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Úvod 

 
 

 
 

V Česku i na Slovensku zavládala nervozita. Souvisí mimo jiné s narůstající obavou, že 
klesá schopnost zajistit české i slovenské národní zájmy. Více než kdykoliv dříve se zdá, že 
ve světě, v němž platí geopolitické zákonitosti, jsou malé státy jako Česká republika a 
Slovenská republika příliš závislé na svém okolí. Nemají dostatek moci, aby si vynutily pro 
sebe příznivou podobu mocenské rovnováhy. A jestliže vznikly jako projev přechodného 
stavu mocenské rovnováhy, jsou odsouzeny k zániku. Popravdě řečeno, není to nic nové-
ho. Již v minulosti se někteří představitelé českého a slovenského národa snažili obdob-
ným problémům porozumět a čelit praktickou politikou. Zdá se ale, že na jejich zkušenos-
ti i vize dnešní státníci zapomněli.  

Díky úsilí mnoha statečných jednotlivců i skupin – a také díky štěstěně – Česko a Slo-
vensko existují. Vznikly a žijí jako národní státy. Zdá se však, že nastoupila zpětná vlna: 
klesl význam národní ideje, ztrácí se pocit sounáležitosti a heslem dne se stala integrace 
a globalizace. Migrační vlna pak v roce 2015 připomněla jak slabost malých států, jejich 
malou ochranu v Evropské unii, tak i zvláštnosti střední Evropy. Kam dosáhne tento vývoj, 
zda jej občané dnešních malých států přežijí jako příslušníci malých národů – to je jedna 
z badatelských výzev v 21. století. Tato kniha chce být kamínkem do mozaiky, která se 
snaží zobrazit budoucnosti malých národů a států střední Evropy v dramaticky se mění-
cích podmínkách.  

Název této knihy není zcela přesný. Středoevropský prostor v této práci vystupuje jen 
jako přirozené prostředí, ve kterém se Česko a Slovensko nalézají. Tento malý vesmír 
českého a slovenského politického života má ovšem své zákonitosti, které předurčují 
úspěchy a neúspěchy jednotlivých zahraničněpolitických akcí. Geopolitika je jedním 
z nástrojů, pomocí kterých lze tyto zákonitosti odhalovat. Bude ukázáno, že je prostřed-
kem módním, užitečným, nedokonalým a také nebezpečným. 

Předkládaná studie není historickovědní prací, a to ani ve smyslu dějin politického 
myšlení. Je součástí úsilí řady badatelů o teoretické pochopení mezinárodních souvislostí 
života malých národů a států. Proto i ve svých historizujících pasážích je tato kniha poli-
tologickou úvahou, která se pokouší charakterizovat uzlové body dějin české a slovenské 
státnosti v evropském kontextu – dějepis je pro ni cestou k nalezení opakování podob-
ných situací a v této souvislosti i zákonitostí zahraniční politiky malých států. Stejnému 
cíli slouží i charakteristika nejdůležitějších modelů, které pro zajištění národních zájmů 
vypracovali nejvýznamnější čeští i slovenští teoretici zahraniční politiky.  

*    *    * 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tato kniha je pátým vydáním práce Geopolitika středoevropského prostoru. První vy-
dání z roku 2000 je nejen rozebráno, ale i ve svých pasážích o současnosti i zastaralo. 
Druhé vydání, které vzniklo díky Ústavu politických věd Slovenské akademie věd, vyšlo 
anglicky jako Geopolitics of the Central European Region. The View from Prague and 
Bratislava v roce 2005 – bylo již aktualizované a rozšířené, ovšem je českému a slo-
venskému čtenáři málo dostupné. Pomocí několika přátel se pak podařilo aktualizovanou 
a upravenou verzi čtvrtého vydání z roku 2010 přeložit do ruštiny a pod názvem Гео-
политика Центральной Европы. Взгляд из Праги и Братиславы ji vydat ještě tentýž 
rok. Protože během zmíněných let se stala kniha Geopolitika středoevropského prostoru 
nejen vyhledávanou učebnicí, ale i diskutovanou odbornou knihou, vzniklo toto aktuali-
zované a upravené vydání.  

*    *    * 
Autor děkuje vedení Ústavu politických věd Slovenské akademie věd v Bratislavě za 

pomoci při práci. Upřímný dík patří také studentům pražské i bratislavské části Vysoké 
školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Fakulty politický věd a mezinárodních 
vztahů v Bánské Bystrici za diskuse na přednáškách a seminářích věnovaných jak obecné 
teorii mezinárodní politiky, tak i problematice geopolitiky Česka a Slovenska. Obdobný 
dík patří pracovníkům i spolupracovníkům Institutu globálních studií University Jana 
Amose Komenského v Praze. Zároveň má autor milou povinnost říci, že kniha by nevznik-
la bez připomínek k rukopisu ze strany řady českých a slovenských vědeckých kolegů.  
 

Praha, březen 2016 
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1. 
Prolog 

GEOPOLITIKA A ZAHRANIČNÍ POLITIKA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mnohé nasvědčuje tomu, že v Česku a na Slovensku skončily dějiny. Z politiky se vy-
tratila strategie. Zahraničněpolitické cíle a prostředky se vybírají v nadnárodních orga-
nizacích, tedy v závislosti na zájmech mocných spojenců. V domácí politice se vedou 
vášnivé spory o bezvýznamná témata, která nikdy nevstoupí do učebnic. Ekonomika 
se stále více posouvá z pozice semiperiferie na periferii, k produkci subdodávek pro 
ekonomiky států v centru globálního systému. Zároveň většina intelektuálů i propa-
gandistů přijala za své zdůvodnění tohoto stavu, které vzniklo díky postmodernímu 
sňatku tří odlišných představ o podstatě politiky: 

 Ekonomické bytí je vnímáno převážně jako liberální pohoda živelnosti, v němž ze 
hry slepé konkurence zákonitě vzniká společenské dobro; 

 Sociální bytí je vnímáno neoliberálně, neboť občanská společnost vyžaduje spou-
tání živelnosti právním státem; 

 Mezinárodní bytí je chápáno konzervativně jako drama živelnosti, v němž ze hry 
mocenské rovnováhy zákonitě vyrůstají konflikty, válka a hegemonie. 

V tomto ideovém prostředí vzrostla obliba geopolitiky. Výrazný nárůst zájmů o ni je 
příznačný pro celý postsocialistický svět, má ale i své vlastní české a slovenské zdů-
vodnění. To je zakódováno v historické paměti, která naznačuje, že bezkonfliktní po-
hoda byla pro starší generace v regionu střední Evropy vzácným jevem. Dramatický 
zlom, který do života Čechů i Slováků přinesl pád socialismu roku 1989, nebyl totiž 
ničím mimořádným. Vždyť ve 20. století zažili Češi a Slováci sedm či osm odlišných 
státních a režimních uspořádání. Ta čerpala své státníky z domácích zdrojů, jejich 
výběr byl ale ohlasem měnící se mocenské rovnováhy v Evropě. Ač se to mnoha hr-
dým příslušníkům českého a slovenského národa nelíbí, zásadní změny v jejich ze-
mích probíhaly jako ohlas vnějších událostí, nikoliv jako bezprostřední výsledek 
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vnitřních potřeb a vývojových proměn. Konstrukci české i slovenské státnosti, povahu 
režimu, ale také volbu jeho reprezentantů nelze oddělit od celoevropských změn.  

S historickou pamětí Čechů a Slováků, ale i ostatních středoevropských národů, 
souvisí i skutečnost, že jejich stání sebeurčení je spojeno s jarem národů v 19. století 
a válkami 19. a 20. století. Nelze zapomínat, že posun, který v politické ideologii po-
čátkem 19. století nastal, měl podobu přechodu od osvícenského pojetí lidu k ro-
mantickému pojetí národa. Nastupující romantismus se vzdaloval racionalistickému 
a kosmopolitnímu osvícenectví, kladl větší důraz na city. Tím se měnilo ústřední té-
ma politiky: Místo diskusí o vzniku státu dohodou svobodných občanů zaujal obraz 
národa, k němuž každý přísluší narozením. Zároveň nové pojetí národa nekladlo 
takový důraz na svobodu a rovnost, jako na minulost a jednotu. Také zmíněná sku-
tečnost, že státy ve střední Evropě vznikaly v návaznosti na války, přispívá k tomu, že 
národní sebereflexe má sklon vnímat stát výhradně v geopolitickém smyslu. 
 

VELKÉ IDEJE 
Geopolitika nikdy netvořila jediný ideový rámec chápání mezinárodní politiky. Sa-

ma vyrostla na obecnějším základě. Ten je spojen s faktem, že – byť s určitým zjedno-
dušením – lze proměny v uplynulých dvou stoletích periodizovat podle ideologických 
priorit. Moderní ideové základy evropských politických dějin se formovaly ve všeob-
sáhlém duchovním kvasu doby od humanistické renesance přes osvícenství až 
k deziluzi po Velké francouzské revoluci. Tehdy šlo do značné míry o vzpouru proti 
odpovědi na všechny společenské otázky, kterou ve středověku přinášely římskokato-
lická církev a křesťanství obecně. V důsledku této tvůrčí revolty se zbortil středověký 
svět, v němž základní politickou ideou bylo náboženství. Právě tehdy měnící se soci-
ální život rozložil náboženskou ideologii na tři základní témata: 

 SOCIÁLNÍ IDEA. V okamžiku, kdy se rovnost před bohem přestala jevit jako dosta-
tečné ospravedlnění nerovnosti ve světě pozemském, objevili se lidé, kteří 
ze sociálních problémů vytvořili hlavní politické téma.  

 OBČANSKÁ IDEA. Ve chvíli, kdy loajalita k církvi a jí pomazanému vladaři přestala 
být otázkou mravnosti, zjevil se požadavek na nezprostředkovaný vztah jak k bo-
hu, tak také k politické moci – individuální svoboda se stala pro některé doktríny 
ústřední politickou problematikou.  

 NÁRODNOSTNÍ IDEA. Jakmile přestal platit církevní univerzalismus, lidé nalezli 
svoji zvláštnost v jazykových a etnických skupinách. Národy se začaly jevit jako při-
rozená jednotka, stát naopak jako umělá instituce – a každý národ měl mít právo 
na stát.  

Moderně pojatá národnostní otázka, která stojí mimo jiné i v pozadí vzniku samo-
statného českého i slovenského státu, se vynořila v dějinách současně s novou podo-
bou sociální otázky a s novou ideou svobody. Nedošlo jen k výměně duchovního jádra 
politiky, ale také k relativizaci politické pravdy. Tam, kde středověké křesťanství znalo 
komplexní odpovědi na všechny politické problémy, moderna nalezla nezodpověze-
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né otázky – přesněji řečeno odlišné, rozporné a dílčí odpovědi. Na místo konečných 
odpovědí nastoupily relativní odpovědi, doprovázené novými otázkami. Avšak na 
místech, kde vědci končí větu otazníkem, politici musejí používat vykřičník: s mo-
dernou se vedle tápajících společenských věd objevily nové soupeřící doktríny. Jed-
noznačné odpovědi obsažené v politických doktrínách dostaly pak zpětně na ploše 
teorie podobu neslučitelných teoreticko-metodologických přístupů.  

Představu o přirozené náboženské jednotě Evropy a společnosti tak postupně na-
hradila vize jejich plurality. Teorie zrozená v humanismu na přelomu středověku a 
novověku nepřinesla mír a sociální spravedlnost, ale pouze sofistikovala rozporné 
zájmy a zdůvodnila konflikty. Nacionalističtí politici spatřili v řešení národnostní otáz-
ky základ odstranění sociálních problémů a zajištění občanské svobody. Jiní, zvláště 
radikální socialisté, zase z rozluštění otázky sociální odvodili vyřešení všech problémů 
individuální svobody a řešení národnostní otázky. Podle liberálů pak občanská práva 
dostatečně řeší jak otázku sociální, tak i národnostní.  

Dynamický charakter dějin malých národů a států ve střední Evropě v posledních 
dvou stoletích není dán pouze geopolitickým prostředím. Je též spojen s proměnou 
funkcí národnostní, sociální a občanské ideje v politice 19. a 20. století, jejich střídá-
ním v roli jádra politických sporů. V návaznosti na Velkou francouzskou revoluci se lid 
postupně měnil na politický národ, kterým byla do té doby jen privilegovaná vrstva 
šlechty a duchovenstva. Etnicky nesourodé a politicky nerovnoprávné středoevropské 
prostředí se stalo vděčným prostorem pro hlásání národní ideje a nacionalismu. 
V posledních desetiletích 19. století racionalismus zděděný po osvícenství nejen 
ztrácel vliv, ale mnohde byl nahrazen představou o neměnných přírodních zákonech 
politiky. Tématem přestalo být využití rozumu ke změně politiky a sociálního života, 
ale využití politiky podle přírodních zákonů k získání, udržení či rozšíření moci. Tehdy, 
na tomto základě, vznikla geopolitika jako nová teorie mezinárodní politiky.   

Sociální diferenciace doprovázející kapitalismus vyostřila sociální otázku. Z druhé 
strany boj za volební právo a rostoucí využívání voleb vytvářelo podmínky pro prosa-
zování osobních svobod v liberálním pojetí. Obdobně jako v jiných koutech světa a Ev-
ropy, i zde národní idea nabízela vysvětlení mezinárodněpolitického konfliktu, za-
tímco sociální i občanská idea v určitých doktrínách nabízela nejen vysvětlení rozpo-
rů, ale i nový univerzalismus. Zároveň prolnutí národnostní otázky, sociální otázky a 
problému osobní svobody na pozadí průmyslové a vědeckotechnické revoluce dalo 
politickým idejím nesmírný explozivní potenciál.  

Na počátku 20. století dominovala v Evropě národní idea. Kolem ní se vytvořila 
hlavní fronta, z ní pramenily nejdůležitější argumenty pro ospravedlnění politických 
činů, v zodpovězení národnostní otázky byl spatřován základ pro řešení sociálních 
problémů i zajištění osobních svobod. Pak nastaly změny – v polovině 20. století tvo-
řila nejdůležitější linii bojů otázka sociální. Konec 20. století a začátek století jedna-
dvacátého je pak ve znamení soustředění pozornosti na problematiku občanské 
svobody. Takto se postupně přesouval nejen akademický zájem, ale i ona Gumiljovova 



 
 
 
 
 
 
 
 

Část A: Geopolitické schéma dějin Evropy 

 14 

pasionárnost, tedy zvláštní psychická „kvalita nutící ke sledování iluzorních cílů“, onen 
„antiinstinkt či instinkt s opačným znaménkem“, který žene lidi k sebeobětování ve 
jménu rozmanitých politických ideálů.1 Celoevropské posuny pak byly obecným hyba-
telem politických osudů Čechů a Slováků. 

V prvních letech po skončení studené války se některým teoretikům i politikům 
zdálo, že proces sváru ideologií by završen, což vedlo ke znovuoživení představ o konci 
světových dějin. Obdobně, jako tomu bylo v Hegelových představách, ale i na začátku 
a uprostřed 20. století, vítězové pokládali své úspěchy za uzavřené dílo, které přetr-
vá na věčné časy. I v současnosti však nové sociální procesy, zvláště pak integrace a 
globalizace, hledají nové vztahy mezi otázkou sociální, národní a problematikou indi-
viduální svobody. A nově formují strukturu světového politického systému.  

 

ZÁKONITOSTI MOCI 
Velké ideje nepřinášejí návod, jak se chovat v mezinárodní politice. Jsou částí svě-

tonázorové orientace velkých sociálních skupin a státníků, která se zformovala na 
jiném základě, než je teoretické studium konkrétních situací. Přitom však zahraniční 
politika má své vlastní, zvláštní zákonitosti, které geopolitika svébytným způsobem 
vykládá. Zahraniční politika je činností státu za mezemi vlastní suverenity. Je vstu-
pem státu do prostředí, které není pod jeho kontrolou a kde nemá legální pravomoc 
samozvaně jednat. Protože zahraniční politika je – stejně jako každá politika – cílevě-
domou lidskou aktivitou, vstupuje stát do tohoto prostředí s určitými předem danými 
úmysly. Minimálním cílem každého státu je udržení své vlastní existence. To kon-
krétně znamená zachování vlastní suverenity na určitém zalidněném území.  

I když obyvatelé a území Česka a Slovenska se jeví jako konstanty, jednotlivci i sku-
piny vnímají způsob zajištění jejich potřeb přes prizma vlastních zkušeností, znalostí, 
pocitů a zájmů. Výsledkem je nejednotnost v chápání národních a státních zájmů. 
Navíc k pozoruhodným rysům českého a slovenského národa patří tendence poklá-
dat zahraniční politiku za exkluzivní záležitost, jakousi téměř zbytečnou recepční 
ozdobu večerů státníků. Jedná se o sebevražedný rys těchto dvou národů a států, 
neboť malé státy jsou existenčně závislé na konkrétním uspořádání mezinárodních 
vztahů. Dokonce i v dobách, kdy se situace v Evropě zdá mocensky rozhodnuta na 
věčné časy, a někteří teoretici hovoří o konci dějin, musí malé národy a státy intenziv-
ně pěstovat své vnímání mezinárodní politiky: Žádná mezinárodněpolitická situace 
v dějinách však nebyla nikdy ničím jiným než pouze přechodným uspořádáním mo-
censké rovnováhy.  

Podoba mocenské rovnováhy v evropském politickém systému je dána vztahy 
mocností. To ale neznamená, že malé národy a státy nemají své zájmy. I v malých ze-
mích musí být situace v mezinárodním prostředí předmětem neustálého studia, má-li 
být nalezena konkrétní představa jejich bezpečnosti a jiné požadavky sebezáchovy  

                                                      
1 GUMILJOV, Lev N.: Koněc i vnov načalo. Moskva: DI-DIK, 1994, s. 78.  
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a rozvoje. Přitom studovat neznamená opisovat výsledky od velmocí, byť spřátele-
ných. Jenže v malých státech, jejichž politické elity se formují ve spolupráci se spoje-
neckými mocnostmi, není samostatné studium a prosazování národních zájmů obtížné 
jen z intelektuálních důvodů.    

I když to geopolitické myšlení v zásadě předpokládá, zájmy státu nejsou vždy v an-
tagonistickém protikladu se zájmy jiných států. Naopak, při vhodném postupu velmocí 
si lze představit, že totožné zájmy států budou postupně převládat. Zatím se tak ale 
nestalo – což se geopolitický pohled na svět snaží nejen vysvětlit, ale i ospravedlnit. 
Přitom Česko ani Slovensko nejsou velmocemi, které by tuto situaci mohly zásadně 
ovlivnit. I tak ale musí své zájmy hájit, nikdo jiný to za ně neudělá. Dokonce ani při 
dobré vůli nemusí velmoci správně pochopit zájmy Čechů či Slováků, někdy nebudou 
mít možnosti tyto zájmy chránit, jindy bude jejich vlastní zájem odlišný. Není jiná ces-
ta k dobré zahraniční politice než intenzivní studium vlastních zájmů a hledání cest 
k jejich naplnění.  

Studium českých a slovenských národních zájmů není ani snadné, ani nudné. V dů-
sledku historických proměn rovnováhy ve střední Evropě se na území Česka a Slo-
venska vytvořilo několik křížících se státních idejí. Lze zde nalézt zastánce ideje čes-
ko-slovenské i idejí oddělené státnosti Česka a státnosti Slovenska. Hned v několika 
variantách existují v tomto regionu ideje středoevropské federace. Zde má svůj do-
mov jak velkomoravská idea, tak i řada podob panslovanské myšlenky – ale též pan-
germánské a velkouherské ideje. Dnes k těmto modelům přibyla také myšlenka inte-
grace a vize globalizace.  

Z nepřeberného množství názorů na českou a slovenskou státní myšlenku si nejvíce 
pozornosti zaslouží ty, které vyzrály do relativně svébytného modelu nebo tak či onak 
orientovaly velká hnutí. A tak vedle poměrně velkého množství nejrůznějších hesel  
a vizí existuje jen několik originálních pokusů komplexně obsáhnout zájmy českého  
a slovenského národa a státu. Snad pouze František Palacký, Ľudovít Štúr, Tomáš G. 
Masaryk a Milan Hodža zanechali po sobě dílo, které si může činit nárok na to před-
stavit originální a svébytný model českého či slovenského národního zájmu. Jejich 
význam ve srovnání s ostatními českými a slovenskými mysliteli je dán snahou po-
jmout národní zájem v kontextu mezinárodních vztahů. Dá se říci, že hledali místo 
Čechů a Slováků v dějinách pomocí vymezení zákonitostí pohybu moci ve střední Ev-
ropě. Výsledkem bylo, že jmenovaní autoři vytvořili vlastní ucelené vize mocenské 
rovnováhy ve střední Evropě a z nich pak odvodili své představy o možnostech ob-
hajoby národních či státních zájmů.  

V koncepcích těchto autorů je obsažena dobová odpověď na základní geopolitic-
kou otázku Čechů a Slováků: jak politicky zajistit životní zájmy malého národa upro-
střed Evropy? I když zpětný pohled na představy zmíněných autorů ukazuje, že se ve 
svých závěrech velice lišili, že se v mnohém mýlili a že praktická politika přinesla i jiné 
odpovědi, než nabídla tato čtveřice mužů, jejich odkaz je stále aktuální. Je tomu tak ze 
dvou důvodů. Předně samotné položení otázky a pokus hledat odpovědi s využitím 
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znalostí zákonitostí mocenské rovnováhy byly důležitým krokem správným směrem. 
Zároveň je zřejmé, že neznalost a nepochopení jejich odkazu je jedním ze zdrojů igno-
rování národních zájmů a ne vždy správného reagování Česka a Slovenska na meziná-
rodněpolitické problémy. 
 

GEOPOLITIKA A GEOGRAFIE 
Základními konstantami geopolitiky je geografie a demografie. Toto prosté konsta-

tování je ale nutné doplnit jedním varováním: úvahy o zahraniční politice Česka i Slo-
venska vyžadují vyčistit terén pro diskusi odstraněním častých nedorozumění, vznika-
jících v důsledku odlišného definování základních pojmů. V této studii bude geopoliti-
ka chápána ve svém nejširším vymezení: jako studium minulosti, současnosti a bu-
doucnosti pohybu moci států v prostoru. Toto pojetí zohledňuje i fakt, že většina zá-
padních geopolitických vizí využívá teoreticko-metodologické principy sociálního 
darwinismu, jeho pojetí věčného konfliktu.  Ovšem i takovéto použití výrazu „geopoli-
tika“ může při vymezování zahraniční politiky státu vyvolat nedorozumění, a to hned 
dvojího rázu:  

 V teorii mezinárodní politiky je nutné pečlivě rozlišovat mezi zeměpisným a geo-
politickým vymezením prostoru, v případě této práce tedy především středoev-
ropského regionu;  

 Neméně závažné je pochopení proměny významu jednotlivých geopolitických 
charakteristik území. Předně se jedná o proměnu politické role prostoru z důvodů 
proměn technologie moci a síly.  

U žádného místa v prostoru nelze ztotožňovat geografické a geopolitické koordi-
náty. Kdo je více mezi Východem a Západem – katolické Polsko mezi protestantským 
Německem a pravoslavným Ruskem, nebo pravoslavné Rusko ležící mezi katolickým a 
protestantským Západem a muslimskou či konfuciánskou Asií? A jak je to pak s Čes-
kem a se Slovenskem?  

Ve 20. století se za každého režimu do atlasů vešly mapy střední Evropy. Během 
studené války však geopolitika přiřadila Československo k Východu. Dělo se tak, přes-
tože zeměpisné umístění Prahy je na západ od Vídně, Athén či Istanbulu, které patřily 
k Západu. Také západní Evropa studené války byla z geopolitického hlediska spíše at-
lantická než evropská. Ani po roce 1989 není vše jednoduché. Pražští a bratislavští 
státníci zvýraznili středoevropský status Česka i Slovenska (oba státy se staly členy 
takových mezinárodních organizací jako je Středoevropská iniciativa, Visegrádská sku-
pina či Středoevropská dohoda o volném obchodu, CEFTA) a zároveň se hlásily do 
všech západoevropských struktur. Jako by se základním smyslem zmíněných středoev-
ropských organizací stalo potlačit geopolitickou specifiku středoevropského prostoru 
a přivést členské země do původně západoevropských mezinárodních organizací.  

Geopolitické vymezení střední Evropy existuje ve dvou základních podobách: bez 
Německa a s Německem. Od 19. století se v každé zemi v oblasti mezi Německem a 
Ruskem se objevovaly a stále objevují modely integrace, navazující na ono první poje-



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
1. Prolog: geopolitika a zahraniční politika 

 17 

tí. V této souvislosti jsou nejčastěji uváděny originální koncepce Čecha Františka Pa-
lackého (1798 – 1876), Poláka Adama Czartoryského (1770 – 1861), Rumuna Aurela 
Popovicho (1863 – 1917), Rakušana Karla Rennera (1871-1950) a Maďara Oszkára 
Jásziho (1875 – 1957). Někdy jsou zmiňovány ilýrijské představy o obnově chorvatské-
ho království uvnitř Uherska, ale i o sjednocení všech jižních Slovanů. Pozornost přita-
huje i plán Maďara Mikolóse Wesselényho z roku 1843 či koncepce Chorvata Ognje-
slava Ostrozinskiho (1817 – 1890). V českém a slovenském prostředí je vhodné připo-
menout i názory Bohumila Šmerala (1880 – 1941) a Milana Hodži (1878 – 1944). Lze 
říci, že tyto koncepce středoevropské federace bez Německa existovaly ve dvou hlav-
ních podobách. Jedna kladla důraz na uspořádání historicko-právních celků, tedy 
středověkých státních útvarů. Ta druhá vymezovala celky spojované do federace po-
mocí etnických hranic. Někteří zmiňovaní autoři ovšem kombinovali obojí přístup. 

Podle některých autorů je problematika Mitteleuropy prvořadým principem ně-
mecké geografie.1 Výchozí verzi sjednocení střední Evropy i s Německem zastupují 
koncepce takových ekonomů, jako byl Friedrich (George) List (1789 – 1846). Z vý-
chozích ekonomických představ ale už i u těchto autorů vyrostly politické koncepce, 
které pak rozpracovali konzervativní myslitelé, jako byl například Theodor Schiemann 
(1847 – 1921), či liberálové jako Friedrich Naumann (1860 – 1919). Pro všechny tyto 
autory byla ovšem Mitteleuropa, Zentraleuropa či Zwischeneuropa především řeše-
ním geopolitických problémů Německa.  

Z faktu dvojího geopolitického chápání střední Evropy je patrné, že toto vymezení 
střední Evropy není dáno jen zeměpisnou charakteristikou. Není ale dáno ani pouze 
vyhodnocením mocenské rovnováhy. Střední Evropa je idea, která v sobě skrývá jak 
objektivní zeměpisné a mocenské charakteristiky, tak i duchovní soudy. Už první 
moderní představa o střední Evropě, spojené s novou rolí Rakouska v době napoleon-
ských válek a těsně po nich, měla v sobě obsaženy více než zeměpisné charakteristiky: 
navazovala na jagellonský a habsburský odkaz z dob bojů proti rozpínající se osman-
ské říši, ale nově byla výrazem snahy císaře oddělit zájmy habsburského domu od 
problémů německé říše a soustředit svoji pozornost na Rakousko a Uhersko. Později 
se idea střední Evropy stala projevem hledání výhodné rovnováhy ve vztahu k Francii, 
Prusku a Rusku.  

Přes všechnu relativizaci významu je prostorová charakteristika základem mocen-
ského potenciálu státu. Tím se východiska studia národních zájmů přece jenom zjed-
nodušují – jestliže je geopolitická charakteristika střední Evropy předmětem sporu, 
geografové se v zásadě shodnou. Pro ně je střední Evropa, řečeno slovy českého geo-
grafa Václava Krále, „trup nasazený na kontinentální Evropu východní, z něhož vybíha-
jí jednotlivé poloostrovy“.2 Oblast střední Evropy lze hledat v pruhu od Středoevrop-
ské nížiny na severu po Balkán na jihu. Jedná se o region, který je přístupný ze šesti 

                                                      
1 Viz SINNHUBER, Karl A.: Central Europe – Mitteleuropa – Europe Centrale. An Analysis of a Geographical 

Term. In:  Transactions and Papers (Institute of British Geographers), No. 20 (1954), s. 16. 
2 KRÁL, Václav: Poznávejme cizí zeměpisné názvy. In: Geografické rozhledy, 1993/94, č. 3, s. 66.  
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hlavních směrů od pěti moří: (a) do Severního moře ústí Labe, (b) do Baltského moře 
Odra, Visla a Němen, (c) do Černého moře Dněstr, Jižní Bug a Dněpr, (d) do Černého 
moře míří Dunaj se svými četnými významnými přítoky, (e) do Jaderského moře 
v širším pojetí řeka Pád, Adige, Piava, dále pak Krka, Neretva, Drin, Vijosë a Akhelöös, 
(f) do Egejského moře pak Piniós, Axiós, Strimon, Néstos, Meric.  

