Snad 

není přehnané k masarykovskému „bez Beneše bychom republiku neměli“ 211 dodat, že bez něj 

by v tak krátkém čase nevznikla ani dobře organizovaná zahraniční služba.  

 Edvarda Beneše výstižně popisuje Václav Klofáč: „Beneš je muž práce. […] 

Vzpomínám, jak poctivě referoval Beneš o zahraniční práci a jak líčil přetěžký vývoj od 

počátků až po získání Francie, Anglie a Italie. Zdálo se mi, že před námi roste nevysoký ten 

                                                           
207 Masaryk, Tomáš Garrigue. Světová revoluce: za války a ve válce 1914–1918. Praha: Orbis, 1925, s. 535–536. 
208 Opočenský, Jan. Zahraniční politika československá v letech 1918–1924, In: Z. Tobolka (red.), Politika. Co 
má věděti o Československé republice každý občan. Praha: Nákladem Československého Kompasu, 1925, 
s. 406. 
209 „Dr. Edvard Beneš [...], kterému jeho nepřátelé říkají ‚mezinárodní všudybyl‘[...]“. Gunther, John. Evropa 
jaká je. Praha: Fr. Borový, 1936, s. 379. 
210 Předseda Národního shromáždění Tomášek tímto titulem označil E. Beneše při 76. schůzi 25. 9. 1919 
Národní shromáždění československé 1918–1920: stenoprotokoly [online]. 1919 [cit. 31. ledna 2013]. Dostupné 
z: <http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/076schuz/s076001.htm>. 
211 Čapek, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Fr. Borový a Čin, 1947, s. 150. 
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muž, který nám, zástupcům Národního výboru, referuje, uvědomil jsem si hned, že ten 

čtyřiatřicetiletý muž už ve svém mládí je historickou osobností našeho národa, vedle 

Masaryka největší, a že se jí stal bezpříkladně obětavou prací ve službách národa v době, 

která drtila dynastie a státy a měnila mapu Evropy a světa.“ 212 Z tohoto popisu jasně 

vyplývá, že role Beneše na poli zahraniční služby se vyznačovala především nesmírnou prací 

– prosazovaní zájmů Československa, organizace ministerstva a zastupitelských úřadů, řešení 

personálního obsazení, obhajování kroků zahraniční politiky před domácí politickou 

reprezentací atd. Kromě toho jeho práce obnášela také upevňování pozice nově vzniklé 

republiky, usilování o zachování její samostatnosti a zakotvení v rámci zdemokratizované 

Evropy, k jejíž demokratizaci připívala především Společnost národů. Pro ministra zahraničí 

byla proto tato instituce, v níž viděl garanta demokracie v mezinárodních vztazích, jednou 

z nejdůležitějších pro existenci republiky jako rovnocenného partnera středních států 

a velmocí, a proto se velkou měrou angažoval v její činnosti. V této rovnocennosti spatřoval 

též možnost zamezení vzniku dalšího krvavého konfliktu a zajištění míru na starém 

kontinentu. Dokázal tak umně propojit zájmy národní s mezinárodními. 

 Svojí prací na mezinárodním poli si Beneš vybudoval pověst uznávaného státníka 

a Evropana: „Beneš [je] dobrým Evropanem. Dokazuje spletitý zázrak, že umí přizpůsobit 

dokonale národní vlastenectví hlubokému a svědomitému ohledu ke svým povinnostem 

k Evropě jako celku, jak je vidí. Pomáhal zakládat Společnost národů a pomáhá ji udržovat. 

Je jednou z žijících autorit o bezpečnosti.“213 Role předního reprezentanta, navzdory 

nerovnému postavení malého státu, dokázal maximálně využít, československou zahraniční 

politiku vést sebevědomě a československý stát učinit obecně známým a respektovaným 

představitelem demokratické Evropy.   

                                                           
212 Šmeral, Bohuslav. President dr. Edvard Beneš. Brno 1937, s. 87. 
213 Gunther, John. Evropa jaká je. Praha: Fr. Borový, 1936, s. 379–380. 



47 

 

Bibliografie 

 

Prameny 

 

BENEŠ, Edvard. London and social conditions in England: [Articles published by the daily 

“Právo lidu” of 1906]. Praha: Orbis, 1943, 50 s. 

BENEŠ, Edvard. Pět let zahraniční politiky československé. Praha: Orbis, 1924, 29 s. 

BENEŠ, Edvard. Problém malých národů po světové válce. Praha: Státní nakladatelství, 

1926, 55 s. 

BENEŠ, Edvard. Problémy nové Evropy a zahraniční politika československá: projevy 

a úvahy z r. 1919–1924. Praha: Melantrich, 1924, 306 s. 

BENEŠ, Edvard. Smysl československé revoluce: První přednáška cyklu „Československá 

Revoluce“: Proslovena dne 12. března 1923. Praha: Památník odboje, 1923, 74 s. 

BENEŠ, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu 

národa. [První díl]. Praha: Orbis, 1927, 537 s. 

BENEŠ, Edvard. Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu 

národa. [Druhý díl]. Praha: Orbis, 1927, 612 s. 

BENEŠ, Edvard. Zahraniční politika a demokracie: problémy a metody naší zahraniční 

politiky: [předn. 23. března 1923 ve Státověd. společ. brněn.]. Praha: Státní nakladatelství, 

1923, 32 s. 

BENEŠ, Edvard. Zničte Rakousko-Uhersko!. Praha: Tisk. a vyd. druž. čes. socialistů, 

1920, 143 s. 

BENEŠ, Vojta. Naše maminka. Vyd. 7. Plzeň: Grafika, tiskařské podniky v Plzni, 1947, 66 s.  

ČAPEK, Karel. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Fr. Borový a Čin, 1947, 353 s. 

ČECHURA, Jaroslav – ČECHUROVÁ, Jana (eds.). Edvard Beneš (diplomat na cestách): 

depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše 1919–1928. Praha: Karolinum, 2000, 

212 s. ISBN 80-246-0010-2. 

ČECHURA, Jaroslav – ŠETŘILOVÁ, Jana (eds.). Listy důvěrné: Vzájemná korespondence 

Hany a Edvarda Benešových. Praha: Česká expedice, 1996, 188 s. ISBN 80-85281-43-0.  

Československá samostatnost: orgán politické emigrace. Paris: P. Granchamp, 1915–1919. 

ISSN 1958-5055. 



48 

 

DEJMEK, Jindřich – KOLÁŘ, František (eds.). Československo na pařížské mírové 

konferenci 1918–1920: Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: 

Ústav mezinárodních vztahů, 2001, 390 s. ISBN 8086506029. 

DEJMEK, Jindřich – KOLÁŘ, František (eds.). Československá zahraniční politika a vznik 

Malé dohody 1920–1921: Dokumenty československé zahraniční politiky. Svazek 1. Praha: 

Ústav mezinárodních vztahů, 2004, ISBN 80-86506-38-X. 

Deset let Československé republiky. Svazek 1. Praha 1928, 554 s. 

FOUSTKA, Radim Neumann. Tři přednášky o presidentu dru Edvardu Benešovi. Praha 1936, 

159 s.  

GUNTHER, John. Evropa jaká je. Praha: Fr. Borový, 1936, 533 s. 

HÁJKOVÁ, Dagmar – ŠEDIVÝ, Ivan (eds.). Korespondence: T. G. Masaryk - Edvard Beneš: 

1914–1918. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004, 353 s. ISBN 80-86495-19-1. 

HITCHCOCK, Edward Bering. Edvard Beneš: Zasvětil jsem život míru. Translated by 

Zdenka Wattersonová. Krnov: Kořínek, 2006, 285 s. ISBN 80-903184-8-7. 

KAPRAS, Jan – NĚMEC, Bohumil – SOUKUP, František (eds.). Idea československého 

státu. Praha: L. Mazáč, 1936, 613 s. 

KROFTA, Kamil. O zahraniční službě; Vznik, cíle a význam Malé dohody: dvě přednášky. 

Praha: Orbis, 1933, 26 s. 

KROFTA, Kamil. Zahraniční politika československá a její kořeny. Praha: Svaz národního 

osvobození, 1937, 33 s. 

MACKENZIE, Compton. Dr. Beneš. London: Harrap, 1946, 356 s.  

MASARYK, Tomáš Garrrigue. Nová Evropa: stanovisko slovanské. 4. vyd. Brno: Doplněk, 

1994, 193 s. ISBN 80-85765-29-2. 

MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce: za války a ve válce 1914–1918. Praha: 

Orbis, 1925, 650 s. 