Střední Evropa přestavuje soubor tří rozsáhlých přírodních celků:  

 SEVERNÍ ZÓNA. Jedná se o oblast zahrnující Středoevropskou či Polskoněmeckou 
nížinu při pobřeží Severního a Baltského moře, která se směrem na východ roz-
šiřuje a plynule přechází ve Východoevropskou rovinu a na jihu je ohraničena 
Krušnými horami, Krkonošemi, Orlickými horami, Jeseníky a Karpaty. Dnes se do 
této zóny střední Evropy zpravidla také zahrnuje Německo a Polsko. Podle někte-
rých autorů díky nejasně vymezenému ohraničení na východě patří do severní zó-
ny střední Evropy i část Litvy, Běloruska, Ukrajiny a Moldavsko.  

 

Mapa č. 1: Středovýchodní Evropa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VNITŘNÍ ZÓNA. Jedná se o region zahrnující Karpatsko-alpskou oblast ohraniče-
nou na severozápadě Šumavou, Krušnými horami, Krkonošemi, Orlickými hora-
mi, Jeseníky a Karpaty, na východě řekou Prut, na jihu pak řekou Kupa, přítokem 
Sávy a ústím Dunaje do Černého moře. Dnes do této zóny patří Česko, Sloven-
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sko, Rakousko, Maďarsko, podle některých autorů též Rumunsko, Slovinsko, se-
ver Chorvatska a severovýchodní Itálie. 

 JIŽNÍ ZÓNA. Jedná se o oblast Balkánu začínající na severu u řek Sávy a Dunaje a 
táhnoucí se na jihu ke Středozemnímu a Egejskému moři. Dnes sem spadá jižní 
část Chorvatska, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, Makedonie, Bulhar-
sko, Albánie, Řecko a evropská část Turecka.  

Ono nejasné vymezení střední Evropy z hlediska umístění či neumístění Německa 
(nebo jeho části) a obtíže s definicí východní hranice dostalo na konci 20. století 
zvláštní výraz. Je tomu tak i s ohledem na společný postsocialistický osud zemí tohoto 
regionu. To vedlo k oživení geografické představy o středovýchodní Evropě, která 
zeměpisně částečně vyřazuje Německo a zasahuje až k hranicím Ruské federace, jak je 
patrné z mapy číslo 1.1 
 
SLOVANÉ VE VNITŘNÍ ZÓNĚ 

Půldruhé tisíciletí představují Slované ve střední Evropě geopolitickou veličinu; 
ta však podléhala změnám. Slované, kteří pro svůj život získali oblast s přírodními 
hranicemi (například Češi), přežili. Ti, kdo tvořili malé skupiny a byli v otevřeném pro-
storu (například polabští Slované), pod tlakem větších etnických skupin zahynuli, nebo 
byli asimilováni. Přežít v otevřeném prostoru totiž vyžadovalo velkou početnost, která 
byla základním zdrojem síly (například Poláci nebo Rusové).  

Slované vstoupili na středoevropské území v přibližně 5. století. Postupovali stej-
nými trasami jako jiní nomádi při svých nájezdech z východu po nárazu na Karpaty, jak 
o tom hovoří následující kapitola. V severní zóně Slované obsadili území až po Labe a 
pravděpodobně ze severu pak pronikli do vnitřní zóny střední Evropy. Pro vývoj české 
i slovenské státní ideje je významné, že tento příchod Slovanů představuje poslední 
významný severní migrační vstup na území dnešního českého a slovenského státu 
(ovšem tudy ještě v roce 1241 Moravskými úvaly z Polska do Uher pronikli Tataři). 
Poté začíná dominovat jižní a západní tlak, později i tlak východní. Právě střetávání 
těchto tlaků výrazně zasahuje do osudu české a slovenské státní ideje a vymezuje též 
značnou část obsahu jak českého, tak i slovenského národního zájmu. 

Část slovanského supraetnika se zastavila ve vnitřní zóně střední Evropy, v oblasti, 
která dnes tvoří území České republiky a Slovenské republiky – a její potomci zde na-
trvalo zůstali. Příslušníci této skupiny se stali politicky, jazykově a kulturně dominující. 
Postupem času získávali rysy svébytného národa, který vrůstal, pokud mu to bylo 
umožněno, do přírodních hranic, jež občas tím či oním směrem někdo překročil.  

Dějiny Čechů a Slováků se odehrávají převážně ve vnitřní zóně střední Evropy. 
Základní rámec území slovenského a českého státu je dán dvěma charakteristikami: 

                                                      
1 Mapa podle MAGOCSI, Paul R.: Historical Atlas of East Central Europe. Seattle and London: University  

of Washington Press, 1993, s. 3. 
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 Částečně je uzavřené horským pásmem od Novohradských hor přes Šumavu  
a Český les, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory až po Jeseníky, na který pak na-
vazuje oblouk Západních Karpat.  

 Z hlediska historie i politiky slovenského i českého státu je důležité, že území, kde 
se Pračeši a Praslováci usadili, bylo a je otevřené směrem do Západopanonské 
pánve, v širším pojetí pak do Panonské nížiny. 

Panonská nížina představuje hluboký pokles povrchu rámující střední Dunaj mezi 
Alpami, Karpaty a Dinárskými horami. Střední Podunají je přirozenou jednotkou kli-
matickou, ale hlavně hydrografickou. Panonské snížení je geograficky nejdůležitěj-
ším činitelem středoevropského reliéfu: jde o nejrozsáhlejší říční bazén v Evropě 
ohraničený horami – hydrograficky sjednocuje plochu o velikosti Francie a rozkládá se 
od západu na východ více než tisíc kilometrů, severojižním směrem pak dosahuje té-
měř tisíc kilometrů. Jde o sběrnou oblast středního Dunaje, tedy Dunaje od soutěsky 
Wachau u Kremže až po Železná vrata. Panonská nížina je otevřena jenom do Černého 
moře, a to poměrně obtížně; je do značné míry uzavřená. To činí Panonskou nížinu 
nedobytnou z moře, ale také necitlivou k problematice moře: už v šedesátých letech 
17. století byla v habsburské monarchii založena Orientální společnost pro obchod 
s Levantou, tedy oblastí Blízkého východu, a v roce 1717 východoindická společnost – 
oba projekty byly ale v zásadě neúspěšné; historici tvrdí, že na území Rakouska-
Uherska nebyla upsána žádná akcie Suezského průplavu. Rakousko-Uherská monar-
chie byla také jedinou velmocí, která neusilovala o zámořské kolonie a nevybudovala 
silné válečné námořnictvo.  

Komunikační uzavřenost středního Podunají a jeho vnitrozemská orientace byla 
překonána až v druhé polovině 19. století výstavbou železnic a následně silnic. Teprve 
otevření průplavu Mohan-Dunaj v roce 1992 (nazývaného též Evropský kanál či Ně-
mecký Main-Dunaj kanál) umožnilo říční propojení Severního a Černého moře přes 
Panonskou nížinu. Je pozoruhodné, že původní idea této vodní stavby i první pokusy 
vybudovat kanál jsou z roku 793. Tehdy byla spojena se jménem Karla Velikého, který 
chtěl pro své bojové čluny pomocí kanálů otevřít cestu přes střední Evropu. Ovšem 
také úvahy o možnosti využití území Čech pro tento vodní dopravní směr v podobě 
spojení Labe s Dunajem se objevovaly poměrně dávno, konkrétně už v druhé polovině 
18. století. Tuto možnost však Česko propáslo.  

Základní geografická i geopolitická charakteristika říká, že Panonská nížina je ob-
last s velmi výhodnými podmínkami pro pohyb obyvatelstva a jeho soustředění. 
Jedná se o pět tisíc let staré kulturní středisko, působící na své okolí. Až sem dosáhla 
římská říše; její Limes Romanum se táhla po Dunaji, byť více než deset vojenských 
stanic legií po sobě zanechalo stopy i na jižním území dnešní Slovenské republiky a 
Moravy. Sem, do Panonské nížiny, také směřovaly nájezdy kočovníků z východu, ale 
i tlak vojsk osmanské říše.1  

                                                      
1 Viz KORČÁK, Jaromír: Geopolitické základy Československa. Jeho kmenové oblasti. Praha: Orbis, 1938. 
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ČESKO  
Z pohledu historie lze český stát vnímat jako geografickou proměnnou, a to zvláště 

s ohledem na změny hranic samostatného českého státu v podobě rozpínání a ztrát za 
vlády Přemyslovců či bouřlivého vývoje ve 20. století. Přesto hranice českého státu 
patří v Evropě k nejstálejším. Dá se proto hovořit o pevném geografickém jádru čes-
ké státnosti. To je dáno hranicemi státu kodifikovaného Karlem IV. v roce 1348, tedy 
zeměmi Koruny české. Tyto politické hranice nesou do značné míry podobu přiroze-
ných hranic – jedná se o horské překážky oddělující různé oblasti spádových komuni-
kací a demografického rozpínání. Relativnost této teze je dána odlišnou fyzicko-geo-
grafickou charakteristikou Čech a Moravy. 

 ČECHY. Čechy jsou ze čtyř stran obklopeny horami či pohořími, které vymodelova-
ly čtyřhran tvořený geomorfologickými jednotkami – (a) šumavskou, (b) krušno-
horskou a (c) krkonošsko-jesenickou soustavou či subprovincií, dále pak (d) Čes-
komoravskou vrchovinou, která spojuje Čechy s Moravou. Koncentricky uzavřená 
česká „kotlina“ (průměrná nadmořská výška Čech je ovšem vyšší než nadmořská 
výška Evropy) tvoří s výše uvedenými jednotkami geomorfologickou provincii na-
zývanou Česká vysočina. Ta je charakterizována snižováním ke středu, což z Čech 
vytváří téměř uzavřenou hydrografickou jednotku: řeky se zde sbíhají k hlavní-
mu toku Vltavy a Labe jako žebra v listu a jejich vody pak směřují do Severního 
moře jediným výtokem. Tato skutečnost učinila z Čech přirozený komunikační ce-
lek a vnitřní propojitelnost pomáhala udržení svébytnosti mnohdy víc než hory, 
které je obklopují.  

 Uvedená charakteristika je známá velice dlouho. Je tomu tak proto, že čím primi-
tivnější byly komunikační prostředky a možnosti předzásobení, tím větší hodnotu 
měla znalost terénu a hlavně vodních toků, a to jak pro vojáky, tak i pro obchodníky. 
Již latinsky psaná Kosmova kronika česká z počátku 12. století upozorňuje nejen na 
zeměpisný charakter Čech, ale i na jejich politický vztah k okolnímu území. Kosmas 
píše, že „v Evropě leží Germánie a v jejích končinách směrem k severní straně daleko 
široko se rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způso-
bem táhnou po obvodu celé země, že se napohled zdá, jako by jedno souvislé pohoří 
celou tu zemi obklopovalo a chránilo… Je to divná věc a lze z ní uvážiti, jak vysoko se 
vypíná tato země: nevtéká do ní žádná cizí řeka, nýbrž všechny toky malé i velké, poja-
ty arci do větší řeky, jež slove Labe, tekou až do Severního moře.“1  

Hraniční hory působily až do průmyslové revoluce jako přirozené překážky pohy-
bu síly a činily z Čech onu údajně Bismarckem ceněnou pevnost ve středu Evropy. 
Nejednalo se však o překážky nepřekonatelné, a to zvláště při osídlování Čech a při 
obchodování či kulturní výměně. Též z vojenského hlediska se jednalo více o překáž-
ku psychickou a logistickou než o hradby: boje s vetřelci se zpravila neodehrávaly na 
hřebenech pohraničních hor a v jejich průsmycích, ale uvnitř české země.  

                                                      
1 Kosmova kronika česká. Praha, Svoboda 1972, s. 12. 
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Homogennost české „kotliny“ je narušena jen uzavřenou „subkotlinou“ jižních 
Čech, oddělenou od centrálních Čech Středočeskou pahorkatinou. Spojení po dlouhý 
čas obstarávalo jen úzké údolí Vltavy. Geografické zvláštností jižních Čech, které ovliv-
nily i historický vývoj této oblasti, si povšiml již český geograf Jaromír Korčák. Menší 
jednotku obdobného typu tvoří Chebsko, které je uzavřené jako jižní Čechy. Také pro-
to bývá někdy Chebsko označováno jako „Malé Čechy“, zatímco jižní Čechy jako 
„Menší Čechy“.1 
 

Mapa č. 2: Úmoří českých, moravských a slovenských řek 
 

 

 MORAVA. Morava není geomorfologicky tak jednotná jako Čechy a skrývá v so-
bě geografický typ český a slovenský. Na severozápadě je nejnižším okrajem Čes-
ké vysočiny, na jihovýchodě je pozvolna se snižujícím okrajem Západních Karpat. 
Čechy a Morava, ale i české Slezsko jsou od sebe odděleny i hlavním evropským 
rozvodím a náležejí do různých úmoří: jak ukazuje mapa číslo 2, vodní toky z Čech 
směřují k Severnímu moři, severomoravské prostřednictvím Odry k Baltu a ostatní 
moravské řeky pak spolu se slovenskými odnášejí vodu Dunajem do Černého mo-
ře.2 Na Moravě a ve Slezsku se hovoří česky, avšak jejich nejdůležitější politicko-
kulturní centra v Olomouci, Brně a Ostravě mají geograficky blíže do Nitry a Brati-
slavy než do Prahy. Na Moravě je tedy i přirozená domovina idejí čechoslovakis-
mu. Zde se stýkal, prolínal, překrýval i doplňoval český a slovenský živel v době 
tvorby moderních národů.  

Pro vývoj české státní ideje je mimořádně významné, že v oblasti jižní Moravy jsou 
české země součástí panonského snížení. To na Moravu zasahuje Vídeňskou pánví, 
přesněji jejím Dolnomoravským úvalem. 

                                                      
1 Viz JELEČEK, Leoš: Historickogeografické zvláštnosti dějinného vývoje Chebska. Geografické  

rozhledy, 1995/3. 
2 Podle HÄUFLER, Vlastislav: Ekonomická geografie Československa. Praha: Academia, 1978, s. 49. 
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 Směrem k jihovýchodu se především jedná o spojnici s Velkou uherskou ní-
žinou, maďarsky nazývanou Alföld, která tvoří severní část Panonské pánve. 
Jedná se o levobřežní část Podunajské nížiny, území podél středního toku Du-
naje, Tisy a Drávy o rozsahu sto tisíc km2. Právě sem směřovaly základní tlaky 
asijských nomádů ve středověku. Uvedená skutečnost byla jednou z příčin 
kulturního opožďování tohoto území a přilehlých oblastí za civilizačními změ-
nami jižní a západní Evropy. Tudy ovšem vedla i cesta na Balkán, tedy k by-
zantské říši či později k říši osmanské; tudy též v některých imperiálních ver-
zích pangermánské rozpínavosti vedla trasa k Bosporu a Dardanelám – a ná-
sledně pak také k Bagdádu a Káhiře.  

 Do oblasti jižní Moravy směřuje pás sníženin a průsmyků, úzký pruh země 
táhnoucí se z jižní Francie přes severní Švýcarsko, jižní Bavorsko a Rakousko. 
Po uvedené linii je poměrně snadné spojení směrem na západ – Rýn je na této 
trase v jednom místě vzdálen od Dunaje 25 km. Tudy vedla cesta Franků při 
zakládání Panonské marky, dnešního Rakouska. Dnes sem směřuje průplav 
Mohan-Dunaj.  

 Z jižní Moravy vede trasa Moravskou branou na sever do Polska, Německa a 
Ruska. Moravská brána je plochou pahorkatinou, která je nejnižším místem 
hlavního evropského rozvodí mezi Pyrenejemi a Dněstrem. Jedná se o přiro-
zenou obchodní trasu mezi Baltským mořem a Středomořím. Je to ale též jed-
na z prvních transkontinentálních cest národů z Asie při zalidňování Evropy  
a měla zpětně mimořádný význam při uspořádání středoevropského života. 
Tudy pravděpodobně přišli do vnitřní zóny střední Evropy Slované, tudy též 
vstoupili na území Moravy Tataři.  

 Z jižní Moravy, tedy přes Vídeňskou pánev, vede obtížná, avšak přes alpské 
průsmyky využitelná trasa do Itálie. Spolu se severní trasou tvoří tzv. jantaro-
vou stezku od Jaderského moře k Baltu. 

Podle Rudolfa Kjelléna, jednoho ze zakladatelů geopolitiky, má každý stát své pro-
vždy ustálené územní jádro, od něhož se nemůže odtrhnout, má-li přežít. Z čistě geo-
grafického hlediska lze říci, že jižní Morava měla lepší předpoklady stát se kmenovým 
jádrem velkého slovanského státu než Čechy, což naznačila i velkomoravská říše – 
jenže ta byla počátkem 10. století vyvrácena Maďary. Tak se oním krystalizačním já-
drem slovanského státu ve vnitřní zóně střední Evropy stalo přírodou lépe chráněné 
území kmene Čechů. Ti byli z hlediska dnešních Čech usazeni excentricky směrem  
k severu, pravděpodobně zpočátku na Slánské a Bělohorské plošině. V závěrečném 
vývojovém období zabíralo jejich území rozsáhlou oblast ohraničenou na severu La-
bem od údolí Doubravky a dále dolní Ohří po ústí Smolnického potoka, na západě 
střední částí Džbánu, západním okrajem Rakovnické prolákliny, na jihu středním to-
kem Mže a severní částí Krkavecké pahorkatiny, severní částí Brd, Hřebeny až ke Ko-
cábě, na východě pak jihovýchodním okrajem Průhonické plošiny. Politická konsoli-
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dace kmenového území Čechů trvala po slovanském osídlení tohoto regionu téměř 
pět století.  
 

SLOVENSKO 
Osud slovenského národa a státu je rámován třemi základními geografickými cha-
rakteristikami: 

 Západní Karpaty ve střední a severní části tvoří obtížně dostupný terén. Jedná se 
o region, který je z důvodů úrodnosti a klimatu pro dobyvatele málo zajímavý – 
vzniká tak přirozená pevnost švýcarského typu. Zároveň umístění mimo hlavní 
komunikační trasy z něho v minulosti dělalo kulturně uzavřenou oblast. 

 Z oblasti Velké a Malé uherské nížiny je území současné Slovenské republiky 
zcela otevřené jižnímu tlaku. Ta je svým rozsahem přirozeným terénem pro po-
četnější národy, než představovali slovanští předci dnešních Slováků. Větší etnické 
skupiny buď snadno útočily na dnešní jižní Slovensko (maďarské kmeny), nebo by-
ly do něho zatlačovány (Maďaři Turky). To rozhodlo, že po většinu z období poby-
tu Slovanů ve střední Evropě politicky dominující síly v oblasti Panonské nížiny 
určovaly osud státnosti v prostoru dnešního Slovenska.  

Přesto se Panonská nížina podílela na vlastních dějinách Slovenska. Kromě zmí-
něné Limes Romanum byla Nitra ležící na severním okraji Panonské nížiny v 9. sto-
letí sídelním městem knížete Pribiny, prvního známého slovanského vladaře na 
území dnešního Slovenska. Frankové byli sice vytlačeni velkomoravským knížetem 
Mojmírem, ale první biskupství podřízené Římu na dnešním Slovensku bylo též 
zřízené v Nitře. „Kolem roku 835 vysvětil salcburský arcibiskup kostel v Nitře, mís-
tě vyznačujícím nejzazší severovýchodní hranici franského postupu,“ píše čecho-
americký historik František Dvorník.1  

 Na západě je dnešní Slovensko méně než na jihu, ale více než na severu otevře-
no směrem k Česku. Přes Malé a Bílé Karpaty a řeku Moravu je spojeno s Mo-
ravou. Tato charakteristika se však po větší část doby pobytu Slovanů ve střední 
Evropě – vzhledem k poměrné uzavřenosti českých zemí a jižní specifice slovenské 
státnosti – ukázala jako druhořadá: propojení osudů Čechů, Moravanů a Slováků 
našlo svůj politický výraz v zásadě jen ve velkomoravské říši a ve 20. století. 

* * * 
Fyzikální charakteristika prostoru je snazší než definování mocenských silokřivek, 

které jej protínají. Tyto silokřivky jsou výrazem živelně se formující mocenské rovno-
váhy v evropském systému. Každá takováto rovnováha se vytváří jako vedlejší pro-
dukt úsilí států udržet si či vylepšit své postavení. Vzhledem k tomu, že moc států se 
mění nerovnoměrně, mocenská rovnováha mezi nimi byla vždy rozechvělá, přechod-
ná. Pro pochopení zákonitostí mezinárodní politiky ve střední Evropě je tudíž přede-
vším nutné: 

                                                      
1 DVORNÍK, František: Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem. Praha: Prostor, 2008, s. 33. 
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 Hledat stopy, které mocenské ambice států zanechaly v dějinách; 

 Vymezit jak absolutní, tak i relativní moc středoevropských států v současnosti. 
Jen takto lze v návaznosti na geografickou charakteristiku střední Evropy nalézt já-

dro českého i slovenského národního zájmu a odvodit některé z hlavních principů, 
které jsou důležité pro zformulování zahraničněpolitické doktríny státu. Zároveň je ale 
nezbytně nutné respektovat fakt, že se vývoj české i slovenské státní ideje sice ode-
hrává ve středoevropském prostoru, ale ten je pouze částí širšího prostranství, Evro-
py. Význam středoevropského prostoru jako přirozeného rámce zahraniční politiky 
Čechů a Slováků je do značné míry dán jeho vztahem k vnějšímu prostředí. Otázkou 
tedy je, jak aktivně dokáže střední Evropa toto prostředí ovlivňovat, nebo zda je 
pouze pasivním místem reakcí na vnější impulsy. Zodpovězení této otázky je i roz-
hodnutím ve sporu, zda je střední Evropa specifickým geopolitickým útvarem, nebo 
zda je jen zeměpisným pojmem.  





 

 
 

2. 
PŘEDKOLUMBOVSKÁ EVROPA 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
„Lidé uvažují v rozměrech kontinentu,“ říkal prý britský politik a podnikatel Cecil Rho-
des. Pravda je, že kontinenty v místech svého dotyku s moři a oceány vytvářejí přiro-
zené hranice geografických útvarů, které může člověk obývat. Také geopolitické celky 
mají tendenci zabírat prostor vymezený takovýmito přírodními hranicemi. Žádné 
geopolitické jednotky však doposud neměly podobu kontinentů. Ty ze starověkého a 
středověkého světa měly podobu městských států, říší či dynastických států a byly 
ohraničovány jinak. Předně zde byly:  

 Přirozené hranice v podobě hor, velkých řek, pouští a moří, tedy různorodé pří-
rodní překážky pohybu síly v prostoru, které ztěžují pohyb a komunikaci. Komu-
nikace uvnitř takto ohraničených celků byla snazší než navenek, a byla tudíž i čet-
nější; směrem ven byly tyto přirozené hranice výhodnou obrannou bariérou. 
V takovéto politické jednotce nemuselo moře hrát roli překážky, mohlo být nao-
pak přirozenou komunikační plochou.  

 Takto ohraničené celky byly osídlovány buď pomocí přírůstku obyvatel usídle-
ných v jejich rámci, nebo vnější kolonizací. Až takto demograficky, ekonomicky a 
vojensky osvojený prostor nabyl trvalejší politickou charakteristiku, získal určitou 
státní ideu.  

 Pro takové politické osvojení byly důležité vhodné přírodní podmínky – předně to 
bylo klima, následně pak reliéf a jeho krajinný pokryv, hospodářské zdroje v po-
době úrodnosti půdy, vodnatosti, surovinových zdrojů atd.  

 

EVROPA JAKO POJEM 
Na první pohled je vše jasné: Evropa je světadíl, který tvoří nejzápadnější část 

kontinentu nazvaného Eurasie. Podle dnešních geografů je na východě od Asie oddě-
lena Bajdarackým zálivem Karského moře, východním úpatím Uralu, řekou Ural (ně-
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kdy též řekou Emba). Hranice Evropy dále pokračuje přes pobřeží Kaspického moře, 
Kumsko-manyčskou sníženinu při severu úpatí Kavkazu, Azovské moře a přes Černé 
do Středozemního moře. Na severu, západě a jihu je přirozená mořská hranice. Nejse-
vernějším bodem pevniny je mys Nordkinn v Norsku, nejzápadnějším mys Cabo da 
Roca v Portugalsku a nejjižnějším mys Marroqui ve Španělsku. K Evropě jsou přiřazo-
vány Island, Špicberky, ostrov Jan Mayen, Země Františka Josefa a Nová Země, ne však 
Grónsko a Kanárské ostrovy. Takto vymezená Evropa měří 10,5 milionů km2, což před-
stavuje sedm procent světové pevniny. Evropa je po Austrálii druhý nejmenší světadíl 
s nejnižší průměrnou nadmořskou výškou, nejčlenitějším pobřežím a největší husto-
tou zalidnění.   

Také v politice je dnes „Evropa“ výraz, který má samozřejmý obsah. Ten tvoří ne-
jen geografické vymezení, ale i představa o specifickém obyvatelstvu, jeho materi-
ální i duchovní kultuře a politice. Evropa je svébytný genius loci, tedy prostředí, které, 
jak píše slovenský teoretik synergetiky Koloman Ivanička, v součinnosti s člověkem má 
schopnost produkovat kulturu, inspirovat k objevům a činům, které na jiném místě 
světa v témže čase nelze zaznamenat. Představa plodnosti a kreativity území v sobě 
skrývá i další aspekt – obraz rušivých a ničivých sil, ale i úsilí o objevení a zachování 
obranných mechanismů prostředí zabezpečujících ochranu před destrukcí, dezorgani-
zací a kataklyzmaty ze strany přírodních a sociálních živlů. Podle Ivaničky pojem genius 
loci „vyzvedá ty klíčové vlastnosti vztahů člověka s územím a jeho samoregulační me-
chanismy, které znamenají předpoklady rozvoje.“1 Současná Evropa tedy v sobě skrý-
vá zakódovanou a akumulovanou informaci o procesech, které formovaly její kultu-
ru i geopolitickou strukturu. Evropa je historickogeografický pojem označující speci-
fické ohnisko civilizační tvorby.  

Jenže tak tomu nebylo vždy. 
Počátky evropských kulturních dějin jsou spojovány s antikou. Antika však nebyla 

evropskou civilizací v jejím dnešním pojetí. Stačí připomenout, jak Herodotos, antický 
otec evropské historiografie, vnímal geografické hranice své civilizace: „Podivuji se 
těm, kdo stanovili hranice a oddělili od sebe Libyi, Asii a Evropu.“ Libyi, což byl tehdej-
ší název pro Afriku, podle Hérodota ze všech stran obtékala voda, kromě místa, kde 
se dotýkala Asie. Ta měla mít stejné charakteristiky jako Libye-Afrika, kromě končin 
východních: na východ od Indie měla být Asie pustá a podle Hérodota nikdo nedoká-
zal říci, jak vypadá. „O Evropě však nikdo nic jasně nezjistil ani o jejích západních kon-
činách, ani o severních, zda je moře oblévá. Ví se jenom, že se svou délkou táhne po-
dél Libye i Asie. Také nedovedu pochopit,“ shrnul svůj výklad Hérodotos, „proč má 
pevnina tři jména, ač je jen jedna, a to podle žen, a proč jsou za jejich hranice stano-
veny egyptská řeka Nil a řeka Fásis v Kolchidě (někteří však jmenují řeku Tanais, vtéka-
jící do Maiétského jezera, a Kimmerský brod)… O Evropě tedy nikdo neví, zda ji moře 
oblévá, ani odkud přišla ke svému jménu, ani kdo jí je dal, pokud nebudeme tvrdit, že 
                                                      
1 IVANIČKA, Koloman: Základy synergetiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela – Fakulta politických 

vied a medzinárodných vzťahov, 1997, s. 99.  
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má ta země jméno po Európě z Tyru. Předtím pochopitelně jméno neměla, stejně jako 
ostatní země.“1 

Samotnému slovu „Evropa“ je zpravidla přisuzován asyrský původ: „ereb“ či „irib“ 
znamenal „tmavý“, tedy západ slunce; naopak výraz „asu“ označoval vycházející slun-
ce, tedy Asii. Podle Hérodota byla Európé dcerou foinického krále, kterou unesl Zeus. 
Ta možná dala jméno světadílu, ale má pramálo společného s dnešní vizí Evropy: Eu-
rópé pocházela z Asie a nepřišla do země, které Řekové podle Hérodota říkali Evropa, 
nýbrž přišla z Foinikie na Krétu a z Kréty do Lykie. Méně známý mýtus o zrodu jména 
světadílu vypráví, že Eurónyme byla dcerou Ókeana, boha moří, a mezi jejími třemi 
tisíci sestrami lze též nalézt jména Asie a Libye – tak alespoň o tom vypráví Hesiodova 
báseň Theogoniá, pojednávající o původu bohů a vzniku světa, stará 2700 let. 