MAXA, Prokop (ed.). Eduard Beneš: Práce za československou samostatnost. Praha: Státní 

nakladatelství, 1928, 192 s. 

Národní shromáždění československé 1918–1920: stenoprotokoly [online]. 1919 

[cit. 10. ledna 2013]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/index.htm>.  

Národní shromáždění československé v prvním roce republiky. Praha: Předsednictvo 

národního shromáždění, 1919, 378 s. 

Národní shromáždění republiky československé v prvním desítiletí. Praha: Předsednictvo 

poslanecké sněmovny a předsednictvo senátu, 1928, 1315 s.  



49 

 

NOVOTNÝ, Karel (ed.). Práce a zápasy po boku TGM: Vzpomínky 1910–1947. Praha: 

Společnost Edvarda Beneše, 2000, 75 s. ISBN 80-86107-11-6.  

OPOČENSKÝ, Jan. Zahraniční politika československá v letech 1918–1924, In: Z. Tobolka 

(red.), Politika. Co má věděti o Československé republice každý občan. Praha: Nákladem 

Československého Kompasu, 1925, s. 401 – 459. 

PERGLER, Karel. Amerika a československá nezávislost. Praha: Český čtenář, 1926, 205 s. 

RAŠÍN, Ladislav. Vznik a uznání Československého státu. Praha: Pražská akciová tiskárna, 

1926, 326 s. 

Sborník zahraniční politiky. Praha: Oddělení pro politické a hospodářské zpravodajství při 

ministerstvu zahraničních věcí R. Č. S., 1920-1921. 

ŠMERAL, Bohuslav. President Dr. Edvard Beneš. Brno 1937, 96 s.  

ŠOLLE, Zdeněk (ed.). Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových 

jednání: vzájemná neoficiální korespondence T. G. Masaryka s Eduardem Benešem z doby 

pařížských mírových jednání (říjen 1918 – prosinec 1919). Část 2. Praha: Archiv Akademie 

věd České republiky, 1994, s. 107 - 425. 

VESELÝ, Zdeněk. Československá zahraniční politika 1914–1945: (dokumenty). Praha: 

Vysoká škola ekonomická, 2000, 319 s. ISBN 80-245-0013-2. 

 

Literatura 

 

BŘACH, Radko. To the Origins and the Beginnings of Czechoslovak Foreign policy. In: 

Problems of Contemporary History 1, 1968, s. 1–55.  

DEJMEK, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 

1992): vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky. Praha: CEP – Centrum pro 

ekonomiku a politiku, 2002, 384 s. ISBN 80-86547-07-8. 

DEJMEK, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva 

zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992). Praha: Academia, 2012, 317 s. ISBN 978-80-

200-2210-3. 

DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první, 

Revolucionář a diplomat (1884–1935). Praha: Karolinum, 2006, 631 s. ISBN 80-246-1224-0. 

DEJMEK, Jindřich. Historik v čele diplomacie: Kamil Krofta: studie z dějin československé 

zahraniční politiky v letech 1936 - 1938. Praha: Karolinum, 1998, 397 s. ISBN 80-7184-593-

0. 



50 

 

DEJMEK, Jindřich. Pražské ministerstvo zahraničí a sebeprezentace Československa mezi 

světovými válkami. In: E. Broklová (eds.). Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k 

novodobým československým dějinám. Praha: Společnost Edvarda Beneše v Ústavu 

T. G. Masaryka, 2006, s. 83–104. ISBN 80-86142-24-8. 

DUBOVICKÝ, Ivan. Bedřich Štěpánek [online]. 2012 [cit. 30. listopadu 2012]. Dostupné z:  

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/osobnosti 

v historii/bedrich_stepanek.html>.  

ESSEN, Andrzej. Malá dohoda jako nástroj československé zahraniční politiky. 

In: J. Valenta, E. Voráček, J. Harna (eds.). Československo 1918–1938: osudy demokracie ve 

střední Evropě. Sborník mezinárodní vědecké konference. Praha: Historický ústav AV ČR, 

1999, s. 562–565. ISBN 80-85268-99-x. 

GAJANOVÁ, Alena. ČSR a středoevropská politika velmocí (1918–1938). Praha: Academia, 

1967, 386 s. 

GONIONSKIJ, Semen Alexandrovič. Dějiny diplomacie. Díl třetí, Diplomacie v první etapě 

všeobecné krize kapitalistické soustavy. Vyd. 2. přeprac. a dopl. Praha: Svoboda, 1967, 842 s. 