Takto se pomalu rodila vize Evropy na západ od Řecka a také Asie na východ od 
Řecka. Podle Homéra bylo ovšem Evropou střední Řecko. U Hérodota Evropa odpoví-
dá území obývanému řeckými národy, tedy v dnešním pojetí řeckými kmeny. Sto let 
po něm psal Aristoteles, že „národy, které žijí v chladných končinách, a to v Evropě, 
mají hodně odvahy, ale zaostávají v rozumových a uměleckých schopnostech; jsou 
tedy převážně svobodné, ale bez státní organizace a neschopné ovládat sousedy. Na-
proti tomu asijské národy jsou rozumově a umělecky nadané, ale bez zápalu, a proto 
žijí jako poddaní a otroci. Řecký národ žije jakoby ve středu mezi oběma, a proto má 
podíl na přednostech obou.“2 Podle některých interpretací měl Aristoteles touto cha-
rakteristikou Evropanů na mysli Skyty, tedy kmeny íránského původu, které žily 
v oblasti severního Černomoří – což byl region na sever od řeckých osad v Malé Asii. 

Pro pochopení geopolitického vidění Evropy je nutné si uvědomit, že antická kultu-
ra byla neoddělitelnou součástí poměrně souvislého civilizačního pásu přibližně mezi 
20o a 45o severní šířky od Atlantiku po Pacifik – s významným přerušením Himálaje-
mi. V celé této zóně se rodila starověká civilizace. Toto prostorové vymezení civilizač-
ní zóny zahrnuje fyzicko-geografické charakteristiky ve všech podobách, a to nejen 
pokud jde o význam vod a hor – pro tehdejší civilizaci byly nesmírně důležité klima-
tické podmínky. Až oteplování klimatu a technický pokrok posunuly místa lidských 
sídlišť tvořící inovační ohniska směrem na sever.  

V určitém smyslu platí, že globální jednota lidstva začíná vznikem této starověké 
kultury, ne navázáním politických a hospodářských kontaktů. Z dosud neznámých 
příčin začaly lidské kulturní dějiny přibližně ve stejné době v celé oné civilizační zóně. 
Byla to prazvláštní jednota nepropojených sociálních systémů, které prožily téměř 
současně obdobné intelektuální impulsy: přibližně půl tisíciletí př. n. l. mezi sebou 
nekomunikující civilizace zrodily v Číně Konfucia a Lao-c´, na indickém subkontinentu 
Buddhu, v Persii Zarathustru, v Palestině některé starozákonní proroky. Tehdy byla do 
dnešní podoby složena Tóra-Pentateuch, prvních pět knih bible, jejichž autorství je 

                                                      
1 HÉRODOTOS: Dějiny aneb devět knih dějin nazvaných Músy. (IV.; 36 – 45) Praha:  

Odeon, 1972, s. 237-239. 
2 ARISTOTELES: Politika. 1327b; Bratislava: Pravda, 1988, s. 234. 
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přičítáno Mojžíšovi, a v Řecku působil Platón. Tehdy provozoval svoji praxi nejslavnější 
starověký lékař Hippokratés a svá díla psal Hérodotos. Právě z oné doby jsou i počátky 
realistické teorie mezinárodní politiky v podobě Thukydidových Dějin peloponéské 
války, vzniklé přibližně v téže době, kdy v Číně Mistr Sun psal svůj traktát O umění 
válečném. Právě Sun a Xenofón, Sokratův žák, položili základy vojenské teorie; ob-
dobně v 5. století př. n. l. v Evropě Řecko a v Asii Čína zavedly poprvé vojenský dril. 
Není jasné, odkud a proč se zrodila ona síla, jež právě tehdy dala vzniknout Aischylo-
vým, Sofoklovým a Euripidovým tragédiím. Ukazuje se ale, že v onom civilizačním pásu 
existoval v 5. století př. n. l. nejen stejný intelektuální potenciál odlišných civilizací, ale 
i obdobné hledání odpovědi na otázky smyslu lidské existence.  

Specifickou částí starověké kulturní zóny na severní polokouli bylo i Středozemní 
moře a jeho okolí, tedy oblast severní Afriky, Malé Asie a jižní Evropy. Zde ve staro-
věku existovala relativně homogenní kultura, jejíž součástí jsou antické dějiny. Ne-
byla to Evropa v dnešním slova smyslu: Sparta a Athény byly svým civilizačním typem 
mnohem blíže k Persii než například oblasti patřící v současnosti k severní Francii. 
Ještě byzantský Konstantinopol měl blíže k antickému Římu a africkému Kartágu než 
k Cáchám, hlavnímu městu středověké franské západořímské říše. Čili, jak píše švéd-
ský diplomat a politolog Ingmar Karlsson, „střetnutí obyvatel římské říše s Orientem 
nebylo zdaleka takovým kulturním šokem, jako jejich pozdější střetnutí s národy žijí-
cími na sever od Alp. Pro lidi doby antické byla hranice mezi severem a jihem mnohem 
ostřejší než mezi východem a západem.“1 

Staletí novověké slávy Evropy vytvořila pocit historické neměnnosti jejího centrál-
ního postavení. Jenže v lidských dějinách má vše svůj počátek a konec. Je možné po-
kládat za jádro evropské tradice křesťanství, ovšem právě bible je důkazem toho, jak 
málo starověk dbal na dělení světa podle současných představ o kontinentech a svě-
tadílech: bible slovo Evropa nezná. Také křesťanství se zrodilo jako součást civilizace  
v okolí Středozemního moře. Prvním státem, který učinil z křesťanství oficiální nábo-
ženství, nebyla římská říše, ale zakavkazská Arménie (301). Náboženství, která nejvíce 
ovlivnila jak středověkou, tak i novověkou historii Evropy – judaismus, křesťanství a 
islám –, nevznikla v Evropě, ale v Malé Asii. A nejen náboženství: antická filosofie 
začíná Thaletem, poezie Homérem, otcem evropského dějepisectví je Hérodotos, 
nejslavnějším lékařem starověku je Hippokratés – což všechno jsou rodáci z Malé Asie. 
Ostatně báje praví, že Asie byla matkou Promethea (podle Hérodota ženou); kdyby 
tomu tak bylo, byla by Asie pramátí všeho lidstva, neboť podle antické mytologie prá-
vě Prométheus stvořil z hlíny bohům podobnou postavu člověka.  

Až do bojů s Germány nebylo těžiště antické politiky v evropském prostoru, neboť 
ani starověké Řecko, ani římská říše vojensko-politicky nesměřovaly do nitra tohoto 
světadílu. Antické městské státy i říše mířily tam, kde existovala možnost výhodného 
obchodu, kořisti, odkud přicházelo i nebezpečí a kde byly příznivé klimatické podmín-
                                                      
1 KARLSSON, Ingmar: Európa a národy – európsky národ alebo Európa národov? Bratislava: Slovenský 

inštitút medzinárodných štúdií, 1998, s. 15. 
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ky. I když někteří autoři dokládají, že již tři století př. n. l. Řekové zahrnuli do svého 
geografického obrazu světa střední a severní Evropu, až Caesarovy války galské uká-
zaly antické středomořské civilizaci některé rozměry dnešního tzv. starého světadílu 
v politických kategoriích – samozřejmě bez přesného vymezení dělicí čáry mezi Asií a 
Evropou na východě a jasných představ o severu. Tyto Caesarovy války překonaly 
pobřežní charakter antické civilizace. Centrum antiky ale zůstalo i nadále ve východ-
ním Středomoří, ne v Evropě jako takové. Do světa barbarů se z antické civilizace pře-
cházelo plynule na Balkáně.  

To, co se dnes jeví na mapách jako nejpřirozenější hranice v podobě mořského 
břehu evropského světadílu, bylo ve starověku kulturně nepřijatelným rámcem: úro-
veň techniky neumožňovala na potřebné úrovni zvládnout ani klima, ani dopravní 
komunikace středu a severu Evropy. V antice vypadala přirozená hranice jinak než 
dnes: voda Středozemního moře národy, kmeny i státy propojovala, klima za Duna-
jem a Alpami je oddělovalo. Slovní spojení „Středozemní moře“ skrývá důležitý po-
jem antické geopolitiky – jednalo se o „moře uprostřed země“, uvnitř jednoho kul-
turně-politického prostranství. Moře nedělilo, ale sjednocovalo starověkou civiliza-
ci. Bájní argonauti šli pro Zlaté rouno do Kolchidy, tedy na východní pobřeží Černého 
moře, do oblasti dnešní Gruzie. Když císař Konstantin vystavěl nové hlavní město 
římské říše, vybudoval Konstantinopol (330) u Bosporu, tedy blíže k Černému než 
Středozemnímu moři. Umístění sedmi divů světa Filónem Byzantským od Diovy sochy 
v Řecku přes Rhodos, Egypt, Malou Asii až k visutým zahradám v Babylonu ukazuje 
přesněji než dnešní mapy Evropy tehdejší rozměry civilizačního a politického prostoru.  

Zárodky dnešního pojetí Evropy se rodily v 7. století jako reakce na první arab-
sko-islámskou expanzi. Náboženská specifika začala být vnímána jako geograficko-
civilizační a tedy i geopolitická odlišnost. Tehdy se Středozemní moře postupně měni-
lo v politickou hranici. Jak píše britský historický geograf Michael Heffernan, „po vze-
stupu Karla Velikého, vzniku Svaté říše římské a zahájení prvních křížových výprav se 
začalo objevovat implicitní spojení mezi křesťanstvím a oblastí, která se stávala Evro-
pou; mezi Christianimus (víra) a Christiantas (region).“1 Ve 12. století vznikly první 
mapy zobrazující „Evropu“. I pak se ale slovo Evropa užívalo zřídka, podstatná byla 
představa náboženské jednoty – idea sjednocení křesťanů měla větší geopolitický 
význam než představa specifiky regionu. Na začátku 14. století samotná idea křes-
ťanstva získala významný geopolitický obsah. Tehdy se zrodil obraz „evropské su-
prakultury“ odvozené od latiny a věrnosti křesťanství. Tato ideologie produkovala 
specifické artefakty, symboly a praktiky jako jsou mince, sochy, ikony, ale i legislativní 
a výchovný systém. 

Pro politické chápání evropského světadílu je významným pojem Respublica 
christiana, zvláštní vize politicky jednotného křesťanského prostoru. Tehdy se před-
stava křesťanské Evropy takřka nepozorovaně změnila na zúženou představu katolické 
                                                      
1 HEFFERNAN, Michael: The Meaning of Europe. Geography and Geopolitics. London etc.:  

Arnold, 1998, s. 11. 
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Evropy. Respublica christiana byla často připomínána v papežských proklamacích, a to 
zvláště od konce 15. století. Tehdy se již tato idea proplétala s rodícím se pojmem 
Evropy – někdy bývá za autora termínu „Evropané“ označován papež Pius II. (Eneo 
Silvio Piccolomini, 1405 – 1464), humanista, odpůrce Jiřího z Poděbrad, který mimo 
jiné napsal České dějiny. V podání Pia II. byli Evropané obyvateli regionu označované-
ho jako Respublica christiana, kteří měli jako společný úkol obranu proti osmanské říši 
po pádu Byzantské říše. Proto také mohl Nikolaj Danilevskij, jeden z otců ruské panslo-
vanské geopolitiky, později napsat, že „Evropa je ztělesněním německo-románské 
civilizace, nic víc, nic méně“.1 Ještě smlouva, která v roce 1713 stvrdila Utrechtský mír, 
pracovala s pojmem Respublica christiana – byť to bylo jeho poslední použití na vyso-
ké mezinárodní úrovni.  

Na mapách světa z počátku renesance by Evropa představována jako poměrně ma-
lý a zcela křesťanský region. Mnohé mapy i nadále plnily roli geopolitické propagandy. 
Elegantním příkladem takovéto propagace mocenských zájmů je mapa Evropy od 
Sebastiana Műnstera z první poloviny 16. století, která zobrazuje Evropu jako králov-
nu, kde Španělsko představuje hlavu s korunou… a Čechy její srdce. Právě tato vize 
světa, jemuž vládnou Habsburkové, je ztvárněna na mapě číslo 3. V 16. století však 
také vznikly první mapy světa s Mercatorovou projekcí (název je odvozen od jména 
vlámského kartografa Gerharda Mercatora, který roku 1554 nakreslil moderní mapu 
Evropy a v roce 1596 vydal první atlas), které začaly zobrazovat svět metodou, při níž 
se křivka na globusu protínající poledníky pod stejným úhlem jeví jako přímka. Ty již 
odrážely postavení Evropy ve světě lépe než středověké vize světa nahlíženého 
z Jeruzaléma či Říma. 

Současné geopolitické vidění Evropy se začalo formovat během třicetileté války, 
která neměla pouze náboženský ráz: aliance byly uzavírány přes hranice konfesí. Teh-
dy vznikly koncepce vybalancovaného systému států. Vestfálský mír z roku 1648 je 
tak nejen předělem v pojetí suverenity států, ale též přelomem ve zdomácnění před-
stav o nekatolické specifice a jednotě Evropy. Moderní idea Evropy se objevila na kon-
ci 17. a na začátku 18. století jako součást proměn kulturního a politického života. 
Tedy se „Evropa“ zrodila jako sekulární pojem, který měl nahradit představu Re-
spublica  christiana, a to v širokém smyslu – tedy jako výraz označující obecnější celek 
než jsou státy, monarchie či národy, celek spojený dohromady určitými hodnotami a 
principy. Z jedné strany těmito principy měly být živelná mocenská rovnováha, jejíž 
teorie se rodila zároveň s pojmem Evropy, z druhé strany pak představa o přirozeném 
mezinárodním právu chránícím suverenitu států, ale i svobodu vyznání a svobodu 
obchodu. Hodnotový základ ovšem nebyl zcela odtržen od katolické tradice – není bez 
zajímavosti, že pro řadu teoretiků i politiků je pět století problémem definice Evropy 
otázka, zda do ní patří Rusko. 

 

                                                      
1 DANILEVSKIJ, Nikolaj Ja.: Rossija i Jevropa. New York and London: Johnson Reprint Co., 1966, s. 59. 
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Mapa č. 3: Evropa konce 16. století podle Sebastiana Műnstera 

 

Nová ideologizace představy Evropy navázala na prudký rozvoj kapitalistické in-
dustrializace a na kolonizaci světa. Ovšem, jak píše Heffernan, „i když mnozí komen-
tátoři akceptují, že Evropa musí být výjimečná, neexistuje konsenzus o podstatě této 
zvláštnosti“. K sekularizaci ideje Evropy docházelo postupně, a to prostřednictvím 
formování sociálních důsledků rodícího se kapitalismu: idea komerce a mamonu zvítě-
zila nad ranou formou religiozity. Ještě Ludvík XIV. spojoval své teritoriální ambice se 
starou katolickou rétorikou a sám se představoval jako ochránce Respublica christia-
na; jeho protestantští protivníci ovšem používali výraz Evropa. „Posun od premoder-
ního k raně modernímu pojetí může být spojen s pohybem od vertikálních (nábožen-
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ských) koncepcí posvátného prostoru k horizontálnímu (sekulárnímu) pojetí geogra-
fického prostoru,“1 píše Heffernan.  

Představa nadřazenosti Evropy nad Amerikou, Afrikou, Asií a Austrálií je ale 
mnohem mladší. Rodila se až v 18. století spojením pojmů kultura, civilizace a pro-
gres. Vždyť na konci středověku měla Čína rozvinutější ekonomický a technologický 
systém než západní Evropa. Právě Čína byla místem zrodu mnoha převratných vynále-
zů. Jenže sebevědomá Evropa dorůstala k představě o kulturních protikladech Okci-
dentu a Orientu, k nové vizi geopolitických silokřivek – a prvním představám o konflik-
tu civilizací. Montesquieuova kniha O duchu zákonů z konce první poloviny 18. století 
již „objevil“ morální a politické rozdíly mezi Západem a „despotickým“ Východem.  
V roce 1766 pak v pojednání o francouzských koloniích v Severní Americe fyziokrat 
abbé de Baudeau spojil pojem civilizace s přídavným jménem „europénne“, a to ve 
smyslu vyššího stadia pokroku ve srovnání s americkým primitivnějším a divošským 
vývojovým stadiem. Synonymy však nebyly Evropa a křesťanství, nýbrž Francie a civili-
zace. Obdobné pojetí lze též nalézt v díle Adama Smitha. Vize kulturního protikladu 
Západu a Východu nahradila starý obraz protikladu Jihu a Se-veru až v 18. století.  

Obraz Evropy jako vrcholu civilizačního vývoje bývá často spojován s představou 
nejdokonalejšího politického systému a nejvyšších politických hodnot. To se dnes týká 
především odvozování základů evropské politické tradice od antické demokracie. 
Ovšem vize spojení základů politické Evropy s athénskými demokratickými procedu-
rami je poměrně mladá. Tato idea se zrodila v polovině 19. století v návaznosti na 
práci britského historika George Grotea (1794 – 1871) Dějiny Řecka, jejíž 12 svazků 
vyšlo v letech 1846 až 1856. Jak uvádí Michel Foucher, právě tento autor zformoval 
ideu, že „kořeny evropské civilizace nespočívají v křesťanstvu, ale v demokratické zku-
šenosti Athéňanů o pět staletí dříve“.2 

Pro filosofy jako byl Rousseau či Voltaire bylo nadnárodní evropanství politickým 
ideálem. Po roce 1848 ovšem národně-státní idea vytlačila ideu Evropy jako znak mo-
dernity. I když revoluční demokraté usilující o národní obrození nechtěli mocenskou 
rovnováhu, ale federaci svobodných národů, tvořili již výjimku, ne základní proud poli-
tiky v Evropě. Pro pruského a později německého kancléře Ottu Bismarcka byla Evro-
pa pouze geografickým pojmem bez politického obsahu. Jeho výroky „Ten, kdo hovoří 
o Evropě, se mýlí. Geografický pojem.“ či „Kdo je Evropa?“ jsou stejně slavné jako jeho 
prohlášení po prusko-francouzské válce: „Vždy jsem našel slovo Evropa na rtech těch 
státníků, kteří požadovali od cizí moci to, co by se neodvážili požadovat vlastním jmé-
nem.“3 Evropa se zrodila jako odlišnost vůči ostatním regionům světa, ale vnitřně 
politicky rozpolcená.  

                                                      
1 HEFFERNAN, Michael: The Meaning of Europe. Citované vydání, s. 13 a 14. 
2 FOUCHER, Michel: Evropská republika. Historicko-geografický pohled. Brno:  

Barrister & Principal – studio, 2002, s. 22. 
3 Citováno podle KARLSSON, Ingmar: Európa a národy – európsky národ alebo Európa národov?  

Citované vydání, s. 28.  
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TLAKY NA EVROPU 
Předkolumbovská Evropa – chápaná jako prostor dnešního evropského světadílu – 

získávala své geopolitické charakteristiky postupně, přičemž se tak dělo do značné 
míry pod vnějším tlakem. Ten ovšem neměl jeden směr, ale hned tři, a to jak v do-
bách antických, tak i středověkých. S určitou licencí lze tyto tlaky popsat jako jihový-
chodní, východní a severní. Tyto tři pruhy tlaku na Evropu měly v průběhu dějin pes-
trou podobu. 

 

Mapa č. 4: Tlak nomádů na Evropu z východu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 JIHOVÝCHODNÍ PRUH Z ASIE, tlak z oblasti Středozemního moře, měl dvě hlavní 

historické formy.  
 Předně v 5. a 4. století př. n. l. se jedná o spory Řecka a makedonské říše s říší 

perskou. Po této linii postupovaly výpravy jak perských vladařů do Řecka, tak  
i Alexandra Makedonského do Asie; tudy se rozšiřovala římská říše a její vliv 
přes celou Malou Asii až do říše Parthů na území dnešní Arménie a ve 2. stole-
tí až do oblasti řek Eufrat a Tigris. 

 Následoval tlak muslimských Arabů v období od 7. do 16. století, napřed v se-
verní Africe, proti byzantské říši, ale i na území dnešní Itálie, Španělska, Fran-
cie a na Balkánu. Po pádu Konstantinopolu pak pokračoval přímo do vnitřního 
pásu střední Evropy až před Vídeň. Křížové výpravy za Božím hrobem postu-
povaly stejným terénem, jenže působily v opačném směru. Po stejné linii, tedy 
směrem na Bagdád a Káhiru mířily i původní sny některých pangermánů.  
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 VÝCHODNÍ PRUH Z ASIE využívali k tlaku na Evropu nomádi, kteří pronikali do 
tohoto prostoru z oblasti mezi Uralem a Kaspickým mořem. Ti se při svém vstupu 
do Evropy vydávali po nárazu na Karpaty některou ze tří možných cest: na jih 
směrem k deltě Dunaje a na Balkán; na sever přes Halič; nebo přímo do středu 
Evropy přes Karpatské kotliny – což přibližuje mapa číslo 4.1  
 Ve starověku eurasijskou tryskou procházeli od 15. do 7. století př. n. l. Kim-

merejci; následovali je v 8. století Skytové, v 2. až 1. století Sarmati a následně 
v 1. století př. n. l. Alani.  

 Ve středověku v  tlaku na evropský světadíl pokračovali napřed ve 4. století 
Hunové, v 6. století pak Avaři a Bulhaři, v 7. století Chazaři, v 8. století Peče-
něhové, v 9. století Maďaři, v 11. století Polovci a nakonec Tataři ve 13. století. 
Tuto proudnici uzavřel v 15. století vznik ruské říše a její vítězné války 
s Tureckem završené koncem 18. století, kdy Rusko ovládlo černomořské po-
břeží. Uzavření trysky bylo spojeno s následným tlakem ruských vojsk a kolo-
nistů východním směrem.  

 TLAK ZE SEVERNÍ EVROPY měl dvě časové roviny. 
 Germánský tlak z oblasti Skandinávie a Jutského poloostrova od 2. století, 

který postupoval po celé šířce evropského světadílu a vyvrcholil vyvrácením 
antické civilizace. Opačným směrem postupoval Caesar a do určité míry také 
osmanská říše.  

 Normanský tlak ze Skandinávie od 9. do 11. století, který měl námořní charak-
ter, směřoval proti pobřeží a vyvrcholil dobytím Anglie, Paříže, založením krá-
lovství na Sicílii a útoky proti byzantské říši. Po souši Varjagové směřovali 
dnešním Ruskem a Ukrajinou ze Skandinávie k Černému moři. 

Toto pojetí navazuje na představy klasika anglosaské geopolitiky Halforda Mackin-
dera. Právě podle něho „evropská civilizace je do značné míry výsledkem odvěkého 
boje proti asijské invazi“. „Po tisíce let série nájezdů jezdců na koních, vycházející  
z Asie, pronikaly širokým prostorem mezi Uralským pohořím a Kaspickým mořem, 
postupovaly otevřeným územím jižního Ruska“, pronikaly do srdce evropského polo-
ostrova. Tím ztvárňovaly historii národů v okolí – Rusů, Němců, Francouzů, Italů atd. 
Tento tlak byl z druhé strany doprovázen nájezdy vikingských pirátů. Takto „pod tla-
kem vnějších barbarů vytvořila Evropa svou civilizaci“.2 Jenže těchto tlaků bylo víc  
a je nutné je chápat v konkrétním kulturně-historickém kontextu.  

Jihovýchodní tlak v antické době byl sporem států se stejnou civilizační úrovní  
a probíhal ve středomořském regionu, který lze jen dodatečně rozdělit na Evropu, Asii 
a Afriku. Obdobně nelze vnímat rozpor mezi křesťanským a muslimským světem jako 
spor Evropy a Asie či pokroku a zaostalosti. Islám vznikl ve stejném geografickém pro-

                                                      
1 Mapa podle DULEBA, Alexander: Základné geopolitické charakteristiky Zakarpatska. In: Zakarpatsko.  

Bratislava: SAP, 1995, s. 191. 
2 MACKINDER, Halford J.: Democratic Ideals and Reality. New York: W. W. Norton and Co., 1962,  

s. 244 a 249-250. 
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storu jako křesťanství a je asijským jevem jen proto, že se tak stalo pět století po na-
rození Krista. Navíc středověká i novověká Evropa čerpala z islámského světa či jeho 
prostřednictvím odkaz antiky, vynálezy z Asie, číslice, střelný prach, kompas, manufak-
tury atd. – Ex oriente lux, světlo přišlo z východu. Naopak severní tlak a tlak ve střed-
ním pásu byl barbarský, veden kmeny s jinou kulturní úrovní. Obecně vzato výraz 
„barbarský“ znamená nižší úroveň hospodářské produktivity, uměleckého rozvoje a 
politicko-státní organizace, nikoliv nižší morální kvality či vojenské schopnosti. Úroveň 
vojenských schopností, ale ani vojensko-technické vymoženosti nebyly tehdy vždy 
bezprostředně závislé na hospodářské úrovni. Krutost civilizovaných Evropanů během 
kolonizace světa nebo za 2. světové války jasně ukazuje, že není žádná vazba mezi 
morálkou a technickou či vědeckotechnickou úrovní.  

 

ETNICKÁ PESTROST 
V předkolumbovské Evropě působily kmeny, kmenové svazy a národy jako přiro-

zené politické jednotky. Prosazování jejich zájmů bylo zdrojem konfliktů, které by 
bylo možné dnes nazvat mezinárodními či mezistátními. Dělo se tak v podmínkách 
vznikání a zanikání městských států, říší a dynastických států. Ty svoji existenci větši-
nou zdůvodňovaly nábožensky, bez použití etnických argumentů. Mnohé antické texty 
slavných Řeků a Římanů jsou však plny toho, co by bylo možné označit za nacionalis-
mus nebo dokonce rasismus – a to jak při zdůvodňování přirozeného charakteru ot-
roctví, tak i svým pojetím barbarů. Tento fenomén ve středověku ustoupil do pozadí, 
ale nezmizel.  

Zalidnění nebo osvojení si Evropy bylo spojeno s pohybem indoevropských náro-
dů. Ty tvořilo mnoho etnických skupin, kmenů a národností, které jsou počítány do 
společné jazykové rodiny. Pocházejí z oblasti severozápadní Indie, střední a jihozá-
padní Asie, z oblasti mezi Evropou a Asií. Tady vzniklo v 2. tisíciletí př. n. l. Kavkazské 
migrační centrum vymezené hranicí dnešního evropského Černomoří a jižní Ukrajiny, 
Blízkého východu a Malé Asie. Odtud přišla většina předků etnických skupin, které 
daly tvář současné Evropě. Dnes do jazykové skupiny indoevropských národů patří 
95 % Evropanů – vlastně všichni kromě Maďarů, Finů a Laponců. 

Počátky středověkého východního tlaku na Evropu, který spoluvytvářel dějiny 
středoevropského prostoru a tím i osudy zde usazených Slovanů, jsou spojovány 
s úspěchy dynastie Chan při konsolidaci moci v Číně. Ve 2. století př. n. l. se ji podařilo 
obsadit prostor na sever a východ od Himálaje. Odtud vytlačené mongolské kmeny se 
v 1. století př. n. l. objevují ve Střední Asii mezi Kaspickým mořem, Aralským jezerem  
a Uralem. Ve 4. století se pak Hunové, vnitroasijské nomádské etnikum složené prav-
děpodobně hlavně z turkických, mongolských a ugrofinských kmenů, vydali směrem 
na západ. Dali tak podnět k velkému stěhování národů.  

Pro osud Evropy na konci slávy římské říše, a to především Evropy střední, měly 
rozhodující význam pohyby dvou velkých supraetnosů: Germánů a Slovanů. 
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 GERMÁNI. Jedná se o označení kmenů severní a střední Evropy s jazykovou pří-
buzností. Pravlastí Germánů byla v 6. století př. n. l. Skandinávie a Jutský polo-
ostrov. Za starověkou Germánii je pokládáno území na jihu Skandinávského polo-
ostrova a mezi Severním mořem, Rýnem, Labem a Dunajem. První stěhování je 
doloženo u kmenů Kimbrů a Teutonů roku 120 př. n. l., za nimi následovali Suebo-
vé, kteří se usídlili na horním Rýnu a v Galii. Historikové rozdělili Germány na velké 
skupiny severních, východních a západních kmenů. K severním Germánům jsou 
řazeni například Vikingové, Normané a Islanďané. Za východní Germány jsou po-
kládáni mezi jinými Gótové, Burgundové, Vandalové a Langobardi. Mezi západní 
Germány patřily severomořské kmeny (Anglové, Frísové a Sasové), labské kmeny 
(například Cheruskové, Chattové, Markomani, Suebové, Semnoné), rýnsko-ve- 
serské kmeny (například Batavové, Umbrové, Tenkterové, Brukterové a Sugambo-
vrové). Rýnsko-veserské kmeny vytvořily v 3. století základ svazu Franků, který po-
té v 8. století dal podnět k dalšímu sjednocování germánských kmenů. To byl i po-
čátek několik století trvajícího formování německého národa.  

 SLOVANÉ. Za pravlast Slovanů je pokládána oblast mezi Dněprem, Vislou  
a Dněstrem v době od 3. až do 1. století před př. n. l. Odtud se podle některých 
autorů Slované vydali na pochod do všech světových stran již v 5. století př. n. l. 
Během 6. a 7. století obsadili území na západě, a to k linii vymezené ústím Labe, 
řekami Nábou v dnešním Bavorsku a Enží v současném Rakousku až po Istrii  
u Jaderského moře; na jihu po Peloponés, na východě téměř až k řece Volze.  

Archeologové a historici nedokáží s jistotou určit, jak vypadala etnická struktura 
Slovanů v době jejich expanze a jaká byla jejich organizace. Tento supraetnos se 
skládal z řady kmenů, které se spojily do svazů, jako byli Srbové, Chorvati, Doudlebi či 
Obodriti. Jsou sice doloženy názvy i jiných slovanských skupin, jako byli Polané, Visla-
né, Moravané, Čechové, Slovinci, Volyňané, Severjané, Radimiči a Vjatiči, ale nelze 
vždy přesně určit, kdy se jedná o názvy kmenové, místní nebo organizační. Osud takto 
rozptýlených Slovanů byl ve střední Evropě různý. Někde vytvořili životaschopné 
vlastní politické útvary. V oblasti dnešního Rumunska postupně splynuli s původním 
románským obyvatelstvem. V Bulharsku se naopak poslovanštili později přistěhovalí 
turkičtí Protobulhaři. V oblasti dnešního Maďarska byli Slované převrstveni napřed 
Avary a později Maďary, mezi nimiž zanikli. Pobaltské a polabské etnické slovanské 
skupiny, které se bránily christianizaci, jako Raňané, Pomořané, Obodrité a další, byly 
zničeny během 11. až 12. století – podlehly germanizaci; zbytky Vendů byly zazname-
nány ještě v 19. století. 

Slovanská kolonizace nebyla pohybem z místa na místo, ale osídlováním nových 
území při současném udržení výchozích oblastí. V okamžiku, kdy se Slované objevili 
v Evropě, nikdo o nich do té doby nevěděl. Počátek a podoba etnogeneze Slovanů je 
nejasná. Jejich jazyková a kulturní příbuznost může být výsledkem buď (a) faktu, že 
vzešli z jednoho zdroje nebo existovali dříve pod jiným jménem – snad byli, jak tvrdil 
český archeolog, antropolog a etnograf Lubor Niederle (1865 – 1944), některými ze 
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skytských kmenů žijících v Hérodotově době na sever od Černého moře, nebo (b) na-
opak tento supraetnos vnikl smíšením odlišných etnických skupin. Jisté je pouze to, že 
ani české země, ani Slovensko nejsou pravlastí Slovanů.  
 

Mapa č. 5: Evropa roku 476 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nálezy sídlišť tzv. prešovského typu na východním Slovensku ukazují, že Slované 
zde byli již na přelomu 4. a 5. století. Archeologové, kteří hovoří o keramice pražské-
ho typu u západních Slovanů z přelomu 5. a 6. století, nalezli jejich stopy na území 
Čech, Moravy, na Slovensku, na území Polabských Slovanů i v Polsku. Lze tedy tvrdit, 
že existuje společný etnický základ slovanských národů na těchto územích. Tehdy zde 
ovšem žili i Germáni, Ruigové a po nich Langobardi. Podle některých autorů se nezdá, 
„že by Slované a Germáni přicházeli do bojových střetů, naopak, mnohé náznaky 
svědčí o mírovém soužití“1. Obecně ale platí, že teze o holubičí povaze Slovanů jsou 
legendou – dlouhodobě mohl ve starověku a středověku přežít jen ten, kdo uměl bo-
jovat tím nejkrutějším způsobem. Vždyť v dobách, kdy Slované vstoupili do Evropy, 
rozhdoně už tento světadíl dávno nebyl terra nullius, územím nikoho – což přibližuje 
mapa číslo 5.2  

První zprávy o Slovanech jsou spojeny s pozdními antickými texty – až v 6. století, 
když začali napadat země za Dunajem, začali se též objevovat v písemných prame-

                                                      
1 BERANOVÁ, Magdalena: Slované. Praha: Panorama, 1988, s. 17.  
2 Podle BURIAN, Jan: Římské impérium. Vrchol a proměny antické civilizace. Praha: Svoboda, 1997,  

s. 223-224. 
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nech. Římský spisovatel Jordanes okolo roku 551 napsal, že v prostoru na levém svahu 
Alp, který směřuje na sever, „a to od pramene řeky Visly, se na nesmírných prostorech 
usadil početný kmen Venetů. I když se jim dnes jména mění podle různých rodů a 
sídlišť, nazývají se především Slověni a Antové. Slověni žijí od města Novietunum  
a jezera zvaného Mursianské až po Dněstr a na sever až po Vislu. Ti namísto měst mají 
močály a lesy. Antové však, kteří jsou z nich nejzdatnější, tam, kde se Pontské moře 
zahýbá, rozprostírají se od Dněstru po Dněpr…“1 Město Novietunum je zaniklé a do-
sud nenalezené sídlo na dolním toku Dunaje, Mursianské jezero je bažinatá oblast 
nedaleko ústí Drávy do Dunaje, Pontské moře je Černé moře. Z 6. století také pochází 
první zmínka o současném jménu Slovanů, kterým se pravděpodobně do té doby říka-
lo Slověni (Sklavěni), Antové či Venedeti.   

Původní slovanský jazyk se vytvářel v sousedství Baltů a na okraji íránské jazykové 
skupiny. Jakmile se Slované rozšířili na rozsáhlá, geograficky a komunikačně od-
dělená uzemí, došlo ke kulturní a politické izolaci jednotlivých kmenů. Takto se zača-
la tvorba slovanských národů s odlišnými jazyky. Samotná praslovanština, kterou 
Slované mluvili ve své původní vlasti, vyzrála někdy v polovině prvního tisíciletí před 
naším letopočtem. Mezi 4. až 5. stoletím našeho letopočtu proběhla jazyková diferen-
ciace Slovanů, aby pak počátkem velkého stěhování národů, někdy mezi 5. a 7. stole-
tím, došlo k rozčlenění jazyka Slovanů podle jednotlivých sídel.2 Takto započal proces 
dělení na tři základní jazykové větve, které jsou odlišovány pomocí geografie  
a podle hlásek i mluvnických pravidel, a to na západoslovanskou, východoslovanskou 
a jihoslovanskou skupinu:  

 Mezi západní Slovany jsou počítáni Češi, Slováci, Poláci, Kašubové a Lužičtí Srbo-
vé;  

 Za východní Slovany jsou pokládáni Rusové, Ukrajinci a Bělorusové;  

 K jižním Slovanům jsou počítáni Chorvati, Slovinci, Srbové, Makedonci, Černohor-
ci a Bulhaři.  

 

NÁBOŽENSKÁ DIFERENCIACE 
Hlavním ideologickým nástrojem předkolumbovské Evropy byla náboženství. 

Náboženská – a kulturní – jednota nejenže neznamenala politické sjednocení starově-
kých Řeků, ale nevylučovala mezi nimi ani války. Obdobnou situaci lze zaznamenat ve 
středověké křesťanské Evropě. Křesťanství sice mělo rysy „kontinentální ideologie“ 
(Denys Hay), jeho politicko-integrační funkce byla však nedostatečná. To platí, přesto-
že hledání univerzálního evropského státu bylo klasickým motivem křesťanské politi-
ky. Šíření křesťanství do střední Evropy přibližuje tabulka číslo 1, která také naznačuje 
počátky přeměny křesťanství na stání náboženství v okolí tohoto regionu.  

 

                                                      
1 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné literarne centrum – Dom 

slovenskej literatúry, 1998, s. 43.  
2 Viz KLANICA, Zdeněk: Počátky Slovanů. Praha, 2009, s. 23 a 24.  
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Tabulka číslo 1: Christianizace střední Evropy 
 

stát rok panovník 

Arménie 301 Tiridates III. 

Ibérie (Gruzie) 317 Mirian III.  

Gotové 4. století  

Aksum (Etiopie) cca 330 Ezana 

Římské cestářství 337 Konstantin I. 

Frankové 496 Chlodovík I. 

Velkomoravská říše 831 Mojmír I. 

Čechy 878 Bořivoj I. 

Polsko 966 Měšek I. 

Maďarsko 974 Gejza 

Kyjevská Rus 988 Vladimír I.  
 

Hodnotová jednota křesťanů prožila dva geopolitické zlomy, které odpovídaly po-
vaze formování mocenských center: 

 Dlouhodobý proces štěpení církve na ortodoxní a římskokatolickou začal ve  
4. století. Expanze pravoslaví směřovala z Byzance převážně na severovýchod, do 
Ruska, a byla zpravidla spojena s misijní osvětou. Naopak sever Evropy podél Balt-
ského moře zabírali katolíci, a to zpravidla mečem v období od válek franské říše 
po výboje řádu německých rytířů. Postupně se v návaznosti na hranici rozdělující 
římskou říši na východní a západní část vytvořila demarkační linie, kterou poz-
ději žádný národ a stát dobrovolně nepřekročil změnou obřadu z ortodoxního 
na katolický či naopak. Vpravdě osudový vliv mělo toto rozdělení na Slovany, a 
zvláště na Srby a Chorvaty, kteří hovoří jedním jazykem, ale hlásí se k odlišné insti-
tucionalizované interpretaci bible a používají rozlišné písmo. Pevnost této konfes-
ní hranice vede k tomu, že se objevují vymezení střední Evropy jako oblasti mezi 
(a) východní hranicí Franské říše za Karla Velikého, tedy na linii od ústí Labe 
k Alpám či severní hranici dnešní Itálie, ale částečně i na Balkán; (b) hranicí mezi 
oblastí římského katolicismu a byzantskou říší či pravoslavným křesťanstvím. 

 Počátkem 16. století začal druhý velký rozkol v křesťanství, tentokrát v křesťan-
ství západním: dělení na katolíky a protestanty, a to včetně vydělení anglikánské 
církve. Západní a střední Evropa se rozdělila na protestantský sever a katolický jih 
plus Anglii.  

Na snahu překonat rozštěpení křesťanství na pravoslavnou a římsko-katolickou vě-
tev navázala nejen různá sektářská hnutí. Radikalizace štěpení se objevila za pontifiká-
tu Lva I. v polovině 5. století; ten přišel s učením o římském biskupovi (od 4. století 
nazývaného papež) jako nástupci apoštola Petra – tedy s učením, které nejen hlásalo 
nezávislost na byzantském církevně-státním stolci, ale dokonce římskou nadřazenost 
nad Konstantinopolem. Roztržka se prohloubila a v druhé polovině 9. století přerostla 
v první církevní rozkol.  
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Vstup Maďarů do Panonské nížiny v 10. století doprovázel ještě jiný geopolitický 
zlom: v téže době se většina pobřeží Středozemního moře dostala pod nadvládu mus-
limských Arabů, což znamenalo další oddělení západu Evropy od Byzantské říše. Zá-
roveň selhal projekt římsko-německého císaře Oty III., jehož matka patřila ke dvoru 
císaře byzantského, na sjednocení všech křesťanů. Co by se stalo se Západem, ptá se 
František Dvorník, kdyby kontakt západních a východních křesťanů v souladu se zámě-
ry Oty III. zesílil a „kdyby západní Evropa získala poklady v podobě děl Platónových, 
Aristotelových a dalších řeckých myslitelů, která byla ukryta za hradbami Konstanti-
nopole, o několik století dříve?“ Odříznutí Západu od Byzance „přivodilo barbarizaci 
Francie a Itálie a zabránilo pozůstatkům římské říše a romanizované Galii předat po-
klady řecko-románské a helénistické kultury svým barbarským germánským dobyvate-
lům“.1 Nebylo jiné cesty, než církevní rozštěpení křesťanů – šlo jen o dodatečné ideo-
logické vyjádření faktu, že moc římské říše byla rozdělena na západořímskou a vý-
chodořímskou a že byzantský císař nebyl schopen chránit Řím před nájezdy barbarů. 
V roce 1054 se pak vedoucí představitelé obou křesťanských církví definitivně vzájem-
ně uvrhli do klatby.  

Na druhé straně přes všechnu odlišnost a doktrinální rozkol neměl rozdíl mezi pra-
voslavím a katolíky podobu železné opony. Až do Velké francouzské revoluce působi-
la v Evropě jen poměrně úzká vrstva politiků a profesionálních vojáků, kteří měli 
v zásadě stejnou výchovu, vzdělání i životní motivaci. Když křižáci a Benátčané na ces-
tě do Svaté země v roce 1204 vyplenili Konstantinopol – který se poté již nikdy plně 
nevzpamatoval – porážka nastala až v okamžiku, kdy vyvraždili byzantskou varjažskou 
gardu. To, že tehdy panovala jiná politická kultura, než ukazují některé pozdější inter-
pretace dějin byzantské říše, naznačuje skutečnost, že se tato garda skládala převážně 
z Angličanů a Dánů.  

Ortodoxní církev měla jinou státní funkci než katolicismus. V Byzanci byl císař nej-
vyšším církevním činitelem. To umožňovalo, že církev mohla být organizována podle 
národností, neboť říši spojovala centrální politická moc. Na katolickém západě byly 
národní jazyky vyloučeny z církevního života – ve 4. století zde byla latina povýšena 
na všeobecný liturgický jazyk. Napomáhala jako kulturní faktor sjednocování růz-
ných národů a částečně nahrazovala to, co v Byzanci činila státní moc. To nikterak 
neznamenalo, že by církev neusilovala o získání přímé moci nad vladaři a státem. 
Ovšem caesaropapismus, příznačný pro Byzanc, dnes žije pouze v Anglii – právě v an-
glikánské církvi je nejvyšším církevním činitelem monarcha.  

 Úsilí o nadvládu duchovní moci nad světskou se mohlo stát nástrojem politické-
ho sjednocení západní Evropy. Toto učení se objevuje v době pontifikátu papeže Ge-
lasia I. koncem 5. století a v druhé polovině 11. století zahájil papež Řehoř VII. otevře-
ný boj za sjednocení Evropy nebo vytvoření „světového státu“ pod papežskou nadvlá-
dou – a za právo odvolávat císaře, osvobozovat poddané od přísahy věrnosti hříšným 

                                                      
1 DVORNÍK, František: Zrod střední a východní Evropy. Citované vydání, s. 210. 
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vladařům, nezasahování vladařů do církevních záležitostí (proslulý se stal zvláště zcela 
praktický spor o světskou investituru, jmenování biskupů císařem) atd. V praxi však 
feudální Evropa dokázala pouze začít v druhé polovině 8. století psát dějiny zvláštního 
papežského státu, který však byl jen dalším z nástrojů tříštění západní Evropy.  

 

Mapa č. 6: Náboženské oblasti v roce 800 

 

I po odštěpení protestantů od katolíků počátkem 16. století mezi nimi následoval 
mocenský boj. V roce 1555 Augšpurský mír stanovil zásadu Cuius regio, eius religio  
– Čí vláda, toho náboženství – dávající mocným tohoto světa, ne jejich poddaným, 
právo volby náboženského obřadu. Faktického naplnění došla tato zásada v moderní 
podobě konceptu suverenity státu až po třicetileté válce, po sekularizaci západoev-
ropského mezistátního systému. Ke geopolitické logice tehdejších konfliktů patří, že 
v nich na straně protestantů bojovala katolická Francie – mocenský spor s Habs-
burky byl pro ni významnější než spor o konfesi. 

Na rozkolu pravoslavné církve a církve římského ritu nic nedokázal změnit ani fakt, 
že křesťanství bylo v té době v osudovém ideologicko-mocenském sporu s muslimy: 
počátkem 7. století se do vojenských konfliktů s muslimy dostala byzantská říše, 
v roce 711 muslimové překročili Gibraltar a za dvě desítky let útočili hluboko v Galii. 
Neznámý kronikář prý popsal sjednocená vojska Karla Martela, která tehdy zastavila 
pronikání Arabů na franské území, jako spojení různých kmenů – a dal jim společný 
název europenes. Tyto „kmeny“ se však po vítězství nad muslimy opět rozešly do 
svých politických a národních uskupení. Arabové dobyli téměř celý Pyrenejský polo-
ostrov, ale i značnou část Provence; počátkem 9. století začaly útoky Arabů i proti jižní 
Itálii. Mapy číslo 6 a 7 ukazují proměnu hranic konfesí mezi roky 800 a 1250.1 

                                                      
1 PALMER, Robert R., COLTON, Joel: A History of the Modern World. New York etc.: McGraw-Hill, Inc., 
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Boj proti muslimům a za osvobození Jeruzaléma získal mezinárodní, tedy „evrop-
ský“ charakter: „Křižácké výpravy byly prvními společnými evropskými akcemi, do 
nichž se zapojil i Iberský poloostrov a Skandinávie,“ píše Karlsson.1 Západoevropané 
s mečem v ruce, ale i bez něho, putovali za Božím hrobem, a to původně na pozvání 
byzantského císaře, jehož říše se dostala pod islámský tlak. Ostří sporů katolictví a 
pravoslaví otupilo až obsazení Konstantinopole tureckým sultánem roku 1453. Přesto 
nepůsobila vize nepřítele jako dostatečně silný integrační faktor. Nedošlo k žádnému 
přenesení části pravomoci panovníků na vyšší nebo společný politický orgán, jak to 
roku 1464 v návrhu Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu doporučoval český 
král Jiří z Poděbrad; konflikty nezmizely. A právě ve chvíli, kdy nad katolickou říší 
Habsburků přestalo zapadat slunce a Karel V. sevřel Francii ziskem panovnického stol-
ce nejen ve Španělsku, ale i v Německu, uzavřela proti ní katolická Francie spojenectví 
s muslimskými Turky.  
 

Mapa č. 7: Náboženské oblasti v roce 1250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obdobné vítězství zákonitostí mocenské rovnováhy nad náboženskou vírou lze za-
chytit také na východě Evropy. Tehdy, přesněji v roce 1480, se během slavného „stá-
ní“ na řece Ugře proti sobě chystali vojáci pravoslavného knížete vší Rusi Ivana III.  
a vojska Velké hordy. Chánovi Achmatovi z Velké hordy se chystal na pomoc polský 
katolický král Kazimír IV. Jagellonský, kterého ale zastavili vojáci krymského chána. 
Obdobně se už století předtím snažil litevský velkokníže a pozdější polský král Vladi-
slav II. Jagella pomoci tatarské Zlaté hordě v bitvě na Kulikovském poli v boji proti 
Dmitriji Ivanoviči, velkoknížeti moskevskému a vladimirskému.  
                                                                                                                                             

1992, s. 21. 
1 KARLSSON, Ingmar: Európa a národy – európsky národ alebo Európa národov? Citované vydání, s. 21. 
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Křesťanství Evropu více politicky dělilo, než sjednocovalo. Náboženský motiv byl 
relativně málo významnou integrační silou, přesněji řečeno měl jiný význam a jinou 
podobu: byl součástí mocenského zápasu, který měl převážně jiné příčiny. Nábožen-
ství fungovalo jako ideologický nástroj zdůvodnění mocenských sporů, které vznika-
ly podle svébytných geopolitických zákonitostí, nezávislých na povaze vyznání nebo 
obřadu. A tak otázka integrace či dezintegrace Evropy nutně musela dostat podobu 
změn mocenských vztahů států samotných.  
 

STÁTNÍ MOC 
Geopolitický pohled na mezinárodní vztahy klade důraz na mocenské konflikty. Ve 

skutečnosti se ale vztahy států i etnických skupin vždy pohybovaly po celé škále mož-
ností, od pomoci přes vzájemně výhodnou kooperaci až po válečný konflikt. Problém 
je v tom, že spolupráce je zpravidla všední záležitost, zatímco válka je existenční pro-
blém. Nemusí proto být metodologickou chybou při studiu proměn mezinárodního 
systému, je-li prvořadá pozornost věnována právě konfliktům.  

Když se koncem 4. století římská říše rozdělila na východní a západní část, asi nikdo 
netušil, jak významná kulturně-politická hranice vzniká. Nedělila se pouze Evropa, 
neboť římská říše neměla hranice totožné s obrysy evropského světadílu. Tehdy  
k východní části říše náležela i Malá Asie a Egypt; zbytek severní Afriky připadl západní 
části. Centrem východořímské říše se stal Konstantinopol. Jméno získal podle císaře 
Konstantina. Původní jméno tamní řecké osady bylo Byzantinum, které císař napřed 
změnil na Nova Roma. Chtěl tím naznačit, že tento křesťanský Řím bude mravnější než 
starý Řím pohanský. Tam také císař v roce 330 přenesl druhé hlavní město celé „řím-
ské“ říše.  

Rok 395 se zpravidla uvádí jako datum vzniku byzantské říše, byť tento název se 
používal až od 12. století. Již od poloviny 4. století se ale pokládala za dorozumívací 
řeč ve východní části řečtina, zatímco v západní latina. Byzantští císaři se považovali za 
nástupce římského císaře, obyvatelé říše se nazývali Rhomanoi. Toto pojetí se dnes 
může jevit jako slavomam cařihradských vládců. Ovšem ideologicky zatížený je právě 
pohled na dějiny této říše přes brýle římských papežů a přes zjednodušené interpreta-
ce faktu, že byzantská říše byla zničena, a to dokonce právě v době, kdy západní Evro-
pa začala slavnou kolonizaci Afriky a Ameriky. 

Byzantská říše zabírala území východního Středomoří, kde leželo geopolitické tě-
žiště tzv. evropské civilizace. Východořímská říše byla kosmopolitní a otevřená smě-
rem k východu. Zásadní geopolitický zlom v rozdělení dějin východní a západní části 
římské říše nastal po pádu Říma do rukou Germánů. V roce 476 západořímská říše 
přestala fakticky existovat. Výsledkem bylo narušení státní a kulturní kontinuity s an-
tickou tradicí v západní Evropě, což zvýšilo hodnotu tvrzení Byzance, že ona je přímým 
dědicem římské říše. Germánské kmeny nepřinesly státnost, jak později tvrdili pan-
germánští ideologové, ale feudální roztříštěnost. Římská státní idea přetrvávala 
v byzantské říši. Ta byla vyvrácena až po tisíci letech své existence – tedy ve stáří, 
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kterého zatím nedosáhl žádný jiný evropský státní útvar. Mnohé z odkazů antiky 
vstřebávala renesance právě prostřednictvím byzantské říše. 

Úsilí o státní sjednocení západní a střední Evropy bylo vyjádřeno několika velkými 
mocenskými pokusy počínajícími Karlem Velikým s jeho franskou říší a více než pade-
sáti vojenskými taženími. Jeho myšlenka jednotné Evropy navazovala na ideu římské-
ho impéria – vytvořil však pouze jakéhosi dědice říše západořímské. Roku 800 byl 
Karel Veliký korunován na císaře, a to římským papežem, který byl tehdy ještě for-
málně církevně podřízen Byzanci. Papež chtěl mít také svého císaře, který by nesídlil 
v Konstantinopoli. Karel byl oslovován jako Rex, pater Europae, král a otec Evropy. Ka-
rel Veliký začal budovat hlavní město říše, konkurenci Konstantinopole, Aachen (fran-
couzsky Aix-la-Chapelle, česky Cáchy). Město vzniklo z původně keltské osady, která 
byla od 1. století římskými lázněmi se jménem Aquisgranum. Císař tehdy zavedl jed-
notnou měnu pro celou říši – denár. Do říše ovšem nepatřili všichni Germáni, Skandi-
návci a Slované, ale ani katolíci ze Španělska, Anglie, Skotska nebo Irska.  

Franská říše se po korunovaci Oty I. v roce 962 začala nazývat Svatá říše římská, 
což je titul, který začal být definitivně užíván až od roku 1254. Ještě později, konkrétně 
od 15. století, tehdejší císařové z habsburského rodu přidali dovětek a celý název za-
čal znít: Svatá říše římská národa německého. Pro počátek formování moderních 
mezinárodních vztahů je ale určující zcela jiný fakt: po prvním velkém praktickém 
pokusu o integraci Evropy od pádu Říma, který učinil Karel Veliký, nastal nový pro-
ces štěpení velkých státních útvarů na menší. 

V roce 843 byla Verdunskou smlouvou franská říše rozdělena na tři části, což bylo 
v roce 880 smlouvou z Ribémontu upraveno tak, že vzniklo „království západních 
Franků“ a „království východních Franků“, tzv. západofranská a východofranská říše. 
Hranice mezi nimi až na dílčí změny zůstaly po celý středověk hranicemi Francie a Ně-
mecka. Proces štěpení pokračoval dál, stíral se rozdíl mezi veřejným a soukromým 
právem, mezi vnitřní a zahraniční politikou, ale koneckonců i mezi státem a sou-
kromým panstvím – velký vlastník půdy byl vladařem a stát dědičným statkem, kte-
rý může být dělen, odkazován nebo dáván jako svatební věno. Nejeden feudál, včet-
ně katolické církve, byl držitelem panství v různých státech a byl vazalem různých pa-
novníků. V západní Evropě zdomácnělo právo soukromé války.  

Součástí této dezintegrační tendence byla od 9. století neúspěšná snaha o vytvo-
ření jednotného či pevného státu nejen v Itálii. Mimořádně důležitým projevem této 
tendence je i fakt, že ani sjednocení německých knížectví do království Jindřichem 
Ptáčníkem pod tlakem maďarských kmenů a obnovení Svaté říše římské Otou nezna-
menalo politické sjednocení Německa v současném pojetí. Konkurence místních kní-
žat a králů byla v německém případě prohloubena i Zlatou bulou císaře Karla IV. Tato 
bula nejen upevnila právní svébytnost zemí Koruny české, ale potvrdila i politickou 
roztříštěnost vymezením pravidel soukromé války a uzákoněním volby císaře zem-
skými kurfiřty. 

* * * 
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Dnešní politická centra sjednocující se Evropy jsou budována v Porýní, tedy 
v místech, kam je ve své říši umístil i Karel Veliký. To ale nic nemění na faktu, že no-
vověké pojetí Evropy je odlišné od pojetí starověkého a středověkého. Přesun geopo-
litického těžiště Evropy na její západ nesouvisí se vznikem Karlovy říše či pozdější 
Svaté říše římské. Je záležitostí mnohem pozdější a je spojen se schopností západo-
evropské civilizace přežít v podmínkách, kdy osmanská říše vyvrátila Byzanc. Přes 
Byzantskou říši, tedy přes jihovýchod Evropy a Malou Asii šly trasy obchodu s asijským 
východem. Po jejich ztrátě Západoevropané začali hledat náhradní cesty na daleký 
východ. Mocenský zisk z tohoto hledání byl tak velký, že se právě do západní Evropy 
přesunulo nejen mocenské těžiště Evropy, ale na určitou dobu i geopolitické jádro 
celého světa. 
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Dva tisíce let po kulturním mystériu 5. století př. n. l., kdy v pásu od Číny po Řecko 
vznikly mnohé ze základních filosofických přístupů k lidské existenci, nastal velký geo-
politický třesk. Tehdy byla odstartována integrace světa do jednoho globálního poli-
tického systému odstraněním izolovanosti civilizačních center jednotlivých světadílů a 
kontinentů. Jestliže 5. století př. n. l. ukázalo morální jednotu lidstva, v 15. století byly 
položeny základy dnešní technicko-ekonomické a politické globalizace.  