HAVLÍ ČEK, František. Eduard Beneš: člověk, sociolog, politik. Praha: Prospektrum, 1991, 

191 s. 

KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918–1938). Díl první, Vznik, budování 

a zlatá léta republiky (1918–1929). Praha: Libri, 2000, 571 s. ISBN 80-7277-027-6. 

KLIMEK, Antonín. Boj o Hrad: vnitropolitický vývoj Československa 1918–1926 na 

půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví. I. Hrad a Pětka. Praha: Panevropa, 1996, 432 s. 

ISBN 80-85846-06-3. 

KLIMEK, Antonín. Jak se dělal mír roku 1919: Československo na konferenci ve Versailles. 

Praha: Melantrich, 1989, 40 s. 

KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIII., 1918–1929. Praha: Paseka, 

2000, 821 s. ISBN 8071852643. 

KLIMEK, Antonín. Zrození státníka: Edvard Beneš 28. 5. 1884 – 24. 9. 1919. Praha: 

Melantrich, 1992, 32 s.  

KLIMEK, Antonín - KUBŮ, Eduard. Československá zahraniční politika 1918–1938: 

kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 

1995, 115 s. ISBN 80-85241-88-9. 

KOŘALKA, Ji ří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914: sociálněhistorické souvislosti 

vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha: Argo, 1996, 

354 s. ISBN 80-7203-022-1. 



51 

 

OLIVOVÁ, V ěra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000, 355 s. ISBN 80-7184-

791-7. 

OLIVOVÁ, V ěra. Edvard Beneš [online]. 2004 [cit. 6. srpna 2012]. Dostupné z: 

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/ministri_a

_ministerstvo_v_historii/edvard_benes_120_let_od_narozeni.html>.  

ORT, Alexandr. Dr. Edvard Beneš - evropský politik: určeno pro stud. všech fakult. Praha: 

Vysoká škola ekonomická, 1993, 227 s. ISBN 80-7079-243-4. 

Toskánský palác – původní sídlo MZV [online]. 2004 [cit. 31. ledna 2013]. Dostupné z: 

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/budovy_architektura/toskansky_palac_puvodni_si

dlo_mzv.html>.  



52 

 

Přílohy 
 

Příloha č. 1: Přehled zastupitelských úřadů ČSR k 30. 6. 1921214 

 

Stát Místo Druh ZÚ Titulá ř Poznámka 
Argentina Buenos Aires Gen. konzulát Jiří Max  
Austrálie Sydney Gen. konzulát Jiří Daneš  
Belgie Brusel Vyslanectví Karel Mečíř  
Brazílie Rio de Janeiro Vyslanectví Jan Klecanda 

Havlasa 
 

Bulharsko Sofie Vyslanectví R. Künzl 
Jizerský* 

Též gen. konzulát Varna 

Čína Peking Úřad delegáta R. Weinzetl Též ZÚ v Šanghaj 
Dálněvýchodní 
republika 

Vladivostok Konzulát Ed. Pavlíček  

Dánsko Kodaň Vyslanectví M. Plesinger 
Božinov 

 

Egypt Alexandrie Gen. konzulát A. Blahovký  
Francie Paříž Vyslanectví Štefan Osuský Též gen. konzulát 

v Paříži a konzulát 
V Lyonu 

Indie Bombaj Gen. konzulát Ot. Pertold  
Itálie Řím Vyslanectví Vlastimil Kybal Též gen. konzulát 

v Terstu a konzuláty 
v Miláně, Rjece a 
vícekonzulát v Janově  

Japonsko Tokio Vyslanectví Karel Pergler  
Jugoslávie Bělehrad Vyslanectví Antonín Kalina Též gen. konzuláty 

v Bělehradě, Lublani a 
Záhřebu a konzuláty 
v Sarajevu a Splitu 

Kanada Montreal Gen. konzulát B. K. Rýznar  
Lotyšsko Riga Konzulát Josef Košek  
Maďarsko Budapešť Úřad delegáta Václav Lejhanec  
Německo Berlín Vyslanectví Vlastimil Tusar Dále gen. konzuláty 

v Berlíně, Drážďanech, 
Frankfurtu, Hamburku, 
Kolíně n. R., Mnichově, 
Opolí, a konzuláty 
v Brémách, Norimberku, 
Saské Kamenici, 
Vratislavi a 
vícekonzuláty 
v Dortmundu a Lipsku 