Evropa vstoupila do 15. století zdecimovaná jak křižáckými výpravami a obrovskou 
morovou ranou, tak i nepřetržitými vnitřními válečnými půtkami, jako byla stoletá 
válka. Podlomena byla i papežským schizmatem a tváří v tvář tlaku osmanských bo-
jovníků se Řím musel obávat, že jej stihne osud Konstantinopole. Humanismus, rene-
sance, dílo Johna Wyclifa právě tak jako husitství byly hledáním odpovědi na tyto pro-
blémy. Pohled na 15. století jako na století nové filosofie či náboženských sporů  
a husitské revoluce však pomíjí radikální proměnu geopolitické charakteristiky světa. 
Ta nastala v návaznosti na nové směry a podoby silokřivek v evropském politickém 
sytému v důsledku toho, co americký historik Paul Kennedy neváhá spojit s označením 
„evropský zázrak“. Jednalo se o čtyři okruhy změn: 
 Geopolitické těžiště Evropy se přesunulo z východního Středomoří na atlantické 

pobřeží. Rostoucí osmanský tlak vyvrátil byzantskou říši a pokračoval přes Balkán 
k Vídni. Na západě byl ale úspěch osmanské říše kompenzován porážkou muslim-
ských vojsk na Pyrenejském poloostrově. Začalo hledání alternativních cest do 
Asie, které by nezačínaly ve Středomoří, ale v Atlantiku. Středověké západoevrop-
ské hospodářské jádro v pásu od Benátek, Florencie, Janova a Milána přes alpské 
průsmyky, jižní Německo, Porýní, Burgundsko až do Vlámska ztrácelo na významu: 
rozhodující se staly ty oblasti, které měly přímé spojení s koloniemi – přístavy 
Španělska, Portugalska, Anglie a Holandska. Odstartovaly kolonizační výboje do 
Afriky a Ameriky. Evropa se z objektu nájezdu nomádů a Turků změnila na sub-
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jekt expanze. Rozhodující zbraní se stalo dělo, zvláště pak dělo námořní: evropská 
vojenská galéra byla prvním nástrojem integrace světa. Mocné evropské národní 
státy se staly základem koloniálních říší. Evropa se stala Heartlandem světa, osou 
světového politického systému.  

 Na východě se rozpadla tatarská moc, byla poražena Zlatá horda a začal se for-
movat novodobý ruský stát. Ten postupně uzavřel prostor mezi Kaspickým mo-
řem a Uralem, kterým do té doby nomádi periodicky pronikali do prostoru Evropy 
a spoluvytvářeli tak její dějiny. Tlak nomádů z východu se k 15. století vyčerpal a 
vystřídal jej ruský kolonizační tlak opačným směrem – na východ.  

 Započaly dějiny moderních národních států jako velikostně i sociálně nejpříhod-
nější organizační podoby politické jednotky, která je schopna řešit ekonomické 
nároky započaté revoluce ve vojenství. Národní státy se uzavírají do geograficky 
ucelených – tedy tzv. přirozených – přírodních hranic. Vše se odehrávalo v malé 
závislosti na vnitrostátním režimu, bez ohledu na to, zda se jednalo o monarchie 
nebo později o republiky, zda vladaři upřednostňovali absolutismus či směřovali 
k liberalismu.  

 Vznikla renesanční politická filosofie. V oblasti teorie mezinárodních vztahů se 
tehdy objevují: 
 Zárodky moderního pojetí idealistického paradigmatu. Humanistická filoso-

fie připodobnila lidskou činnost k tvořivosti boha a vyzvedla na piedestal mo-
derní ideu rovnosti lidí. Dnešní tzv. kantovská tradice má své počátky v Dan-
tově spise O monarchii (cca 1317) a Marsiliově práci Obránce míru (1324), kte-
rý viděl naději na svět bez válek v sekularizaci, a dokonce demokratizaci států. 
V Kusánského eseji O náboženském míru, který je přímo z 15. století, se vzá-
pětí po dobytí Konstantinopole Turky humanistický kosmopolitismus pozvedl 
nad náboženskou nesnášenlivost a dospěl k názoru, že všichni lidé jsou dílem 
jednoho boha a že se tento bůh dal poznat různým lidem v různých podobách. 
Na takovéto práce navazovaly slavné osvícenské traktáty o míru, které vrcholí 
Kantovou věštbou věčného míru. 

 Základy moderního pojetí realistického paradigmatu okamžitě navázaly na 
humanistické práce – objevily se v díle renesančních Florenťanů Nicoly Ma-
chiavelliho (Vladař je z roku 1513), Francesca Guicciardiniho a Francesca Vet-
toriho počátkem 16. století. 

Představa, že moudrost nebo mravní rozměr renesance a osvícenství vyzvedly 
Evropu nad ostatní kultury, není historicky podložená. Obrovské vzepětí ducha 
v renesanční politické filosofii je zvláště patrné v Itálii, tedy v zemi, jejíž geopolitický 
význam klesal. V době zrodu humanistické filosofie začal i moderní, křesťanský ob-
chod s otroky. Ve Španělsku začala v téže době řádit inkvizice. „Husitské století“ bylo 
nejen stoletím Jana Husa, ale i stoletím Savonaroly a autodafé, hromadného upalová-
ní tzv. kacířů. Je stoletím humanistického díla kardinála Mikuláše Kusánského, ale také 
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Summis desiderantes, papežské buly o čarodějnicích. Právě tehdy Johannes Guten-
berg vynalezl sazbu – a byla sepsána kniha Kladivo na čarodějnice.  

Takováto vnitřně rozporná Evropa sjednotila svět, nikoliv však duchovní osvětou, 
ale nelítostnou kolonizací. Moudrost a morálka renesančních humanistů a osvícenců, 
ale i mnoha dalších hlasatelů idealistického paradigmatu, kultivovala do té doby ne-
bývale široké vrstvy evropských národů, integrace světa byla ale podřízena dravým 
zákonům vývoje kapitálu a mocenské rovnováhy.  

Pozoruhodné je, že v 15. století si byla hlavní mocenská centra v Eurasii ekonomic-
ky, sociálně a vojensky značně podobná. Jak píše Kennedy, „podstatná část evropské-
ho kulturního a vědeckého dědictví byla bezesporu »vypůjčena« z islámu, stejně jako 
muslimské společnosti si po staletí »vypůjčovaly« z Číny za pomoci vzájemného ob-
chodu, výbojů a úmluv“.1 A nejde jen o podobnou úroveň kartografie, astronomie 
nebo využití takových nástrojů jako je kompas, astroláb či kvadrant – Čína v 11. století 
vyráběla více železa než Velká Británie na počátku průmyslové revoluce o sedm století 
později. Začátkem 15. století bylo mingské námořnictvo silnější než evropské flotily. 
Textilní manufaktury přišly do Evropy z arabského světa. Ještě v 19. století byl život 
chudého venkovana v Thajsku a v Evropě v zásadě stejný.  

Nejstarší evropský popis děla užívajícího střelný prach je z roku 1327, popis ruční 
zbraně užívající střelný prach z roku 1364. Šlo o velký zlom: 1300 let trvající konflikt 
pastevců z centrálních asijských stepí a bohatších agrárních společností Evropy začal 
domestikací koně a skončil zavedením dělostřelectva. Právě dělo bylo typem zbraně, 
k jejíž výrobě byla nutná technologie, která stála za hranicemi možností pastevecké 
ekonomiky. To je okamžik počátku podřízení nástupních prostor středu evroasijského 
kontinentu – onoho Heartlandu Světového ostrova – ekonomicky a technicky rozvi-
nutějšímu Rusku. „Revoluce v povaze a nákladech války byla rozhodujícím faktorem 
triumfu teritoriálního národního státu nad ostatními politickými formami,“ píše ame-
rický politolog Robert Gilpin.2 
 

NÁRODNÍ STÁT 
Pojem „národní stát“ je zavádějící ve dvojím slova smyslu. Předně vyvolává před-

stavu, že jde o stát jednoho národa coby etnika. Jenže tato vize je modernější než to, 
co je pokládáno za počátek národního státu – v 15. století moderní národy začaly v Ev-
ropě teprve vznikat. Zároveň platí, že i dnes je etnicky čistý stát výjimkou, ne pravi-
dlem. Přesto je v této představě obsažen kus pravdy: národní stát měl od počátku 
zabudovánu tendenci k vytvoření politické jednotky s jedním „státním národem“, tedy 
s dominující etnickou skupinou. Dokonce i dnes, kdy je většina politických sporů spo-
jena s prosazováním občanské ideje, se pokládá za demokratické, že každý národ  

                                                      
1 KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000. 

Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1996, s. 22. 
2 GILPIN, Robert: War and Change in World Politics. Cambridge etc.: Cambridge University Press,  

1981, s. 66. 
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– nebo etnicko-jazyková skupina – může či dokonce musí být základnou nezávislého 
státu. Právo na sebeurčení národů ve vlastním státě se stalo výrazem humanismu – 
je spojeno s představou svobody skupin a spravedlnosti vůči nim. 

Zároveň byl ale počátek moderního pojetí národa srostlý s vizí protikladu lidu a 
aristokracie. Byl monádou, v níž se střetl model monarchie s republikánskou nebo 
dokonce s demokratickou ideou. Takovýmto národem byl lid Velké francouzské revo-
luce. Poté však prošel pojem národ proměnou. Sebeidentifikace s ním přestala být 
spojením s lidem či třetím stavem a stala se formou kulturního spojení jazykových  
a etnických skupin. Právě takovýto národ dostal v moderní politické filosofii právo na 
politické sebeurčení ve vlastním státě. Jeho obhajoba se stala vlastenectvím. Povyšo-
vání se nad jiné národy pak z vlastenectví učinilo nacionalismus a šovinismus. Též hu-
manistická idea sebeurčení národů ve státě může být pojata jako projev politického 
skupinového sobectví, otázka skupinové nadřazenosti. A také tak mnohde pochopena 
byla. Je pozoruhodné, jak rychle nacionalismus dokázal nahradit náboženství jako 
ideový doplněk státních konfliktů a válek. 

V návaznosti na německého geopolitika Friedricha Ratzela lze říci, že hranice dneš-
ních evropských států vznikaly jako výsledek pohybu idejí panovníků, národů, nábo-
ženství nebo hospodářských snah. Tento pohyb v určitých oblastech narážel na pří-
rodní překážky: hory, lesy, řeky, moře, močály. Z druhé strany těchto přírodních pře-
kážek působily jiné státní myšlenky. Tak mezi dvěma státy vznikal hraniční pás  
– res nulus čili věc nikoho. Oboustrannou kolonizací se tento pruh zužoval, až se proti 
sobě jdoucí pohyby srazily a vznikla liniová hranice, z přírodního hlediska „pouhá abs-
trakce“. Tento proces formování liniových hranic byl v Evropě završen na přelomu 
15. a 16. století. 

Až po dokončení kolonizace hraničních pásů v 16. století mohla začít skutečně ce-
loevropská historie. Počátek úspěchů při sjednocování národních států bývá spojován 
s vytvořením jednotné Anglie začátkem 9. století. Mimořádně důležité však bylo vy-
tvoření jednotného Španělska v druhé polovině 15. století a sjednocení Francie, od-
startované začátkem 12. století a završené koncem 15. století. Ve Španělsku a Francii 
se tak na přelomu 15. a 16. století jako na prvních místech v novodobé Evropě pro-
sadila, a to silou, idea národních států uzavřených v geograficky ucelených přírod-
ních hranicích. Stát v podobě rozptýlených a odloučených dynastických držav ustupo-
val v Evropě ve prospěch teritoriálně jednotného celku – v případě některých mocnos-
tí napřed se vzdálenými oddělenými koloniemi. Na východě pak tento pohyb doplňo-
val již zmíněný rozrůstající se ruský stát. Proces středověkého drobení evropských 
států, započatý rozdělením římské říše a později i franské říše, se začal obracet smě-
rem k centralizaci.  
 

GEOPOLITICKÉ CYKLY 
 Dějiny evropských mezinárodních vztahů se od 16. století dají rozdělovat na geo-

politické cykly – historické fáze s odlišnou podobou mocenské rovnováhy. Tato odliš-
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ná období měla rozdílné mocenské struktury, tedy hierarchii mezi jednotlivými státy 
podle osy moci. Proměna struktury byla spojena s výměnou aktérů v jádru systému – 
některé mocnosti ztrácely svůj význam, jiné státy naopak status mocnosti získaly. Jed-
notlivé geopolitické cykly byly rámovány spory o hegemonii v evropském mezistát-
ním systému, později pak ve světovém politickém systému.  

Vývoj evropských geopolitických cyklů byl v první řadě spojen s poměřováním vo-
jenské síly států. Jednotlivé cykly byly zahajovány i uzavírány válkami a diplomatic-
kými dohodami, které stvrzovaly dosažené změny. Pro ilustraci lze načrtnout jednu 
z možných periodizací v období od 16. do 19. století: z vybraných pěti odlišných cyklů 
evropské mocenské rovnováhy některé změny struktury měly velký význam pro geo-
politiku střední Evropy – a jiné si střední Evropy nevšímaly. 

 Období zásadní role Španělska i Habsburků a války proti nim. Tato bipolární kon-
frontace, spojená se snahou získat hegemonistické postavení, zahrnuje téměř 
celé 16. a první polovinu 17. století. Byla sice spojena s náboženskými válkami, ale 
proti bloku katolického Španělska a Rakouska podporovaných Polskem a katolic-
kými knížaty v Německu stála katolická Francie spolu se Švédskem, Dánskem plus 
protestantskými knížaty německými s podporou Holandska, Anglie a pravoslavné-
ho Ruska. Na zesílení Habsburků reagovala Francie – k „velké hanbě“ křesťanské-
ho světa – dokonce snahou spojit se i s Tureckem, která dostala v roce 1535 po-
dobu uzavřené smlouvy. Tajná příloha této dohody obsahuje příslib pomoci Fran-
cie tureckému sultánovi v boji proti Rakousku a Benátsku. Paralelně probíhaly 
konflikty, které měly jiné dělicí linie.  

 Rozdělení na habsburský a protihabsburský blok přerostlo do třicetileté války 
(1618 – 1648), v níž proti Habsburkům stála proměnlivá koalice, ve které v první fázi 
bylo nejdůležitější Nizozemsko a Dánsko, v druhé pak Švédsko a Francie. Třicetiletá 
válka se stala první celoevropskou válkou. Zdecimovala německé státy a Čechy tak, 
že na dlouhou dobu zbrzdila jejich národně-státní vývoj. Byla zakončena Vestfálským 
mírem, který zničil sen Karla V. o světové katolické monarchii pod vedením Habsbur-
ků. Vestfálský mír, na jehož přípravě se kromě osmanské říše, Anglie a Ruska podílely 
všechny mocnosti tehdejší Evropy, představuje důležitý předěl v mezinárodní politice: 
poprvé v dějinách byla mnohostrannou diplomatickou dohodou stvrzena ve válce 
zrozená nová evropská mocenská rovnováha.  

Přestože byly počátky třicetileté války spojeny se zápasem o pojetí náboženského 
univerzalismu, její význam je právě opačný. Jak píše Henry Kissinger, tato válka před-
stavila protestantům císaře Svaté říše římské nikoliv jako zástupce božího, nýbrž jako 
„vídeňského válečníka, který se spřáhl s dekadentním papežem“. V tomto kontextu 
přestali též pokládat lenní podřízenost za svoji náboženskou povinnost. Ovšem hlavní 
ideový impuls nevzešel od protestantů, ale z katolické Francie. Byla to idea národního 
či státního zájmu, která tehdy nahradila náboženský univerzalismus a byla zabudová-
na do základů vestfálského systému. „Richelieu se stal otcem moderního systému 
států,“ píše Henry Kissinger. „Nechápal habsburskou iniciativu jako náboženský čin, 
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nýbrž jako rakouský manévr, jehož cílem bylo dosáhnout nadvlády nad střední Evro-
pou, a tak z Francie učinit druhořadou mocnost.“ Nad náboženským moralismem zví-
tězily koncepce raison d´état a mocenské rovnováhy, které jsou organicky propojeny. 
Právě podle vize raison d´état „blaho státu ospravedlňovalo veškeré prostředky, jichž 
bylo užito v jeho prospěch“. Protože ve francouzském podání nemělo uspokojení 
státního zájmu žádné logické či teritoriální meze, vznikla na kontinentě protifrancouz-
ská koalice a v Londýně opozice francouzským ambicím – objevila se moderní politika 
mocenské rovnováhy.1  

Evropský státní systém se stal pluralitní a horizontální – přestala platit katolická 
vize jednotné Evropy pod papežem a císařem. Konkrétním projevem této situace bylo 
uznání rovnováhy ve Svaté říši římské národa německého, což znamenalo omezení 
moci císaře a na dvě století zablokování možností vytvořit německý národní stát. 

 Období francouzské hegemonie. Vestfálský mír přinesl Francii postavení nejdůle-
žitější mocnosti a zklidnil západní Evropu natolik, že se začal měnit i poměr sil vůči 
osmanské říši. V 17. století se staly samozřejmostí nejrůznější koalice s celoevrop-
ským významem, které šly napříč náboženským vyznáním. Katolická Francie nadá-
le hájila „odvěkou německou svobodu“ – tedy podporovala protestantská knížata 
proti katolickému císaři s cílem udržet rozdrobení Německa. Války Anglie a Francie 
proti Nizozemsku vymazaly v druhé polovině 17. století tento stát ze seznamu 
mocností a koncem tohoto století Rakousko začalo zatlačovat osmanskou říši ze 
střední Evropy. 

 Období britsko-francouzského soupeření. Tato bipolární etapa spadá přibližně do 
18. století, v jehož polovině se nejsilnější evropskou mocností stala Velká Británie. 
Zápas se odehrával do značné míry v koloniích. Válka o španělské dědictví (1701 – 
1714), největší evropský konflikt po třicetileté válce, nejen zlikvidovala postavení 
Španělska jako evropské mocnosti, ale snížila i význam Francie a posílila Rakousko. 
Po Utrechtském míru (1713) nastalo období převahy Velké Británie na moři. Ta 
začala přebírat roli rozhodující mocnosti Evropy, balancéra vyrovnávajícího spory 
evropských států podle svých zájmů. Základním zájmem Británie se od Viléma III. 
stala politika usilující o zabránění možnosti nadvlády jedné velmoci nad celým ev-
ropským světadílem. Souběžně s tímto ústředním konfliktem probíhala řada dal-
ších válek, během nichž se Rusko stalo evropskou mocností. Statusu evropské 
mocnosti se začalo domáhat i Prusko. V roce 1772 proběhlo první dělení Polska. 

 Období Velké francouzské revoluce a vlády Napoleona bylo především bipolár-
ním zápasem proti francouzské snaze získat hegemonii v Evropě. Revoluce zahá-
jila nové období v dějinách mezinárodních vztahů. Hledání evropské mocenské 
rovnováhy 17. a 18. století dostalo podobu úsilí nejen o politickou, ale i sociální 
rovnováhu – sporu starého s novým. Na pokles významu náboženských nesvárů 

                                                      
1 KISSINGER, Henry: Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha: Prostor,  

1996, s. 55-63. 
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jako jedné z příčin mezinárodních svárů navazuje růst významu ideologií: kon-
cepcí zorganizovaných kolem národní, občanské a sociální ideje. Ještě anglická 
revoluce proběhla bez polarizace politických sil v Evropě. V americké revoluci byli 
republikánští osvícenci podporováni francouzským katolickým monarchou v zájmu 
oslabení Anglie. Francouzskou revoluci však její vůdcové chápali jako celoevrop-
skou – stará Helvétiova představa o „revolucích-sestrách“ byla tehdy velmi popu-
lární. Spolu s úspěchy revolucionářů poprvé v dějinách vznikly koalice kladoucí si 
za cíl nedopustit šíření revoluce v dalších zemích a potlačit revoluci ve Francii.  

 Ve Velké francouzské revoluci mají svůj počátek některé nové projekty Evropy. 
Požadavek práva v mezinárodních vztazích, chápání boje za právo jako jediné spra-
vedlivé války – i to jsou myšlenky zrozené touto revolucí. Závěr revoluce přinesl napo-
leonskou ideu sjednocení Evropy silou pod francouzskou hegemonií. Ta sice měla 
zpočátku úspěch, ale sjednotila proti Napoleonovi koalici nebývalé podoby i rozměrů. 
Tehdy se rodila i moderní představa střední Evropy. Neúspěch snah revoluční Francie 
a Napoleona uzavřel Vídeňský kongres v roce 1815.  

 Evropský koncert. Porážka Napoleona vyústila ve vznik multipolární struktury ev-
ropského systému. Pět mocností, z toho čtyři vítězné – Velká Británie, Rakousko, 
Rusko a Prusko – spolu s obnovenou bourbonskou Francií, získaly rozhodující po-
stavení. Prodloužením závěrů vídeňské konference byla smlouva o vytvoření Sva-
té aliance, podepsaná v Paříži v září 1815 pravoslavným Ruskem, katolickým Ra-
kouskem a protestantským Pruskem, k nim se přidaly další státy; z mocností se 
nepřipojila pouze Velká Británie. Vzniklo tak všeevropské mezinárodní sjednocení 
nového typu, vytvořené na základě konzervativní monarchistické ideologie, kte-
rá dokázala nově překlenout rozdíly v pojetí křesťanství.   

* * * 
V roce 1804 se ruský car Alexandr I. obrátil na britského premiéra Williama Pitta 

s návrhem na všeobecný mír mezi evropskými státy. Ty měly zreformovat ústavu, 
skoncovat s feudalismem a zavést ústavní vládu. Spory mezi státy se neměly řešit na 
bojištích, ale arbitráží. Jak uvádí Kissinger, Pitt se těmito návrhy ve své odpovědi caro-
vi vůbec nezabýval a „místo toho načrtl rovnováhu, kterou by bylo nutné k uchování 
míru zkonstruovat… Poprvé mělo být uspořádání založeno výslovně na zásadách mo-
censké rovnováhy“.1 Nad liberálními vizemi zvítězil konzervatismus, vznikla Svatá ali-
ance a evropský koncert. Ostatně už po porážce Pruska napoleonskými vojsky  
u Jeny v roce 1806 napsal Hegel (více než 180 let před Francisem Fukuyamou), že na-
stal konec dějin. Stalo se tak sedm let před bitvou u Lipska, které se – na rozdíl od 
bitvy tří císařů u Slavkova – říká bitva národů. Nastala doba, která nebyla nakloněna 
vznešeným vizím mírové reformy: na svět se přihlásil nejen národní stát, ale i naciona-
lismus jako hnací motor zahraničněpolitického chování států.  

 

                                                      
1 Tamtéž, s. 73. 





 

 

 
 

4. 
STŘEDNÍ EVROPA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dějepisectví vstupuje do politologie jako jeden z nejdůležitějších zdrojů empirických 
dat. To ovšem neznamená, že historické události mohou být pramenem neoddiskuto-
vatelných právních argumentů. Pro politickou teorii i praxi je minulost upozorněním 
na opakování podobných událostí, tedy na možnou existenci zákonitostí v poli-
tickém chování jednotlivců, skupin a institucí, tedy i států a národů. Pouze takto lze 
také v dějinách Evropy hledat poučení pro zahraniční politiku Česka a Slovenska. 

Dějiny české a slovenské státnosti nejsou kontinentálními dějinami. Odehrávají se 
jenom v jedné oblasti jednoho světadílu – a to především ve vnitřní zóně středoevrop-
ského prostoru. Ten sice nelze oddělit od celoevropského kontextu, avšak vykazuje 
některé důležité geopolitické zvláštnosti. Tato osobitost se projevovala různě v před-
kolumbovském období i v období následujícím, byť se geografické charakteristiky pro-
storu nezměnily. Přesto i geografie střední Evropy přináší pro politiku důležité sdělení. 
Přírodní prostředí totiž tvoří výchozí geopolitickou informaci: klima a prostor – tedy 
přírodní překážky či naopak přirozené trasy pro mobilitu – určovaly, jak se jednotlivé 
pásy silových tlaků na Evropu projevovaly právě ve střední Evropě. Navíc je zde ještě 
jedna významná skutečnost: geografická charakteristika střední Evropy postrádá 
přirozené hranice. Geografické útvary, které bývají často pokládány za nositele stře-
doevropské specifiky, tedy Dunaj či Karpaty, region neohraničují, ale procházejí jím. 
Pokusy nalézt severojižní koridory rozdělující Evropu na tři části byly sice časté, ale 
vzhledem k evropskému reliéfu příliš vyumělkované, tedy málo významné pro politic-
ké dějiny.  

 
PŘEDKOLUMBOVSKÉ OBDOBÍ 

Ve směru umístění dnešního českého a slovenského státu se dějiny antiky zasta-
vily na Dunaji. Po pádu římské moci, která do té doby tlumila nomádský neklid 
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v tomto prostoru, se Panonská nížina, a zvláště pak Velká uherská nížina staly objek-
tem asijských invazí. Napřed v podunajských provinciích získali dohodou s Římem 
právo usadit se Vizigóti, a to jako jeho federáti čili zahraniční spojenci. Vzápětí roku 
378 v bitvě u Adrianopolis (dnes Edirne v evropské části Turecka, tedy součást jižní 
zóny střední Evropy) vizigótská jízda porazila římskou pěchotu – a historici tak získali 
jedno z dat, které jim umožňuje oddělovat starověk od středověku. V jižní zóně střed-
ní Evropy na tisíc let zaujala rozhodující postavení byzantská říše, ve vnitřní a severní 
zóně pokračoval státotvorný kvas.  

Počínaje 5. stoletím se Panonská nížina stala na dlouhou dobu ohniskem výbu-
chů destruktivní expanze. Pro českou a slovenskou státní ideu je v této souvislosti 
rozhodující několik událostí v rozmezí do 11. století, které vyústily ve vytvoření zá-
kladních státních konstant ve vnitřním pásu střední Evropy. Právě v oblasti Panonské 
nížiny byla nejdůležitější základna hunských invazí; i po porážce na Katalunských po-
lích na severovýchodě dnešní Francie se Attila stáhl zpět do svého tábora ve Velké 
uherské nížině u řeky Tisy. Avarské panství trvalo 250 let. Pro lepší orientaci je vhodné 
dodat, že podle odhadů historiků avarský vpád představoval útok přibližně třiceti tisíc 
bojovníků, což s celým doprovodem znamenalo asi 120 až 150 tisíc lidí. A toto poměr-
ně malé množství lidí dokázalo zpustošit celé dnešní Německo, východní část Francie, 
proniknout do Itálie a na Balkánský poloostrov až k branám Konstantinopole.  

Pro státní ideu ve střední Evropě měli Avaři mimořádný význam. Především se 
dostali do konfliktu s franskou říší. Tato srážka dostala podobu hledání mocenské 
rovnováhy, a to do značné míry právě ve středoevropském prostoru. Tehdy kupec 
Sámo (podle Fredegarovy kroniky národností Frank z kraje senonského, podle někte-
rých historiků Slovan1) vytvořil v zápase s Avary první slovanský stát ve střední Evro-
pě, jemuž pak od dvacátých do padesátých let 7. století vládl. Centrum Sámovy říše je 
zpravidla umísťováno k dolnímu toku řeky Moravy. Politická váha Sámovy říše byla tak 
velká, že se po porážce Avarů nejen dostala do vojenských sporů se samotnou fran-
skou říší, ale že z nich vyšla vítězně. Český archeolog Zdeněk Klanica uvádí, že nejstarší 
rukopis, popisující království Franků (Annales regni Francum), líčí audienci u císaře 
Karla Velikého roku 811 v Cáchách, při které si Avaři stěžovali, že je Slované v Podunají 
utiskují…2     

Ve snaze vytvořit protiváhu Avarům ve střední Evropě zřídil Karel Veliký koncem  
8. století Panonskou marku – a položil tak základy dnešního Rakouska. Role zmíně-
ného pásma snížení a průsmyků na jih od Českého masivu začala dostávat státní tvar  
i kulturní náplň, a to bez dominance Slovanů. Karel Veliký vytvořil i tzv. Českou marku, 
která se rozkládala v dnešním Bavorsku a tvořila hraniční území s oblastí osídlenou 
českými kmeny; v posmrtném oslaveném životopise Karla Velikého jsou Čechy uvádě-
ny v seznamu závislých zemí. Klasik českého státního práva Josef Kalousek tvrdil, že 
v Kosmově kronice české popisovaná závislost Čechů na Svaté říši římské začala ro-
                                                      
1 Viz IVANIČKA, Koloman: Slovensko – génius loci. Bratislava: EUROSTAV, 1999, s. 16. 
2 KLANICA, Zdeněk: Počátky Slovanů. Citované vydání, s. 82. 
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kem 797. Souvisela s výpady Pipina proti Avarům, kdy se část výprav vracela přes 
území Slovanů v dnešních Čechách; tehdy již Sámova říše neexistovala. Tento vztah 
nebyl bez konfliktů: v roce 890 velkomoravský kníže Svatopluk dosáhl od německého 
krále a pozdějšího císaře Arnulfa potvrzení svrchovanosti nad českými kmeny a veške-
ré povinnosti vůči Frankům byly na čas zrušeny. Samotný fakt existence poplatku Ka-
lousek pokládal za důkaz, že „Čechy v době jeho placení nebyly lénem říše, neboť 
vasalové říšští nebyli poplatní“.1 

V první polovině 9. století vznikla velkomoravská říše, která představuje nejvý-
raznější státotvorný úspěch Slovanů ve vnitřní zóně střední Evropy. Někdy se uvádí 
jako datum jejího vzniku rok 833 a rok 907 jako doba jejího pravděpodobného zániku. 
Byl to pravděpodobně rozsáhlý státní útvar zahrnující Panonskou nížinu s veškerým 
jejím zeměpisně-politickým potenciálem. Její středisko bylo podle některých sloven-
ských historiků buď v Nitře, nebo na jižní Moravě. Vzhledem k tomu, že pro oblast Pa-
nonie arcibiskup Metoděj obdržel jako své titulární město Sirmium na Sávě (v oné 
době v moci Bulharů; dnes město Sremska Mitrovica v Srbsku), možná toto středisko 
bylo někde v okolí balkánské řeky Moravy. Největší rozmach dosáhla říše za knížete 
Svatopluka (870 – 894), kdy sahala od Dunaje do Čech, od Sály k Odře a horní Visle, do 
jihovýchodu Panonie a na východě možná až k Dněstru. Český historik Lubomír Havlík2 
odhaduje její tehdejší rozsah na 300 tisíc km2. Těžila z toho, že ovládala tzv. jantaro-
vou cestu od Jaderského moře k Baltskému moři a měla pevnou pozici na Dunaji. Vy-
tvoření velkomoravské říše představovalo z hlediska zájmů Slovanů vyvrcholení 
geopolitické funkce Pomoraví.3 

Archeologické i literární stopy velkomoravské říše jsou nedostatečné na to, aby by-
lo možné přesně rekonstruovat její podobu. Sláva velkomoravské říše není ale dána 
jen tím, že byla mocným státem, ale i tím, že se stala výrazem zvláštní ideje: cyrilo-
metodějská kulturně-politická tradice vypráví o možnosti spojit východní a západní 
kulturu, byzantské a římské křesťanství. Její odkaz lze zachytit ve vědomých i podvě-
domých základech nejrůznějších představ kulturních, ekonomických a politických 
mostů mezi Východem a Západem a roli Česka a Slovenska na tomto poli. Navíc je 
s její historií spojen vnik prvního spisovného jazyka Slovanů v podobě staroslověn-
štiny – někdy se též říká jazyk církevněslovanský nebo obecněslovanský literární jazyk. 
Ten již nevznikl přímo ze staroslovanského jazyka, ale v návaznosti na jihomakedon-
ské či bulharskomakedonské nářečí. Tímto jazykem byly napsány nejdůležitější pí-
semné památky Slovanů z 10. a 11. století. 

Kulturně-politická zvláštnost velkomoravské říše začíná tím, že papež Mikuláš I. 
odmítl žádost knížete Rastislava vytvořit církevní organizaci na Moravě. Proto se kníže 
v roce 862 obrátil na byzantského císaře Michala III., který požadavek neodmítl. Misí 
byli pověřeni synové vysokého byzantského úředníka, Konstantin Filosof, který po 

                                                      
1 KALOUSEK, Josef: České státní právo. Praha, Brusík a Kohout 1892, s. 5, 6 a 9. 
2 Podle KLANICA, Zdeněk: Počátky Slovanů. Citované vydání, s. 83. 
3 Viz KORČÁK, Jaromír: Geopolitické základy Československa. Jeho kmenové oblasti. Praha: Orbis, 1938. 
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vstupu do kláštera přijal jméno Cyril (826 – 869), a Metoděj (836/8 – 885). Ti šířili 
křesťanství v byzantském duchu, tedy v jazyce místních obyvatel – což papež zpočátku 
povolil (bula papeže Jana VIII. Industriae tuae – Tvé horlivosti z roku 880). A tak Cyril 
a Metoděj položili základ slovanského písemnictví, když do staroslověnštiny přeložili – 
hlavně z řečtiny – církevní texty. Zatím se nepodařilo zjistit, jakým písmem byla tato 
díla napsána, zda hlaholicí, nebo cyrilicí. Do průběhu jejich mise zasáhla válka s Fran-
ky, ovšem Metodějovi se podařilo nejen obhájit slovanskou liturgii, ale také prosadit  
u papeže vytvoření nezávislé arcidiecéze Morava a Panonie; Metoděj se stal se prvním 
arcibiskupem. Papež též vyhlásil Velkou Moravu za léno Svaté stolice, čímž ji postavil 
na stejnou úroveň jako Východofranskou říši.   

 Vše ale nasvědčuje tomu, že velkomoravská říše představovala geopolitickou na-
hodilost dějin. Byl to do značné míry vektorový výsledek soupeření byzantské říše 
s papeži a franským klérem. Souhlas Říma daný Metodějovi a Svatoplukovi, podle 
něhož bylo možné provádět bohoslužby i ve staroslověnštině, vydržel pouhopou-
hých šest let. Po smrti Metoděje byli slovanští kněží z Moravy vyhnáni – většina z nich 
odešla do Bulharska, rodiště cyrilice. Jak poznamenává František Dvorník, příčiny odci-
zení Svatopluka a Metoděje zůstávají nejasné – možná ale knížeti lépe vyhovoval fran-
ský systém, podle kterého kostely patřily tomu, kdo je postavil, tedy nikoliv církvi, což 
Metoděj v řeckém duchu odsuzoval.1 Zároveň ale platí, že představa o právu na inter-
pretaci bible či o slovanské herezi byla druhořadá, útoky byly motivovány „imperiál-
ními ambicemi a geopolitickými zájmy franské říše“.2 Tak se stalo, že s kulturním dě-
dictvím Velké Moravy jsou mnohem více písmem a liturgií spojeny osudy Rusů, 
Ukrajinců, Bulharů a Srbů než osudy Čechů, Moravanů či Slováků. Vznikla ovšem 
politická tradice, která ovlivňuje slovenskou a českou politiku dodnes – o čemž napří-
klad svědčí preambule současné Ústavy Slovenské republiky, podle níž se slovenský 
národ a občané prostřednictvím svých zástupců hlásí k „cyrilometodějskému duchov-
nímu dědictví a historickému odkazu Velké Moravy“. 

Pro geopolitiku vnitřní zóny střední Evropy, a tím zároveň i pro vznik české  
a slovenské státní ideje, mělo mimořádný význam 10. a 11. století. Jde o období, kte-
ré dalo základní tvar české státnosti z hlediska mocenské rovnováhy ve střední Evropě 
a zničilo na dlouhá století slovanskou státnost v oblasti dnešního Slovenska. Tehdy 
vzniklá mocenská konstelace trvá v obecných rysech vlastně až do dnešní doby. Právě 
v 10. a 11. století se vytvořily základní středoevropské geopolitické konstanty vyme-
zující český stát a specifiku dějin slovenského národa. Tehdy se oddělily osudy slo-
vanských kmenů ve střední Evropě a byly položeny odlišné základy formování čes-
kého a slovenského národa jako zvláštních slovanských etnických skupin. První 
Drang nach Osten, který zahájil Jindřich I. Ptáčník (876 – 936), zakladatel saské dy-
nastie německých římských císařů, vedl k tomu, že na úkor slovanských kmenů byla po 
vítězném tažení v roce 929 „poprvé v historii rozšířena sféra německého vlivu na pra-
                                                      
1 Viz DVORNÍK, František: Zrod střední a východní Evropy. Citované vydání, s. 152. 
2 IVANIČKA, Koloman: Slovensko – génius loci. Citované vydání, s. 16 a 17. 
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vém břehu Labe směrem k Odře“. O čtyřicet let později papež Jan XII. potvrdil povýše-
ní magdeburského opatství sv. Mauritia na arcibiskupství. „Aniž by vymezil hranice 
této nové metropole, dal papež Otovi a jeho následníkům právo zakládat diecéze ve 
všech slovanských zemích, kdekoli to budou považovat za vhodné, a podřídit je juris-
dikci Magdeburku“.1  

 Nejdůležitějším impulzem pro geopolitické změny ve střední Evropě byl vpád 
ugrofinských kmenů Maďarů do Velké a Malé uherské nížiny v 9. století. Podle Fran-
tiška Dvorníka byli Maďaři do střední Evropy pozvání východofranckým králem a poz-
dějším císařem Svaté říše římské Arnulfem (850 – 899), aby mu pomohli v boji proti 
Slovanům z velkomoravské říše. Ovšem „doboví východofranští i západofranští kroni-
káři, kteří podávali zprávy o pustošení působeném touto novou metlou západní Evro-
py, dávali někdy Arnulfovi velmi nelichotivá jména“.2 Důsledky vpádu Maďarů byly 
poměrně rychlé a zásadní:   

 Začátkem 10. století byl Maďary vyvrácen Velehrad, sídlo posledního velkomo-
ravského vladaře Mojmíra II. Slovanská mocnost v Podunají přestala existovat.  

 V první polovině 10. století obsadili Maďaři jižní část dnešního Slovenska a část 
jeho východního území. Pád velkomoravské říše se tak stal základem tisíciletého 
odtržení českých zemí a Slovenska.  

 Od 10. století lze hovořit o vlastních dějinách římskoněmecké říše. Otonská říše 
ztrácela katolický univerzalismus, nabírala stále výraznější národní rysy.  

 Po rozhodujícím vítězství císaře Oty I. nad Maďary na Lechu v roce 955 byla kon-
solidována Východní marka jako základ dnešního Rakouska. Porážky Maďarů ale 
využili i Přemyslovci, a to k získání nadvlády nad Moravou.  

Dobudování Východní marky s posunutím její hranice k Dyji znamenalo podle čes-
kého geografa a geopolitika Jaromíra Korčáka „geopolitické rozdvojení Pomoraví a roz-
dvojení staré kmenové oblasti moravské“, čili největší geopolitickou ztrátu středoev-
ropských Slovanů v dějinách. Pomoraví tak přišlo nejméně o „polovinu své koncen-
trační potence, a to navždy. Evropský význam dunajsko-moravské křižovatky připadl 
především Vídni, kdežto Moravě z ní zůstal hlavně jen užší význam československý.“3  

Z oblasti slovanské, tedy i české a slovenské státnosti se tak ztratila významná křižo-
vatka oněch čtyř v 1. kapitole zmíněných politicko-kulturních tras. Jižní Morava se – 
dokonce i s bitvou u Slavkova – stala okrajem evropských dějin. Geopoliticky se dědi-
cem velkomoravské říše stalo Rakousko, Uhersko a Rakousko-Uhersko, ovšem již bez 
kulturněpolitického náboje v podobě ideje mostu mezi Východem a Západem nebo 
Slovanstvem: vnitřní zóna střední Evropy byla v 10. století připojena k Západu. Od 
začátku 11. století byly Čechy považovány za léno císaře Svaté říše římské, byť právě 
pouze Čechy jako jedinou část velkomoravské říše potkal tento osud.  

                                                      
1 DVORNÍK, František: Zrod střední a východní Evropy. Citované vydání, s. 47 a 79.  
2 Tamtéž, s. 19, 35 a 36. Podle tohoto autora také byzantský císař využil maďarský nájezd proti rozpínají-

címu se bulharskému carovi. Viz s. 174.  
3 KORČÁK, Jaromír: Geopolitické základy Československa. Citované vydání, s. 100 - 101. 
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Porážka Maďarů nejen zastavila jejich pronikání do západní Evropy, ale ukončila  
i jejich kočování. Znamenala tak počátek dnešní maďarské státnosti ve středním Po-
dunají, což mělo pro Česko a Slovensko zásadní význam:  

 Uherský stát se prostřednictvím svého panovníka přihlásil k římskému křesťan-
ství: Štěpán I., napřed kníže a od roku 1000 první uherský král, byl pokřtěn v deva-
desátých letech 10. století a fakticky začal katolizaci své země. To se bezprostřed-
ně vztahovalo i na Slovany žijící v oblasti dnešního Slovenska, kteří tak ztratili spo-
jení s pravoslavím – Maďaři nedokázali převzít roli kulturně-politického mostu me-
zi Konstantinopolí a Římem.  

 Napojením uherského státu na Východní marku též český stát ztratil geograficky 
natrvalo možnost naplnění cyrilometodějské církevně politické orientace na 
Konstantinopol. Takto přišel o možnost hledat velkého spojence pro rovnováhu 
s římskoněmeckou říší.  

 Uherský stát se stal přirozeným spojencem římskoněmecké říše v týlu sílícího 
státu Přemyslovců. Dělo se tak současnou konsolidací královské moci Arpádovců 
v Uhrách a Piastovců v Polsku, a to za pomoci katolického kléru. Zároveň ale Ště-
pán, právě tak jako polský kníže Měšek I., věnoval svoji zemi papeži (přesněji ře-
čeno sv. Petrovi, tedy církvi). Tím se Maďarsko i Polsko vyhnuly začlenění do 
Svaté říše římské, později přesněji charakterizované přídomkem Svatá říše římská 
„národa německého“.  

Střední Evropa procházela změnou, která měla definovat příští staletí. Podle Fran-
tiška Dvorníka císař Oto III. (980 –1002) viděl svoji Svatou říši římskou jako domovinu 
křesťanského lidu. Jeho program renovatio imperii „chtěl dát všem novým národnos-
tem a státům v Evropě svobodu v řízení jejich záležitostí výměnou za příslušnost k je-
ho obnovené římské a křesťanské říši…. Otova koncepce představovala pro Německo 
jedinou možnou cestu, jak si zajistit nadvládu ve střední a východní Evropě a přitom 
nebránit rozvoji těchto mladých národů.“ Byl to plán, který byl podle Dvorníka přija-
telný jak pro Němce, tak i pro nové slovanské a jiné národy. Otovi III. nevadilo, když 
Poláci a Maďaři věnovali své země papeži (papež Silvestr II. byl jeho vychovatelem): 
jeho říše měla být císařsko-papežskou říší. A nejen to – vychován matkou, která byla 
neteří byzantského císaře, a jako budoucí manžel byzantské princezny nerozlišoval 
západní a východní křesťanství. Byl vyznavačem ideálu harmonického soužití v rámci 
království božího na zemi.  

Jenže po předčasné smrti Oty III. nastoupil na císařský trůn jeho bratranec Jindřich 
II. (973 nebo 978 – 1024). Pragmatik, který nevyznával idealismus svého předchůdce a 
směřoval k „machiavelistické“ mocenské politice. Neváhal nastartovat druhý Drang 
nach Osten. Jak uvádí František Dvorník, „není pochyb, že za Jindřicha II. se vynořil ve 
vztazích mezi římsko-německou říší a neněmeckými sousedními zeměmi nový faktor – 
snaha o naprostou dominanci, dobytí a podmanění“. Podle tohoto autora Jindřich II. 
„s charakteristickou německou tvrdošíjností soustředil veškerou svou energii na zni-
čení Polska. K pohoršení a pobouření tehdejší Evropy uzavřel spojenectví s pohan-
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skými Slovany proti křesťanskému knížeti, čímž se zpronevěřil svému poslání hlavy 
západního křesťanstva a šiřitele víry.“ Podle Dvorníka právě tehdy bylo slovanskému 
území mezi Labem a Odrou a ještě dále na východ souzeno „stát se novou Germanií, 
jež si v daleké budoucnosti podmaní Germanii starou“.1 Výsledkem politiky Jindřicha 
II. byla staletí válek mezi křesťanskými státy, ale také antagonistický rozštěp křes-
ťanských církví a spory mezi papežem a císařem o to, kdo je tím nejdůležitějším 
v západní Evropě. Nenaplnitelný ideál všeobjímající křesťanské harmonie vystřídala 
mocenská „národní“ politika. V té době Přemyslovci podporovali jak Otu III., tak Jin-
dřicha II. – jak to odpovídalo jejich postavení v říši.   

 

KŘIŽOVATKA STÁTNÍCH IDEJÍ 
Vztahy státních konstant, jež vznikly ve střední Evropě přibližně v 10. století, měly 

stejnou podobu jako vztahy jiných států kdekoliv ve světě: pohybovaly se na celé škále 
od dobrovolného spojování přes kooperaci po konflikty a války. I pro ně platily zákoni-
tosti mocenské rovnováhy, které odrážely měnící se poměr sil jak v samotné střední 
Evropě, tak v Evropě obecně.  

Přetnutí koridorů z Čech do Byzance vytvořením uherského státu tvoří geopoli-
tický základ jednoho z hlavních aspektů svatováclavské legendy. Ta je spojována 
s představou, že kníže Václav I. na základě moudrého rozhodnutí spojil osud českého 
státu a národa s německou říší a německým národem. Za tuto svoji vizi pak zaplatil 
životem. Netřeba ovšem mladému knížeti Václavovi I. přičítat to, čím nebyl: vazalská 
povaha od narození. Podrobil se placení poplatků německému panovníkovi až tehdy, 
když se král Jindřich I. (Heinrich I.) pravděpodobně v roce 929 dostal se svým vojskem 
ku Praze. A byl to právě Jindřich I. Ptáčník, kdo nejen pod tlakem Maďarů sjednotil 
Německo (prosadila se, a to nikoliv bez konfliktu, saská vize sjednocení na úkor bavor-
ské), ale kdo též, jak bylo uvedeno výše, zahájil politiku Drang nach Osten. Proto také 
Václavův nástupce Boleslav I. (asi 915 – 967/972) po čtrnáctiletém boji za revizi Vác-
lavovy orientace dopadl stejně. České země se staly součástí Svaté říše římské – začal 
zápas o místo české státní ideje v rámci Svaté říše římské národa německého. Záro-
veň ovšem to byl právě Boleslav I., kdo rozšířil a stabilizoval přemyslovskou vládu a 
stal se tak faktickým zakladatelem českého státu.   

Ke středověké cti Přemyslovců je třeba dodat, že své začlenění do Svaté říše římské 
nechápali jako posluhování Němcům. Geopoliticky bylo vše v zásadě rozhodnuto: 
přemyslovský stát byl v gravitačním poli římskoněmecké říše. Svatá říše římská se 
tak pro Přemyslovce stala přirozeným politickým prostředím, kde se odehrávaly nej-
důležitější mocenské zápasy v okolí. A v těchto zápasech si Přemyslovci nekladli ome-
zené cíle a sebevědomě natahovali ruku po císařské koruně. Přemysla Otakara II. 
toto úsilí stálo život – bitva na Moravském poli roku 1276 nepřinesla pouze smrt pá-
tého přemyslovského krále, ale též začátek konce panovnického přemyslovského ro-

                                                      
1 DVORNÍK, František: Zrod střední a východní Evropy. Citované vydání, s. 24, 207, 209-210, 25, 248 a 242. 
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du. V postavě císaře Karla IV., ale též jeho syna císaře Zikmunda, se však mocenský 
sen Přemyslovců naplnil – Karel IV. byl synem Elišky Přemyslovny, na krátký čas české 
královny a posledního Přemyslovce na českém trůně, a Jana Lucemburského.    

Území dnešního Slovenska ztratilo vytvořením maďarského státu v Panonské ní-
žině na devět století svůj samostatný státotvorný potenciál. Naopak na území dneš-
ního Česka se od té doby kříží několik státních myšlenek. Jejich výraz měl sice pestré 
teritoriální vyjádření, ale v zásadě stálé územní jádro – jak ukazují historičtí geografo-
vé Leoš Jeleček a Pavel Chromý ve stati Vývoj českého státu v pojmech a datech 1. Ne 
každá ze zmíněných státních idejí je však myšlenkou českého nebo slovanského státu 
– ale každá má i české či slovanské zastánce. Především ale bylo třeba spojit obyvatel-
stvo a území se suverenitou.  

Středověké formování suverenity českého státu prošlo čtyřmi hlavními etapami: 

 Vnik přemyslovské svrchovanosti nad ostatními knížaty v dané oblasti, což zapo-
čalo koncem 9. století a pokračovalo v úsilí o získání královské koruny; 

 Získání dědičné královské koruny, což stvrdila Zlatá bula sicilská v roce 1212; 

 Zformování zemí Koruny české za vlády Karla IV., které představovalo vrchol su-
verenity;     

 Vytvoření středoevropské říše, jejíž součástí se staly země Koruny české. Napřed 
to bylo v podobě jagellonské personální unie, která v druhé polovině 15. století 
spojila polské, uherské a české království. Poté v roce 1526 zvolením Ferdinanda I. 
českým králem došlo k začlenění zemí Koruny české do mnohonárodnostní 
habsburské říše.  

Od doby vlády velkomoravského knížete Svatopluka lze datovat dochované zá-
znamy o počátcích samostatné české státnosti. Tehdy, konkrétně koncem 9. století, 
byla potvrzena moc, tedy relativní suverenita, přemyslovského knížete Bořivoje I. 
Ten uznal vládu velkomoravského knížete, byl pokřtěn – pravděpodobně arcibisku-
pem Metodějem – a do Čech se vrátil jako nadřazený ostatním knížatům panujícím 
v Čechách. Od dob vlády Spytihněva I. (narozen kolem roku 875, zemřel v roce 915) je 
přemyslovské území označováno knížecí rodové patrimonium, dědičný soukromý 
statek panovníka. Jednalo se o oblast ohraničenou soustavou hradišť ve středních 
Čechách, kam vedle Prahy patřil i Levý Hradec a Budeč. Obvod byl ohraničen Mělní-
kem, Starou Boleslaví, Lštěním, Tetínem a Libušínem. To znamená, že tehdy Přemys-
lovci ovládali území dnešního Slánska, Kladenska a Berounska až k dolnímu Posázaví, 
Brandýsku a jižnímu Mělnicku. 

Raně feudální český stát nebyl státem v dnešním slova smyslu. Ani středověká 
právní teorie ještě neznala zastoupení pojmu „stát“ pojmem „koruna“ – proto je až do 
konce 12. století vhodnější hovořit o státu Přemyslovců než o českém státu. Až ve 
13. století se vedle panovníka objevilo to, čemu se říká „politický národ“, přesněji 

                                                      
1 Viz přehledně JELEČEK, Leoš, CHROMÝ, Pavel: Vývoj českého státu v pojmech a datech. Geografické 

rozhledy 1995/2. 
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řečeno jeho první podoba – stavové. Právě k označení pojmu zahrnujícího jak krále, 
tak i stavy, se začalo užívat spojení Corona regni Bohemiae, které se poprvé objevu-
je roku 1329 v inkorporační listině zhořelecké. 

Rozpad velkomoravské říše zvýšil relativní suverenitu Přemyslovců. Když byli roku 
995 vyvražděni Slavníkovci, kteří pro Přemyslovce představovali konkurenční rod, 
dovršilo se formování monopolu jedné vlády v rodícím se českém státě. Přemyslovci 
pak dosáhli zvýšení suverenity tím, že se jim podařilo přeměnit knížectví na králov-
ství. Prvním českým králem byl Vratislav II. – na synodu v Mohuči v dubnu 1085 mu 
císař Jindřich III. za pomoc při dobývání Říma udělil titul českého a polského krále. 
Vratislav II. pak vládl do roku 1092. Druhým českým králem byl Vladislav II. Někteří 
autoři upozorňují, že již privilegium císaře Fridricha I. Barbarossy z roku 1158 pro kní-
žete Vladislava II. obsahovalo pasáž o dědicích královské hodnosti – a při udělení krá-
lovského titulu Vladislavovi II. nahradil přemyslovskou orlici v erbu stříbrný lev na 
červeném poli (tehdy to byl ještě lev jednoocasatý, dvouocasým se stal až za vlády 
Přemysla Otakara I., nebo II.). Vladislavův titul však po jeho smrti v roce 1172 jeho 
synové neudrželi.  

Dědičnost titulu českého krále zajistil až třetí panovník s touto hodností, Přemysl 
Otakar I. Tu zaručila Zlatá bula sicilská z roku 1212, dokument, který tak má mimo-
řádně velký význam pro českou státnost a politickou tradici. V této Zlaté bule Fridrich 
II. potvrdil Přemyslu Otakarovi I. královskou hodnost, ale také dědičnost této koruny a 
rozhodnutí udělit odznaky královské moci každému, kdo bude v Čechách zvolen krá-
lem. Důvodem vydání této buly byla vděčnost za podporu sicilského krále Fridricha II. 
ke zvolení za římského krále. Ten ovšem bulu podepsal jako imperator electus, tedy 
zvolený císař – což tehdy ještě nebyl.  

Upevňování suverénní moci Přemyslovců vyvolávalo odpor jejich konkurentů. Již 
rok po vyvraždění Slavníkovců se pražský biskup Vojtěch, který pocházel právě ze 
slavníkovského rodu, sešel s německým císařem Otou III. a dohodli se na upevnění 
dvou protipřemyslovských států: Piastovců v Polsku a Arpádovců v Uhrách. Mučednic-
ká smrt Vojtěcha, dodnes patrona Maďarů a Poláků, urychlila tento plán. Nad hrobem 
Vojtěchovým bylo v roce 1000 v Hnězdně zřízeno arcibiskupství v čele s Vojtěchovým 
bratrem Radimem. V témže roce byla Štěpánovi propůjčena královská koruna a o rok 
později bylo pro Uhry, které čerstvě přestoupily na křesťanskou víru, v Ostřihomi zalo-
ženo arcibiskupství v čele s Vojtěchovým druhem Astrikem. V té době, přesně roku 
973, byly Čechy se stoletou křesťanskou tradicí církevní provincií německé Mohuče 
(Mainz) – tamní arcibiskupové korunovali české krále. Pražské arcibiskupství pak bylo 
zřízeno až v roce 1344 – tedy jako poslední ve středoevropských královstvích. I kato-
lická církev se podílela na vytváření mocenské rovnováhy ve vnitřní zóně střední 
Evropy, přičemž hlavní úkol pro ni představovalo upevňování Svaté říše římské.  

Přemyslovský stát prošel velkým množstvím územních proměn. Jejich základem by-
ly jak vojenské úspěchy i prohry, tak také sňatky a diplomatické koalice s okolními 
státy, které mnohdy neměly delšího trvání. Důležitým se ale již tehdy stal státoprávní 
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vztah Čech a Moravy. V letech 1003 a 1004 polský kníže Boleslav Chrabrý, podporo-
vaný císařem Otou, opanoval téměř celé území přemyslovské a dokonce i dnešní Slo-
vensko. V roce 1004 vládl kníže Jaromír pouze v Čechách. Když pak roku 1019 kníže 
Oldřich dobyl na Polácích Moravu a připojil ji k českému knížectví, dotvořil tím zá-
kladní územní jádro českého státu. Změna opět nastala roku 1182, kdy císař Friedrich 
I. Barbarossa udělil Moravu Konrádu Otovi jako říšské léno. Ať byly jeho výchozí moti-
vy jakékoliv, výsledkem byly mocenské boje v českém prostoru v okamžiku oslabení 
Přemyslovců. O několik let později – roku 1187 – přibyl další hráč: císař povýšil praž-
ské biskupství na říšské knížectví.  