Nizozemí Haag Vyslanectví Zd. Fierlinger  
Polsko Varšava Vyslanectví Prokop Maxa Též konzulát v Poznani 
Rakousko Vídeň Vyslanectví Robert Flieder* Též konzuláty v Linci a 

Štýrském Hradci 
Rumunsko Bukurešť Vyslanectví Ferd. Veverka Též konzuláty v Galaci, 

Kluži a vícekonzulát v 

                                                           
214 Dle Dejmek, Jindřich. Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992): vybrané 
kapitoly z dějin československé zahraniční politiky. Praha: CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002, s. 
337–338. 
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Černovicích 
Rusko Moskva Repatriační mise Josef Skála Pobočky v Charkově, 

Kyjevě, Petrohradě, 
Novorosijsku, Tomsku a 
Tbilisi 

Řecko Soluň Gen. konzulát Květoslav Gregor Též konzulát v Izmiru 
Spojené státy  Washington Vyslanectví Bedřich Štěpánek Též gen. konzulát v New 

Yorku a konzuláty 
v Chicagu, Clevelandu, 
Omaze, Pittsburku, San 
Franciscu a St. Louis 

Španělsko Madrid Vyslanectví Miloš Kobr Též gen. konzulát 
v Barceloně 

Švédsko Stockholm Vyslanectví Vlad. Radimský   
Švýcarsko Bern Vyslanectví Cyril Dušek Též gen. konzulát v 

Curychu 
Turecko Ankara Úřad delegáta   
Vatikán Řím Vyslanectví Kamil Krofta  
Velká Británie Londýn Vyslanectví Vojtěch Mastný  

 

* označeni chargé d´affaires 
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Abstrakt  
 

 Úloha prvního ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše byla v otázce budování 

zahraniční služby nového státu nelehká, tento atribut republiky bylo třeba vytvářet od úplného 

počátku. Československá republika postrádala tradici v dané oblasti – bylo nutné vytvářet 

nové pracovní postupy, osoby pro zahraniční službu vybírat s ohledem na požadavky 

jednotlivých funkcí s limitací omezené škály výběru. Personálu se nedostávalo stejně jako 

prostorů pro ministerstvo či zastupitelské úřady. Ministr musel řešit současně tyto organizační 

překážky a geopolitickou situaci země, o níž se jednalo na pařížské mírové konferenci. Po 

mírových jednáních se kromě svého úřadu Edvard Beneš zabýval zajištěním míru a 

demokratických principů v Evropě, hlavními otázkami pro zabezpečení existence malého 

státu jakým bylo Československo. Je zjevné, že kromě výstavby zahraniční služby udával 

Edvard Beneš i směr zahraniční politice republiky. Jeho činnost v roli ministra zahraničních 

věcí se vyznačovala ohromnou pracovitostí, díky níž se mu v krátké době podařilo vytvořit 

jak solidní základy zahraniční služby, tak zajistit mladé republice post respektovaného člena 

zdemokratizované Evropy. 

 

Abstract 

 

 As the first Foreign Minister of Czechoslovakia, Edvard Beneš’s task of building 

Czechoslovakia’s Foreign Service in the new state was difficult, particularly as it was 

necessary to build from the absolute beginning. The Czechoslovak Republic was lacking any 

groundwork in the field, thus it was essential to create workflows and to source personnel 

despite the limited relevant skills and knowledge available at the time. A shortage of 

infrastructure, including a lack of embassies, consulates and even a building for the 

Department of Foreign Affairs, also presented a challenge for Beneš. The Foreign Minister 

therefore had to overcome both these organization obstacles and the geopolitical situation of 

Czechoslovakia, which was discussed during the Paris Peace Conference. Following these 

peace negotiations and in addition to his ministerial role, Edvard Beneš strived to ensure the 

establishment of peaceful and democratic principles in Europe, hoping to secure the existence 

of the small Czechoslovak state in particular. Edvard Beneš‘s role as the Minister for Foreign 

Affairs was characterized by his conscientious work ethic and passionate nature, which 

enabled him to build solid foundations for the Czechoslovak Foreign Service in such a short 
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amount of time. This attitude of Beneš’s, that he was not only working for the 

Czechoslovakian government but for the whole country, meant that he was able to ensure the 

young republic state became a respected member of a democratic Europe. 