Zásluhou císaře existovaly na území českého státu najednou tři suverénní útvary 
– knížectví české s Bedřichem, markrabství moravské v čele s Konrádem Otou a statky 
náležící pražskému biskupství. Výsledkem nemohlo být nic jiného než vojenský kon-
flikt. Roku 1185 prohrál Konrád Oto a rok poté uznal svrchovanost knížete Bedřicha. 
Titul markraběte si ovšem ponechal. Po smrti Bedřicha roku 1189 se knížetem stal 
právě markrabě Konrád Oto – a Čechy s Moravou tak byly sjednoceny. A tak od roku 
1222 vládli na Moravě buď přímo čeští králové, nebo jejich synové jako moravští 
markrabí. Nezávislost biskupství byla zlikvidována roku 1193, kdy na knížecí trůn na-
stoupil biskup Jindřich Břetislav. 

Vztah českého státu ke Svaté říši římské tehdy osciloval mezi poručnictvím Oty V. 
Braniborského v letech 1278 až 1283 a bohemocentrismem v době panování císaře 
Karla IV., který byl zároveň i českým králem. Právě Karel IV. spojil z moci císaře řím-
ského královský titul s Čechami a kvalifikoval ostatní země Koruny české jako ve-
dlejší. V březnu 1348 zahájil Karel IV. společné zasedání říšského a českého sněmu, 
který 7. dubna téhož roku potvrdil privilegia Českého království jako „zvlášť vznešené-
ho článku Říše římské“ (ipsum regnum Boemie Romani regni membrum fore nobilit). 
Teprve toto Karlovo stvrzení a rozšíření Zlaté buly sicilské lze pokládat za uzákonění 
zásad dědičnosti a nástupnictví na českém královském trůně.  

Karel IV. také inkorporačními listinami postupně definoval Markrabství morav-
ské, Vévodství opavské, slezská knížectví, Biskupství olomoucké, Horní Lužici (tedy 
Budyšínsko, Zhořelecko a Žitavsko; Dolní Lužici zákal Karel IV. až v roce 1368) za 
přímé léno českého krále. Personální unií bylo v roce 1317 připojeno Braniborsko. 
Vytvořil tak prvního předchůdce dnešního Česka, stát zvaný země Koruny české 
(Corona regni Bohemiae). Tento název – a s ním spojenou politicko-kulturní tradici – 
připomíná preambule Ústavy České republiky.  

Zlatá bula Karla IV. z roku 1356 pojímala země Koruny české za ústřední a hlavní 
součást římské říše. Už v červnu 1348 začal přibližně 30 kilometrů na jihozápad od 
Prahy stavět hrad Karlštejn, kde měly být uloženy říšské korunovační klenoty. Tím 
císař a král odstartoval rozporuplný proces. Tato listina uzákonila svobodnou volbu 
českého krále, kterou mohl císař jen potvrdit, dědičnost trůnu po meči i po přeslici, 
uložila, aby kurfiřti do 14 let věku vyučili své nástupce nejen v italštině, ale také v řeči 
slovanské (lingua Slavica). Na území českého státu však nadále neplatila soudní či 
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jiná pravomoc říše, nebyla zde ani žádná císařská vojska. Na druhé straně však právě 
Karel IV. spojil osud českého státu s mohutnou říší, která si po jeho smrti začala v 15. 
století říkat Svatá říše římská národa německého. Jak píše český historik Zdeněk Vese-
lý, „Karel IV. se snažil dát českému státu v této říši postavení, které ve složitých mo-
cenských vztazích v ní a i vzhledem ke své geopolitické poloze nemohl do budoucna 
vůbec udržet“.1 

Snaha nalézt v těchto státoprávních situacích argumenty pro zdůvodnění nebo po-
pření české státnosti má však daleko více propagační než právní hodnotu. Obecně ale 
platí, že z geopolitických poměrů panujících v určité době nelze odvozovat věčně 
platné právo. Vztah práva a moci v oné době názorně popisuje Kosmova kronika čes-
ká z počátku 12. století právě na příkladu vztahu českého státu a Svaté říše římské. 
Kosmas připomíná odpověď německého císaře Jindřicha III. roku 1040 Čechům, která 
by mohla být zařazena do zlatého fondu školy politického realismu: „Králové mají zvyk 
vždy něco nového přidávati k předešlému právu; neboť není všechno právo ustanove-
no v jednom čase, nýbrž skrze nástupce králů vzrostla řada práv. Neboť ti, kdo spravují 
práva, nespravují se právy, neboť právo, jak se obecně říká, má nos z vosku a král má 
ruku železnou a dlouhou, aby ji mohl vztahovati, kam mu libo. Král Pipin učinil, co 
chtěl, ale neučiníte-li vy, co já chci, ukáži vám, kolik mám malovaných štítů anebo co 
zmohu ve válce.“2 Proto ani rozhodnutí císaře Karla IV. nemohla v měnící se mocenské 
rovnováze ve střední Evropě dlouho obstát. 

Střední Evropa byla už ve středověku svědkem celé řady pokusů o neněmecké – 
či protiněmecké – sjednocení. Patří k nim vedle Velkomoravské říše i některé snahy 
polských Piastovců, českých Přemyslovců, ale i Arpádovců, Anjouovců a Jagellonců. 
Přestože tyto snahy někdy přinesly dočasná vítězství, všechny se nakonec ukázaly jako 
neúspěšné. Samotné české dějiny pak zdobí tři pokusy uniknout ze Svaté říše římské 
národa německého, k nimž došlo v průběhu 15. až 17. století:  

 Husitská revoluce (1419 – 1436). Vzpoura proti císaři a papeži byla jednou ze 
stránek idealistického křesťanského univerzalismu, který svojí povahou sahal za 
hranice říše. Nebyl sice opřen o zahraničněpolitický program, ale v husitských ma-
nifestech, v návrzích, aby na český trůn zasedl polský či litevský panovník, a ve 
spanilých jízdách za hranice zemí Koruny české je však patrné vědomí potřeby za-
hraničních spojenců.  

 Jiří z Poděbrad. Projekt Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu (1464) dával 
univerzalismu novou podobu: tváří v tvář muslimskému nebezpečí navrhoval spo-
jení všech evropských křesťanských panovníků do podoby unie, která přesahovala 
hranice Svaté říše římské národa německého.  

 Stavovské povstání (1618 – 1620). Svojí orientací na protestanty, vyjádřenou také 
volbou Fridricha Falckého králem, část českých stavů hledala novou rovnováhu ve 

                                                      
1 Dějiny českého státu v dokumentech. Vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Z. Veselý. 

Praha: Nakladatelství Epocha, 2003, s. 67-68. 
2 Kosmova kronika česká. Citované vydání, s. 89. 
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střední Evropě. U takových dědiců odkazu povstání, jakým byl Jan Amos Komen-
ský, získal tento záměr náboj humanistického univerzalismu.  

Všechny uvedené pokusy skončily neúspěšně. Nepostrádaly však vznešenost, kte-
rá z nich učinila důležitý prvek ideologie národního obrození v 19. století. 

 

FORMOVÁNÍ NÁRODA A STÁT 
Formování každého národa má pestré a často i málo jasné počátky. To platí i o Če-

ších a Slovácích. Paleodemografové tvrdí, že v průběhu 5. století př. n. l. končila na 
území Česka starší doba železná. Vládu v pruhu od Britských ostrovů k Černému moři 
přebírali Keltové s laténskou kulturou. Je možné, že oblasti Česka a Slovenska patřily 
k těm místům, která Keltové neobsadili, ale kde se zrodili. Prvních pět století našeho 
letopočtu pak v těchto krajích vládly germánské kmeny: v Čechách to byli převážně 
Markomani, na moravsko-slovensko-rakouském pomezí Kvádové.  

Germánské kmeny pak z neznámých důvodů toto území opustily, nebo se podřídily 
nové moci – do střední Evropy vstoupili Slované. V době nejstaršího slovanského 
osídlení žilo v dnešním Česku půl milionu obyvatel. Podle všeho převažovali původní 
zemědělci, jimž příchozí Slované vtiskli kulturní ráz a tehdejší podobu politické vlády. 
Odhady o počtu Slovanů ve vztahu k původnímu obyvatelstvu se dramaticky liší – 
pohybují se v rozmezí 1 : 10 až 10 : 1. Jako pravděpodobnější se jeví první údaj, tedy 
na jednoho nového Slovana připadlo deset starousedlíků.1  

Zničení velkomoravské říše počátkem 10. století znamenalo mimo jiné rozdělení 
Slovanů ve vnitřním pásu střední Evropy do rozličných států. Tím byl také zahájen 
proces oddělené národní geneze Čechů a Slováků, byť v té chvíli nebylo vše nejen 
zřejmé, ale ani s konečnou platností uzavřené. Státní a administrativně politické od-
dělení Slovanů napřed v českých zemích (a posléze v Rakousku) od Slovanů v Uhrách 
položilo základy vytvoření odlišných národů, přestože existuje geografická blízkost a 
morfologická podobnost východní Moravy a západního Slovenska. Tento proces po-
stupoval pomalu, což zavdalo příčinu pro vznik nejrůznějších teorií o existenci jedno-
ho národa o dvou větvích. Proto se český geograf a geopolitik Viktor Dvorský domní-
val, že „československý národ jest dílem říše velkomoravské… Dnešní Československý 
stát je restitucí říše velkomoravské, stejně jako je dnešní Itálie restitucí říše Římské“. 
Národ podle něho byl dítětem státu, nebo alespoň vzpomínkou na něj. Zároveň ale 
tvrdil, že „každé území geograficky samostatného rázu dalo – nejčastěji prostřednic-
tvím teritoriálního státu, slučujícího kmeny podobně mluvící – vznik j e d n o m u ná-
rodu nebo alespoň j e d n é národní větvi, odlišné od sousedů.“ Tak také se podle 
Dvorského „v přísné spojitosti s dualismem České masy a Karpatského pásma“ vyvinu-
ly „dvě větve, česká a slovenská.“2 

Ztráta samostatné státnosti po zničení velkomoravské říše znamenala pro Slovany 
žijící na dnešním území Slovenska přerušení aktivního – tedy samostatného státně-po-
                                                      
1 Viz Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta 1996, s. 26-30. 
2 DVORSKÝ, Viktor: Území českého národa. Praha: Český čtenář, 1918, s. 72, 21, 22, 19,10, 27 a 12. 
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litického – a národního vývoje. Na druhé straně však tito Slované neztratili v uher-
ském státě své etnické a jazykové zvláštnosti, čímž si uchovali podmínky pro budou-
cí svébytný národní rozvoj, a to včetně vytvoření politické elity a státu. Samozřejmě 
až po změně geopolitických podmínek. Slovanské etnikum se na dnešním Slovensku 
stalo „spícím národem“. Toto výrazové spojení naznačuje, že:  

 Slovanské etnikum na Slovensku nemělo svoji politickou reprezentaci, kterou 
v tehdejších dobách představoval panovník a stavy;  

 Na druhé straně slovanské etnikum v nižších vrstvách společnosti projevilo vel-
kou odolnost vůči asimilaci. Protože osídlilo horské oblasti, o které byl menší zá-
jem než o nížiny polabských Slovanů, získalo tak podmínky pro budoucí vytvoření 
moderního slovenského národa.  

Obdobný osud jako Slované na území dnešního Slovenska měli i dnešní Slovinci. 
Ti byli ještě do konce středověku v rámci Uherska bezprostředními sousedy Slováků – 
podle toponymie probíhala slovensko-slovinská jazyková hranice v dnešním jihozá-
padním Maďarsku. Podstatně odlišná byla však situace Slovanů na dnešním území 
Česka, byť postavení Slovanů v Čechách a na Moravě po porážce na Bílé hoře bylo 
podobné situaci Slovanů na území dnešního Slovenska. Po pádu velkomoravské říše 
přemyslovský i lucemburský stát vytvářel podmínky pro kulturní rozvoj Slovanů. To 
ale nikterak neznamená, že by Přemyslovci byli přehnaně citliví k národnímu cítění – 
jejich dvůr byl směsicí českého a německého živlu. Ve prospěch připojení k německé-
mu středověkému národu působily tehdy dvě tendence: podporovali je „političtí čini-
telé německé říše, která nabízela Čechům přední místo, a panovníci české země, jimž 
již od doby Přemyslovců bylo její češství nemilé nebo lhostejné,“ psal Viktor Dvorský. 
„Od XII. století rozchází se dobro národa s prospěchy vládců…“1 V každém případě 
potřeba kolonizace volné půdy i řemeslníků, tedy mimo jiné nových plátců daní, vedla 
Přemyslovce k zvaní Němců na území dnešního Česka – a proto už od 13. století bylo 
jeho dnešní území osídleno obyvateli s dvěma odlišnými živými národními jazyky (viz 
blíže 11. kapitola).   

Diskuse kolem vzniku moderního národa často přímo či nepřímo vede některé au-
tory k závěru, že ve středověku neexistovaly národy a tudíž neexistovalo ani žádné 
národní cítění. To není přesné – národní povědomí existovalo, i když mělo jinou po-
dobu, než získalo v novověku: 

 Národní cítění ve středověkém českém království „dřímalo“ v nižších vrstvách 
společnosti – „spalo“ ve všech státech obdobně jako na Slovensku. Toto „podři-
mování“ mělo podobu uchovávání jazyka, zvyků a kulturních vzorů chování. Ne-
bylo spojeno s výrazným pocitem zvláštnosti a sounáležitosti, neboť tento cit 
mohl vyrůst jen na základě větších zkušeností s jinými etnickými skupinami a čet-
nější domácí komunikace. Navíc toto cítění nižších vrstev nebylo zpolitizováno, 
pojem politického národa se omezoval jen na horní vrstvy společnosti, které se ja-

                                                      
1 Tamtéž, s. 28 a 57. 
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ko jediné části národa účastnily politického dění. Dolní vrstvy společnosti začaly 
mít své dějiny jako subjekt politiky až v souvislosti s husitstvím a pak v návaznosti 
na aktivizaci třetího stavu – ovšem existovaly již před ní. 

 Národní cítění žilo v části vyšších tříd i vládnoucí elity. Tam se stále obnovovalo 
nejen jako pocit odlišnosti, ale i sounáležitosti v konfliktu s okolním světem a kon-
kurenčními skupinami. Uvnitř těchto skupin se jazyk příležitostně měnil na svéráz-
ný „program politických stran“. 

Řečeno jinak, středověké a moderní národy se neliší etnicky a jazykově, ale úrov-
ní politizace. Ve středověku byly sociálně nižší vrstvy vyloučeny z politického života. 
Samozřejmě s výjimkou nejrůznějších sociálních bouří. Ty i podané rolnictvo či měst-
kou chudinu zpolitizovaly, ovšem jen na určitý čas a nepřivedly je k podílu na správě 
státu. Moderní národ nezná takovouto okluzi – zvýšila se gramotnost, sociální mobili-
ta a podíl na řízení všech vrstev společnosti. Zvýšený podíl dolních vrstev společnosti 
na politické aktivitě vyžadují demokratické prvky v moderní politické kultuře. Ty však 
nikterak nevylučují manipulaci politického chování nižších sociálních vrstev. Také vý-
zkumy z politické psychologie ukazují, že aktivně se politickými otázkami zabývá jen 
menší část národa či obyvatelstva – například podle teorie trojí veřejnosti je pouze pět 
procent obyvatel politicky aktivních, u 75 % je propojení mezi znalostmi, názory a jed-
náním a zbývajících 20 % lidí je politicky pasivních.  

Spory středověkých národů byly do značné míry rozepře politických privilegova-
ných skupin o mocenské a ekonomické pozice – jejich společný či odlišný jazyk a tra-
dice se někdy stávaly důležitými argumenty. Tyto spory nejen existovaly, ale byly 
také čas od času plné politických vášní. Stačí připomenout, že podle Kosmovy kroniky 
české již Břetislav I. v 11. století „uvažoval o vrozené Němcům pýše, jak vždy s na-
dutou domýšlivostí shlížejí na Slovany a na jejich jazyk“. Pozoruhodné je, za co a jaký-
mi slovy Kosmas chválil knížete Spytihněva II., vládnoucího v témže století: „On si 
hned prvního dne, kdy byl nastolen, velkou, podivuhodnou a pro všechny věky pamě-
tihodnou zjednal památku, neboť kolikoli bylo nalezeno z rodu německého, ať boha-
tých nebo chudých nebo poutníků, kázal najednou do tří dnů vyhostiti ze země české; 
ba ani své matce… Jitce, dceři Otově, nedovolil tu zůstati.“1 Obdobně lze připomenout 
středověké národnostní spory o pražskou Karlovu univerzitu či česko-německé kon-
flikty na Kutnohorsku, kde byly bohaté doly na stříbro a mincovna apod.  

Česky psaná Dalimilova kronika z počátku 14. století je proslulá svými ostrými pro-
tiněmeckými výpady. Podle ní kníže Soběslav II. ve 12. století nabádal své syny a nej-
věrnější zemany: 

„Milujte se vzájemně 
Němce – ten slib dejte mně –        
nepouštějte do země,          
neboť Němci hltaví        

                                                      
1 Kosmova kronika česká. Praha, Svoboda 1972, s. 69 a 97. 
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rozplevelí se jak býlí,        
přelstí vás a v krátké chvíli       
o korunu připraví.         
Němec zpočátku se zpět       
drží, ale za pár let        
směje se vám do tváře,         
chce mít svého vladaře…       
Zvolte třeba za knížete        
si oráče od pluhu.        
Bude vládnout líp než kníže, 
který Němcům paty líže       
a dělá jim posluhu.“1 

Ovšem právě zmiňovaný Spytihněv prý zrušil benediktinský klášter na Sázavě, kde 
měla být pěstována slovanská liturgie. Zároveň však v třicátých letech 14. století zalo-
žil biskup Jan z Dražic v Roudnici nad Labem augustiniánský klášter pro ty Čechy, je-
jichž oba rodiče mluvili česky. Právě zde, téměř ve stejné době, kdy vznikla Dalimilova 
kronika, psal neznámý autor v latinské kronice o „nemožnosti společného života dob-
rých bratří různých národů v jedné pospolitosti“.2 Tehdy i latina začala rozlišovat mezi 
„obyvateli Čech“ všech jazyků a „pravými Čechy“ slovanského původu. A tak by bylo 
možné pokračovat – příkladů vědomí národních rozdílů bylo ve středověku velice 
mnoho. Na druhé straně hranic byly již ve 12. století činěny pokusy vyloučit českého 
krále z řad kurfiřtů volících císaře – s odůvodněním, že není Němec.  

Z hlediska české i slovenské státní ideje není tedy pozoruhodné jen to, co se stalo, 
ale i to, co se nikdy nepodařilo. Lze předpokládat, že v případě úspěchu snah Piastov-
ců připojit si Čechy či naopak Přemyslovců získat Polsko, vytvářely by se osudy slo-
vanských států ve střední Evropě jinak. S tím samozřejmě souvisí i proces štěpení 
slovanského supraetnika na národy: je pravděpodobné, že jednotný slovanský stře-
dověký stát by dal vzniknout specifickému národu. Stát je politickou institucí s náro-
dotvorným potenciálem. Jenže tento potenciál etnogeneze se naplňuje v průběhu 
dlouhých staletí. Již vzpomínaný ruský etnograf Lev Gumiljov připomíná, že v 9. stole-
tí, kam je datováno první doložení etnické skupiny nazvané „Francouzi“, nespadali do 
této skupiny ani Burgunďané, ani Normané, ani Akvitánci nebo Savojané – trvalo tisíc 
let, než společně vytvořili francouzský národ. 3 Ovšem nejen nepřítomnost sjednocující 
politické moci chyběla Slovanům ve střední Evropě k jednotné moderní národní gene-
zi. Pravděpodobně i jejich malá početnost v prostoru dnešního Česka a Polska vedla 
k tomu, že se nevytvářely dostatečné podněty k překonávání přírodních překážek, 
které je oddělovaly. 

                                                      
1 Kronika tak řečeného Dalimila. Praha: Svoboda, 1977, s. 129. 
2 Citováno podle ZBOŘIL, Zdeněk: O studiích českého jazyka, literatury a českého politického myšlení. 

Praha: Pražská edice, 1997, s. 15. 
3 Viz GUMILJOV, Lev N.: Koněc i vnov načalo. Citované vydání, s. 50. 
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Některé písemné památky z konce 13. a počátku 14. století jsou psány staročeš-
tinou, tj. literárním jazykem, vzniklým na základě středočeského nářečí. Vznikal dří-
ve, v dobách, kdy literárním jazykem byla buď latina, nebo církevní slovanština. Staro-
češtinou hovořili Slované nejen v Čechách a na Moravě, ale také v Uhrách, tedy na 
dnešním Slovensku, a částečně i v Polsku, kde byla určitou dobu i úředním jazykem. 
Přestože konec 19. a značná část 20. století byly ve znamení hledání rozdílů mezi spi-
sovnou češtinou a spisovnou slovenštinou, tento staročeský základ pomáhal oběma 
budoucím jazykům a národům – a byla tu i výpomoc vzájemná.  

Postavení spisovné češtiny mezi Slovany zejména v horních Uhrách se upevňova-
lo pod tlakem latiny, maďarštiny a němčiny. Nesporný význam měly takové události 
jako vytvoření hejtmanství Jana Jiskry z Brandýsa a působení jeho českých vojsk v hor-
ních Uhrách v 15. století, šíření husitství, ale také naopak připojení téměř celé Moravy 
a Slezska k Uhrám za Matyáše Korvína – uherského krále, který byl po otci Rumun, po 
matce Srb a z jehož dochovaných dopisů není žádný v maďarštině a několik jich je 
v češtině – nebo vznik jagellonské personální unie.  

Zároveň nelze zapomenout, že se v druhé polovině 16. století na překladu bible do 
češtiny, který je znám jako Kralická bible, podílel i Slovák Pavel Jesenský. Právě tento 
překlad měl po více než dvou staletích pomáhat obnovit spisovnou češtinu. Latinsky 
psané dílo Gramatiky české… dvě knihy z roku 1603, které bylo téměř po dvě století 
pokládáno za nejlepší českou mluvnici, napsal Slovák Vavřinec Benedikt z Nudožer. Po 
bitvě na Bílé hoře se čeština udržovala více na území dnešního Slovenska než v Če-
chách a na Moravě. „A je jen otázka,“ připomínal český filolog Jaromír Bělič, „do jaké 
míry mělo toto uchování kultivované předbělohorské češtiny na Slovensku vliv na oži-
vení právě této podoby (češtiny) v Čechách na přelomu osmnáctého a devatenáctého 
století.“1 Není náhoda, že u kolébky českého národního obrození stáli Slováci Ján 
Kollár a Pavel Josef Šafařík (Šafárik); z druhé strany František Palacký získal základy 
svého vzdělání na Slovensku.  

Až koncem 18. a v 19. století se objevily vážné pokusy kodifikovat spisovnou slo-
venštinu. Slovakizační tendence ve spisovném jazyce lze zachytit již v práci jezuitské 
univerzity v Trnavě, která byla založena roku 1635. Její učitelé vytvořili z rozdílů jazyka 
českých náboženských textů a místních – hlavně západoslovenských – nářečí úzus 
katolického kněžstva, který pronikal i do knih. Po několika neúspěších se prosadilo 
jako spisovná slovenština to pojetí, které v návaznosti na středoslovenské nářečí 
připravila skupina vedená Ľudovítem Štúrem, Jozefem Miloslavem Hurbanem a Mi-
chalem Miloslavem Hodžou na počátku čtyřicátých let 19. století. Toto úsilí zpo-
chybnil sám Štúr v knize Slovanstvo a svet budúcnosti z první poloviny padesátých let 
19. století. Další zakolísání přišlo po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867, které 
dalo impuls k radikální maďarizaci. Tehdy i Hurban viděl oporu Slováků v návratu  
k češtině. Jenže to už se nedal samostatný vývoj slovenského jazyka a národa zastavit 

                                                      
1 Slovenština. Vysokoškolská učebnice pro studující českého jazyka. Praha: SPN, 1964, s. 174.  
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ani zavřením slovenských gymnázií, ani zákazem Matice slovenské; právě tehdy, 
v sedmdesátých letech 19. století, vrcholila básnická a prozaická tvorba Svetozára 
Hurbana Vajanského a Pavola Országa-Hviezdoslava. 

Časté tvrzení, že západoevropské politické národy vznikaly jinak než naznačují Her-
derovy etnicko-kulturní rovnice, neodpovídá zcela skutečnosti. Moderní národy všude 
vznikaly z etnického podloží za aktivní pomoci politiky. V západní Evropě byl ve stře-
dověku tento proces často spojen s úplnou likvidací politických reprezentantů konku-
rujících jazykových skupin a asimilací zbytku národa. Politický národ Francie i Británie 
byl jednojazyčný, vytvořený ještě před „jarem národů“, ovšem nikoliv dohodou, ale 
v zásadě mečem. Jestliže v 15. století stačilo k formování národa z různých etnických 
skupin likvidovat konkurenční politické elity, v 19. a 20. století by již politická veřej-
nost nemohla pasivně přijímat osud Bretonců či Walesanů. Osud Irů či Basků je ukáz-
kou tohoto, že také v západní Evropě politické formování moderních národů v určité 
době narazilo na hranice svých možností. Obdobně by bylo riskantní iluzí domnívat se, 
že v 21. století budou pospolitosti připraveny k odnárodnění na základě pouhého poli-
tického rozhodnutí. Naopak, takové akce jako byl převrat na Ukrajině (2014) nebo 
migrační vlna (2015) zpětně oživují vlastenectví, ale v některých případech i naciona-
lismus. Jen postupná ekonomická integrace a dobrovolná asimilace do nového etnika 
může vytvořit podmínky pro nenásilné procesy.  
 

POKOLUMBOVSKÉ  OBDOBÍ 
Na nepřeberné ploše událostí v novověké střední Evropě mají rozhodující význam 

tři hlavní proměny mocenské rovnováhy, které se odehrály v důsledku nerovnoměr-
ného vývoje moci a různé schopnosti státníků: (1) vytlačování osmanské říše; (2) pře-
měna Braniborska v Prusko a zformování Německa kolem něho; (3) vznik a rozmach 
ruské říše. Ovšem vlastní počátek dalekosáhlých geopolitických proměn v 15. století 
měl ve střední Evropě opačnou podobu: v 16. století začala více než sto padesát let 
trvající okupace Velké uherské nížiny Turky. Jestliže v předkolumbovském období 
byla geopolitická specifika vnitřního pásu střední Evropy dána tím, že byl severně od 
mocensky nejdůležitější oblasti, úkoly obrany před tlakem osmanské říše jej odsu-
nuly na východ od ekonomicky a sociálně nejvýznamnější oblasti. Geopolitické pro-
blémy západní a střední Evropy začaly být výrazně odlišné. Tento moment je jedním 
z ústředních problémů novodobého vývoje české i slovenské státnosti. 

Specifika střední Evropy se ovšem začala projevovat již dříve, což dodnes vyvolává 
otázku, zda tento region není zvláštním mocenským centrem, tedy svéráznou geopoli-
tickou jednotkou. Tato otázka vyrůstá z kombinace několika jevů, které provázejí ději-
ny střední Evropy od začátku vývoje kapitalismu. V zásadě se jedná o okruh čtyř 
zvláštností: trvající tlak z východu, zvláště pak z jihovýchodu, ekonomické zaostávání, 
národnostní pestrost a v neposlední řadě vznikání států v závislosti na specifické mo-
censké rovnováze.  
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Historici a ekonomové se v zásadě shodují v odhadu délky zpoždění střední Evro-
py za Evropou západní v nastartování raně kapitalistických procesů: dvě stě let. Už 
ve středověku se zformovala životně důležitá ekonomická osa Evropy, jejíž význam je 
patrný do dnešních dnů; její podobu znázorňuje mapa číslo 8.1 I když tato mapa zjed-
nodušeně zobrazuje východní Evropu a pomíjí pojem střední Evropy, názorně nazna-
čuje, které regiony byly mimo oblast dynamického ekonomického rozvoje v době ná-
stupu kapitalismu.   

 

Mapa č. 8: Ekonomická osa Evropy 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je pravdou, že někteří autoři kladou počátky opožďování střední Evropy hluboko 
do středověku, což však nic nemění na faktu zpožďování a jeho přibližné délce dvou 
staletí. Tento odhad je propočítáván z rozdílu v přesunu závislosti na městskou eko-
nomiku a snižování významu nobility v sociálně ekonomickém životě. V 15. století ve 
střední Evropě uspěla šlechta v tom, v čem selhala na západě o dvě stě let dříve – bylo 
uzákoněno druhé nevolnictví.  

Samotné opožďování střední Evropy a zvláště českých zemí bylo v určitých dobách 
a v určitých směrech pouze relativní. Karlova univerzita, založená v roce 1348 v Pra-
ze, byla první univerzitou na sever od Alp a na východ od Rýna. Husitství bylo před-
zvěstí reformace, i když zatím pouze v rámci katolictví; reformace pak měla nesmírně 

                                                      
1 DUNFORD, Michael: Economies in Space and Time: Economic Geographies of development and  

Underdevelopment and Historical Geographies of Modernization. In: Modern Europe. Place, Culture 
and Identity. Edited by B. Graham. London, Sydney, Auckland: Arnold, 1998, s. 54. 
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významná ohniska právě ve střední Evropě. První tiskárny v Čechách byly zprovozně-
ny v šedesátých letech 15. století, tedy stejně jako v Itálii, v Polsku a Uhrách to pak 
bylo v sedmdesátých letech téhož století – obdobně jako ve Francii a v Anglii. Středo-
evropská stavovská povstání v 17. století v Českých zemích, Rakousku či Uhrách před-
znamenala třicetiletou válku. Polská šlechtická republika i uherský parlamentarismus 
bývají uváděny jako instituce, které předběhly svoji dobu.  

Ovšem i drobné opoždění mohlo mít za následek specifické uplatňování nových 
principů v politice: jak píše americký historik polského původu Piotr Wandycz, „na zá-
padě absolutistický stát kompenzoval zánik poddanství, zatímco na východě autokra-
cie byla nástrojem jeho upevňování.“1 Zároveň tlak nomádů z východu a Turků z jiho-
východu si vynucovaly mimořádně velké vojenské výdaje: střední Evropa nesla v no-
vověku na svých bedrech nejen největší lidské, ale i hmotné náklady boje proti mus-
limům – chránila před nimi západní Evropu tak, jako Rusko chránilo před tatarskými 
nájezdy Evropu celou. Svoji daň v podobě sociálně ekonomického opožďování za zá-
padem světadílu si vybrala i skutečnost, že právě střední Evropa byla hlavním teré-
nem krutých bojů třicetileté války. Demografický propad vedl z jedné strany 
k utužování nevolnictví, z druhé strany pak k migraci, která posilovala etnickou růz-
norodost střední Evropy. Hospodářské oživení nastalo v českých a rakouských zemích 
až na přelomu 17. a 18. století, v Uhrách a Polsku ještě později.2 

V době, kdy v západní Evropě začínaly vznikat národní státy a končily politické 
dějiny Walesanů, Basků či Bretoňců, vznikaly a dominovaly ve střední Evropě říše, 
které spojovaly větší počet územních, politických nebo národně-kulturních celků. 
Nejednalo se pouze o osmanskou říši. V rámci Svaté říše římské, ale i za jejími hrani-
cemi, vzniklo habsburské Rakousko. Ovšem i jeho předchůdce v podobě jagellonského 
spojení Polska, českých zemí a Uherska bylo celkem, do něhož patřila i východní část 
Litvy a Ruska. V té době byla polsko-litevská unie Rzeczpospolita Obojga Narodów 
největším státním útvarem v Evropě. Její vojáci obsadili počátkem 17. století moskev-
ský Kreml a roku 1683 se pod vedením krále Jana III. Sobieského se rozhodujícím způ-
sobem podíleli na zastavení Turků u Vídně. V této Unii ovšem sídlili Poláci kompaktně 
pouze na 20 % území státu.   

Zmíněné říšské útvary, ale také ruská říše, nevytvořily jednotný moderní národ 
spojením etnických podkladů pocházejících z odlišných supraetnik. Pravděpodobně 
také z důvodu méně drakonických přístupů k etnickým skupinám, kterým se v sou-
časnosti říká národnostní menšiny, než v případě přístupu v západních národních stá-
tech. Tím se vytvořil předpoklad pro národní a později státní roztříštěnost ve střední 
a východní Evropě. 

Středoevropské dějiny osmanské říše a Habsburské monarchie byly propojené, 
jak to odpovídá zákonitostem fungování mocenské rovnováhy ve střední Evropě. To 

                                                      
1 WANDYCZ, Piotr S.: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Cena svobody. Praha:  

Academia, 1998, s. 61. 
2 Viz KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 54. 
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přirozeně platí i o napojení české a slovenské státní myšlenky na tento prostor. Jak se 
k Panonské nížině blížila moc Osmanů, tak se třikrát změnila i česká státní idea. Už 
tato proměna zřetelně ukazuje, že idea středoevropského mocenského centra vzni-
kala z poznání, že pouhé spojení se Svatou říší římskou na ochranu českého státu 
před Turky nestačilo:  

 Napřed se objevila výzva Jiřího z Poděbrad na celoevropskou koalici křesťanských 
států. Když pak král Jiří v roce 1471 zemřel, stal se až do roku 1918 posledním 
Čechem v čele českého státu. 

 Poté v letech 1471 až 1526 vznikla jagellonská personální unie polského, uher-
ského a českého trůnu. Porážka u Moháče v srpnu 1526 přinesla nejen smrt ja-
gellonskému králi, předznamenala též likvidaci poslední slovanské dynastie ve 
střední Evropě. Otevřela zároveň Turkům cestu do Velké uherské nížiny, což po-
znamenalo osudy slovenského národa. Svědčí o tom migrační posuny Maďarů na 
sever, ale také přeměna Prešpurku, dnešní Bratislavy, na tři staletí v politické 
centrum Uherského království – Prešpurk byl uherským hlavním městem v letech 
1536 až 1784, do roku 1848 zůstal sídelním městem uherského sněmu.  

 

Mapa č. 9: Střední Evropa v roce 1660 
 

 
 

 Následně byl v říjnu 1526 Ferdinand I. Habsburský zvolen českými stavy na krá-
lovský trůn a stal se i uherským králem. Takto, z důvodů obrany před osmanskou 
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říší a muslimy, byl položen základ mnohonárodnostní habsburské monarchie ve 
středu Evropy, která měla osmanskému nástupu čelit. 

 Do jižní zóny střední Evropy začal pronikat vojska osmanské říše od druhé polovi-
ny 14. století. V 16. století pak byly Uhry v důsledku jejich postupu do vnitřní zóny 
rozděleny v na tři části: (a) habsburskou, kam spadalo území dnešního Slovenska – 
Horní Uhry a západní část dnešního Maďarska, (b) tureckou, tzv. budínský pašalík, 
a (c) knížectví Sedmihradsko. Situaci ve střední Evropě v té době znázorňuje mapa 
číslo 9.1 Válečný obrat je spojen s útokem Turků proti Polsku a s aktivní polskou 
účastí v boji proti osmanským vojskům u Vídně (1683); vzápětí se do protiturecké 
koalice zapojilo nové Rusko. Podepsáním míru v Karlovaci (1699) získali Habs-
burkové pro svoji říši Uhry (kromě Banátu) a obnovili tak svoji vládu nad Velkou 
uherskou nížinou. Tím také začala nová etapa dějin slovenského národa. Toto 
období vítězství nad osmanskou říší představuje vrcholný úspěch habsburské 
mnohonárodnostní státnosti. 

Je-li něco hodnoceno jako vrcholný úspěch, zároveň to znamená, že následovat 
může jen úpadek. Když v roce 1697 rakouská vojska pod vedením Evžena Savojského 
dosáhla v bitvě u Zenty rozhodujícího vítězství nad Turky, vznikla zahraničněpolitic-
ká možnost rozebrat habsburskou středoevropskou říši. Ta byla odzkoušena ve vál-
kách o rakouské dědictví v 18. století. Z hlediska české i slovenské státní myšlenky byla 
však velkým problémem vnitřní situace spojená se ztrátou politické reprezentace ná-
roda v podobě vyšších stavů české a slovenské společnosti: v Čechách a na Moravě 
došlo po bitvě na Bílé hoře k likvidaci české (ale též německé protihabsburské) šlech-
ty, jejíž místo zaujali převážně němečtí i jiní procísařští páni a klérus. Na území dneš-
ního Slovenska uherští páni pozice nevyklidili. Po vytlačení Turků na osvobozeném 
území Uherska postupoval císařský dvůr podobně jako v pobělohorských Čechách: na 
novém území dostala přednost německá šlechta srostlá s císařským dvorem. Navíc se 
na obzoru začala rodit nová mocnost, která by mohla malé státy a národy ve středu 
Evropy ohrozit: královské Prusko. 

Tehdy vznikl zvláštní správní útvar: Vojenská hranice (srbochorvatsky Vojna Kraji-
na, latinsky Confinium Militare, německy Militärgrenze). Byl vytvořen v 16. století 
v pásu různé šířky od Jaderského moře, chorvatského přímoří po jižní části Chorvatska 
a Slavonska, pak Banátu (později na čas Srbské Vojvodiny) a Sedmihradska, až na nej-
jihovýchodnější konec Sedmihradska. Od doby Marie Terezie až do roku 1848 bylo 
toto území spravováno přímo z Vidně dvorní válečnou radou a poté ministerstvem 
vojenství. Podle sčítání z roku 1790 bylo 42,4 % obyvatel Vojenské hranice Srbové, 
35,5 % Chorvati, 9,7 % Rumuni, 7,5 % Maďaři a 4,8 % německé národností; 51,7 % lidí 
na tomto území se hlásilo k pravoslaví, 45,2 % ke katolicismu, 3,1 % byli kalvinisté. 
Vojenská hranice vznikla jako val proti Turkům, zasáhla ale i do formování kompliko-

                                                      
1 Podle PALMER, Robert R., COLTON, Joel: A History of the Modern World. New York etc.: McGraw-Hill, 

Inc., 1992, s. 212. 
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vaných vztahů na Balkáně po stažení Osmanské říše. V roce 1848 se zúčastnila bojů 
proti revolučním Uhrům. 

Od osmdesátých let 18. století se hovořilo v evropské politice o tzv. východní 
otázce. Ta byla spojena s krizí osmanské říše spojenou s rozvojem moderního národ-
ního hnutí, ale i s prohloubením rozporů mezi evropskými velmocemi na Blízkém vý-
chodě. Tímto podivným způsobem se vracela střední Evropa do celoevropských dě-
jin. Tato tzv. východní otázka bývá rozdělována na dvě etapy, v nichž se odráží logika 
mocenské rovnováhy v Evropě: (a) od míru v Kücük Kaynarca 1774 do Berlínského 
kongresu v roce 1878. Hlavní iniciativu mělo Rusko, které postupně prosazovalo zása-
du „rozdělování dědictví nemocného muže“ – sultána. Po skončení řeckého povstání 
ve dvacátých letech 19. století se proti této zásadě aktivně postavila britská koncepce 
zachování územní celistvosti osmanské říše. Jejím smyslem byla snaha o zisky v Egyptě 
a obava z přílišného růstu moci Ruska; ta vyústila v Krymskou válku v letech 1853 až 
1856; (b) za druhou etapu východní otázky bývá považováno období po Berlínském 
kongresu v roce 1878. Je spojena s narůstající iniciativou Německa na Blízkém výcho-
dě. Britové přestali hájit územní celistvost osmanské říše a jádrem východní otázky se 
stal britsko-německý spor.  

Pod francouzským tlakem se roku 1806 František II. vzdal titulu římskoněmecké-
ho císaře a vyhlásil zánik této říše. Ještě předtím však v roce 1804 tentýž panovník 
vytvořil ze svých zemí rakouské císařství a sám jako František I. přijal titul dědičného 
císaře. Tato přeměna habsburského císaře z vladaře Svaté říše římské národa němec-
kého na rakouského císaře měla nejen zeměpisnou, ale i geopolitickou hodnotu. 
V nové verzi se tu objevila vize středoevropské mocenské specifiky. Tentokráte již 
nešlo o vytvoření celoevropské katolické říše či mocenského centra schopného če-
lit osmanské říši, ale obstát vůči tlaku stále mocnějšího Pruska a Napoleona, později 
také Ruska. Ne náhodou spojuje český historik Miroslav Hroch objevení se termínu 
„střední Evropa“ jako „označení geopolitické entity“ s Vídeňským kongresem v roce 
1815 a metternichovským pojetím mocenské rovnováhy.1 Tehdy ovšem slovní spojení 
„střední Evropa“, přesněji Europe intermédiaire, sloužilo k označení prostoru dnešního 
Německa a Beneluxu.2  

 

NOVÁ MOCENSKÁ CENTRA 
Prusko vzniklo roku 1525 sekularizací jižní části státu řádu německých rytířů a je-

ho přeměnou ve vévodství. Roku 1569 bylo Prusko Toruňským mírem připojeno 
k Polsku. Polský král Zikmund August se sice v zahraniční politice vyhýbal konfliktu 
s Tureckem, „dovršil však původní chybu, kterou bylo vytvoření Knížecích Prus, tím, že 
přenesl nástupnická práva na braniborskou linii Hohenzollernů“3. Podle dědické 

                                                      
1 HROCH, Miroslav: „Central Europe“: The Rise and Fall of an Historical Region. In: Central Europe. Core  

or Periphery? Copenhagen Business School Press, 2000, s. 23. 
2 Viz KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005, s. 22. 
3 WANDYCZ, Piotr S.: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Citované vydání, s. 69. 
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smlouvy (1618) bylo Prusko spojeno s Braniborskem. Pro střední Evropu bylo mimo-
řádně důležité, že braniborský kurfiřt dostal královský titul (1701) a změnil se na 
pruského krále. Po korunovaci v Královci – nikoliv náhodou mimo území Svaté říše 
římské národa německého – název Prusko zastřešil také Braniborsko s Berlínem jako 
hlavním městem. O necelých čtyřicet let později Prusko zaútočilo na Rakousko.  

Války o rakouské dědictví byly prvním velkým signálem změny mocenské rovno-
váhy ve střední Evropě. Šlo o celoevropský vojenský konflikt umožněný snížením ne-
bezpečí ze strany osmanské říše. Odehrál se ve čtyřicátých letech 18. století mezi koa-
licemi habsburského soustátí, Velké Británie a Nizozemska na jedné straně proti Fran-
cii, Španělsku, Bavorsku, Neapolsku, Sardinii, dočasně i proti Sasku a Prusku na straně 
druhé. Během bojů bavorský kurfiřt Karel VII. Albert obsadil Čechy a české stavy jej 
koncem roku 1741 zvolily za českého krále; následující rok byl dokonce korunován na 
císaře. Marie Terezie využila podpory uherských stavů, které jí nabídly své „životy a 
krev“, a uzavřela roku 1742 separátní mír s Pruskem. Úspěchy spojenců Vídně i hrozba 
Ruska nakonec v roce 1748 vedly k uzavření Cášského míru s Francií a Španělskem, 
který ukončil tyto války. Habsburský dvůr nikdy nezapomněl, jak se zachovala česká 
a jak maďarská šlechta ve chvíli nouze.  

Tato válka zasáhla do osudu zemí Koruny české. Během ní obsadil Bedřich II. Slez-
sko a zpochybnil právo Marie Terezie na vládu nad tímto územím. Zároveň jiná smlou-
va, uzavřená mezi Bavorskem a Saskem, znamenala přímé nebezpečí pro celistvost 
českých zemí: Čechy měl dostat bavorský rod Wittelsbachů, Slezsko Hohenzollernové 
a Horní Slezsko a Moravu sasští Wettinové. Situaci změnily až uzavřené mírové 
smlouvy. Vratislavský mír v roce 1742 znamenal ztrátu Slezska, což sice byla poslední 
historická ztráta ze svazku zemí Koruny české, avšak územní ztráta se rovnala téměř 
polovině území svatováclavské koruny. „Připojení pokročilého Slezska k branden-
burskému Zálabí (Ostelbien) a Prusům východním bylo základem… nové velmoci, která 
bude s Rakouskem soupeřit o vedoucí postavení v říši a německém světě vůbec,“ píše 
český historik Jan Křen. „Anexí Slezska se Prusko stalo přímým účastníkem středoev-
ropských dějů.“1 

V roce 1744 poprvé pruská vojska obsadila Prahu. Za následné sedmileté války 
(1756 – 1763) pruský král Fridrich II. zamýšlel nejen obsadit Sasko, ale chtěl jej dokon-
ce s Rakouskem vyměnit jej za Čechy, od čehož jej odradil až první vstup ruských 
vojsk do Berlína – v říjnu 1760 ruská a rakouská vojska město na krátko obsadila. 
Tehdy získával své první bojové zkušenosti i budoucí ruský maršál Alexandr Suvorov. 
Na trůn ovšem v roce 1762 nastoupil epizodický car Petr III., obdivovatel Fridricha II. 
Vzápětí Prusko obrátilo svoji pozornost proti Polsku a právě s Rakouskem a Ruskem se 
dohodlo na jeho zničení.  

Trojí dělení Polska znamenalo podstatnou změnu ve středoevropské rovnováze. 
Dodnes je učebnicovou ukázkou toho, jak mocnosti dokáží zvyšovat svoji moc při za-

                                                      
1 KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 60. 
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chování vzájemné rovnováhy, a to na úkor někoho jiného. Tehdy se též poprvé na 
mezinárodní scéně objevil problém disidentů jako záminka pro zasahování do vnitř-
ních záležitostí: Rusko a Prusko pohrozily polskému Stanislavu Augustovi válkou 
v případě, že nebudou vyrovnána práva katolíků a jinověrců, jimiž byli tehdy myšleni 
především pravoslavní a protestanti. Specifikou tehdejšího Polska bylo, že konfesní  
a národnostní skupiny byly v zásadě totožné. Uhry, které se též cítily hranicí křesťan-
stva (myšleno katolicismu), měly náboženské a etnické skupiny promíchanější.     

Zničení samostatné polské státnosti proběhlo v 18. století ve třech etapách, roz-
dělením mezi Rusko, Prusko a Rakousko: 

 V srpnu 1772 byla na základě smlouvy podepsané v Petrohradě přidělena Rusku 
část západní Ukrajiny a Běloruska, Rakousko získalo východní Halič (rakouskou ko-
runní zemí se stala pod názvem Haličsko-Vladiměřské království, které bylo rozší-
řeno i o značnou část historického Malopolska) a Prusko obdrželo Západní Prusko. 
Již při tomto prvním dělení ztratilo Polsko přístup k Baltskému moři. Tehdy byl 
k Horním Uhrám připojen po více než třech stoletích spišský region; 

 V lednu 1793 na základě dohody po vojenské intervenci Ruska obdrželo Rusko 
Litvu a východní Polsko, Prusko pak Velkopolsko, Kujavsko a část Mazovska; 

 V roce 1795, po potlačení povstání Tadeusze Kościuszka (1794), rusko-rakouská 
smlouva z ledna a prusko-rakouská smlouva z října dokončily dělení: Rusko získalo 
východní území až po řeku Bug, Prusko severovýchodní polské oblasti s Varšavou, 
Rakousko Malopolsko s Krakovem a území na jih od řeky Bug. V listopadu král 
Stanislav II. August Poniatowski abdikoval; polská samostatná státnost byla obno-
vena až po více než 120 letech. 

Napoleonovo období naznačilo možnosti obnovy Polska, ale niky k ní nevedlo. Ne-
pomohla ani účast polských vojáků v císařově armádě, ale ani vytvoření Varšavského 
knížectví v letech 1807 až 1815, které bylo součástí Rýnského spolku, tedy pod protek-
torátem Francie. Po Vídeňském kongresu v roce 1815 z polského či polsko-litevského 
státu vznikly tři relativně autonomní útvary: Poznaňská provincie v Prusku, zmíněné 
Haličsko-Vladiměřské království v rakouské monarchii a Království Polské, známé též 
jako Kongresovka, spojené personální unií s ruskou říší.     

Samotné dělení Polska mělo dvojjediný důvod: slabost a sílu. Polsko-litevská unie 
byla stavovský stát, kde šlechta byla nejen nejednotná, ale také mimořádně početná: 
jestliže v Čechách byl podíl šlechty na obyvatelstvu 0,15 %, v Rakousku mírně přes  
2 %, v Polsku byl tento podíl 10 %.1 První dělení pak proběhlo v okamžiku, kdy Polsko 
příliš zesláblo v důsledku vnitřních sporů, druhé a třetí proto, aby nenabralo příliš sil 
v započatém uzdravování. Za své tak vzala i slavná Ústava 3. května, ono, jak psal Ka-
rel Marx, dílo svobody a projev šlechetnosti šlechty.  

Docházelo k postupnému přesunu geopolitického těžiště ve Svaté říši římské náro-
da německého – z Pruska posíleného při dělení Polska se postupně stalo jádro sjed-

                                                      
1 Viz KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 112 a 116. 
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nocovacího procesu Německa. Zároveň se při dělení Polska dostala do střední Evro-
py ruská říše. Výsledek těchto změn v prostoru severní a vnitřní zóny střední Evropy 
znázorňuje mapa číslo 10.1 Sjednocení Itálie na přelomu padesátých a šedesátých let 
19. století, Rakousko-Uherské vyrovnání (1867) a vytvoření Německé říše (1871) pak 
dokončilo přetvoření celé střední Evropy. 

 

Mapa č. 10: Střední Evropa v roce 1795 

 

MODEL SJEDNOCENÍ 
Německá státnost zaplatila vysokou cenu za to, že Německo bylo jednou z kolébek 

protestantismu. Za třicetileté války prožilo Německo demografickou katastrofu a by-
lo roztříštěno do přibližně tří set větších i zcela miniaturních útvarů. Tato situace vy-
hovovala evropským mocnostem, především pak Francii a Habsburské říši. Proto také 
vestfálský mír vzal pod ochranu „německou lásku ke svobodě“ a podpořil roztříštěnost 
Německa; navíc bylo od říše odtrženo Nizozemsko a Švýcarsko. Podle autorů knihy 
Dějiny Německa Svatá říše římská národa německého od Vestfálského míru procháze-
la změnou – stala se „scénou, na níž se rozhodovalo o německých dějinách; tento 
proces probíhal ve vzrůstající míře na úrovni jednotlivých německých států, jejichž 

                                                      
1 Podle PALMER, Robert R., COLTON, Joel: A History of the Modern World. New York etc.: McGraw-Hill, 
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zahraniční politika se stále více vymykala vlivu Říše“1. Říše se změnila na svaz států. 
Nic na tom nemění ani fakt, že v lednu 1663 říšský sněm v Řezně začal své „věčné“ 
zasedání, které skončilo až rozpadem říše (1806) – jeho vliv byl nepatrný. Pro budoucí 
osud střední Evropy i Německa se jako mnohem významnější ukázalo vytvoření a roz-
pínání Pruského království. 

Počátkem 19. století začaly napřed říšské orgány, pak Napoleon a po něm též Ví-
deňský kongres odstraňovat německou roztříštěnost. Vídeňský kongres v podstatě 
potvrdil zánik více než dvou set států, a to zejména sekularizací církevních panství, 
posílením nejvýznamnějších států Bavorska, Saska, Hannoverska, a zejména Pruska. 
Roku 1815 byl ve Vídni většinou německých panovníků vytvořen pod patronací Ra-
kouska Německý spolek, který měl po přistoupení Bádenska a Wűrttemberska celkem 
41 členů (z toho čtyři byla říšská města). Byl mezinárodní organizací svrchovaných 
panovníků a svobodných měst. Spolek byl vlastně konfederací: celospolková usnesení 
zavazovala vlády, nevztahovala se přímo na poddané. Jeho nejvyšším orgánem byl 
spolkový sněm se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, kde měly rozhodující hlas Ra-
kousko a Prusko. Cílem spolku bylo, jak pravil článek 2, „udržovat vnitřní bezpečnost 
Německa a nezávislost a nedotknutelnost německých států“. V případě války se 
ochrany zemí Německého spolku mělo ujmout spolkové vojsko. Vše bylo koncipováno 
tak, že se spolkový sněm ve Frankfurtu pod rakouským předsednictvím mohl v případě 
potřeby rozšířit na spolkové shromáždění.  

Složení Německého spolku ukazuje, jak složité byly počátky moderní státnosti ve 
střední Evropě. Jako hannoverský král byl jeho členem i anglický král, jako holštýnský 
vévoda král dánský, jako velkovévoda lucemburský byl členem spolku holandský král. 
Rakousko a Prusko náležely k Německému spolku pouze částí svého území.  

Proces sjednocování Německa silně poznamenal revoluční rok 1848. V únoru 
1848 zazněl na bádenském zemském sněmu návrh na svolání celoněmeckého parla-
mentu. Ve svobodném městě Frankfurtu nad Mohanem zasedl koncem března Před-
parlament. Ten vyhlásil volby do celoněmeckého parlamentu; v dubnu dal ke konání 
všeobecných voleb souhlas spolkový sněm. Voleb se účastnili i Němci žijící v českých 
zemích. V květnu pak bylo zahájeno ústavodárné Národní shromáždění a za říšského 
správce byl zvolen rakouský arcivévoda Jan; ten sestavil vládu. V diskusích od října 
1848 do března 1849 zvítězila představa rozdělení moci mezi říšským sněmem a dě-
dičným císařstvím. Ústřední moc nového politického celku měla mít na starost zahra-
niční politiku, vojenské záležitosti a zákonodárství. Tehdy se vyprofilovaly velkoně-
mecká a maloněmecká linie pangermánství, tedy spor o to, zda se má Německo 
sjednotit s Rakouskem, nebo bez něho. V březnu 1849 byl Frankfurtským parlamen-
tem zvolen císařem pruský král Fridrich Vilém IV., ten však tento tehdy ještě nebez-
pečný dar odmítl. Rakouští a pruští poslanci byli odvoláni, parlament se rozpadl. Jeho 

                                                      
1 MŰLLER, Helmut, KRIEGER, Karl F., VOLLRATH, Hanna: Dějiny Německa. Praha: Lidové noviny,  

1995, s. 132. 
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zbytek, který se obával pruského zásahu, se přesunul proto do Stuttgartu, kde jej 
v červnu téhož roku rozehnalo vojsko.  

Proces sjednocování Německa je neoddělitelný od rostoucího tlaku národní ide-
je, tedy masového vědomí. Přesto ale v druhé polovině 19. století nerozhodovaly zku-
šenosti demokratů a liberálů z Frankfurtského parlamentu, ale využití nástrojů z obdo-
bí před rokem 1848. Formování jednotného německého státu se v 19. století opíralo 
o tři integrační nástroje, jimiž byly celní unie, dohody vladařů a válka:  

 CELNÍ UNIE. Hledání lepších podmínek pro obchod bylo vždy spojováno s úsilím 
o vytvoření jednotného širokého hospodářského prostoru. To mělo i své – někdy 
chtěné, jindy neočekávané či dokonce nežádoucí – politické důsledky. Už v roce 
1748 se rýnské státy pokusily o sjednocení měny v říši, proti se však postavil říšský 
sněm. V roce 1807 odstranilo Bavorsko svá vnitřní cla, za ním následovalo Wűrt-
tembersko (1808) a Bádensko (1812), čímž začal proces vytváření vnitřního trhu. 
Roku 1828 byla uzavřena řada celních dohod mezi německými státy a v roce 1834 
začal fungovat Německý celní spolek. Zápasy o vedoucí postavení v celních spol-
cích, ale i revoluční zmatky tento proces komplikovaly a doprovázely celou řadou 
zpětných vln. V srpnu 1853 si novou celní smlouvou Prusko zajistilo v Německém 
celním spolku vedoucí postavení. Obdobnou smlouvou s Rakouskem z února 
1853 pruská diplomacie znemožnila Rakousku přistoupení k tomuto celnímu spol-
ku. V prosinci 1863 pod pohrůžkou svého vystoupení z celního spolku Prusko 
s konečnou platností definitivně zamezilo Rakousku vstoupit do Německého cel-
ního spolku; pruská hegemonie byla ekonomicky zajištěna.  

 DOHODY VLADAŘŮ. Po odmítnutí císařské koruny pruským králem převládla ori-
entace na maloněmecké řešení prostřednictvím unie panovníků, ne tedy na zá-
kladě rozhodnutí Frankfurtského parlamentu. V roce 1849 vznikla unie tří králů  
– Pruska, Saska a Hannoveru, a to s vedoucí rolí Pruska. I když na nátlak Ruska mu-
selo Prusko unii rozpustit, vzdát se vedoucí role v Německu a souhlasit s obnove-
ním Německého spolku pod vedením rakouského císaře, ústup byl dočasný. Ná-
sledoval vznik Severoněmeckého spolku v srpnu 1866, jehož členy se pod patro-
nací Pruska staly malé německé státy na severu a později i Meklenbursko a Sasko. 
Jeho ústava zaváděla předsednictví spolku (tuto funkci získal doživotně pruský král 
Vilém I.), úřad spolkového kancléře, do jehož křesla zasedl Bismarck, který stál 
v čele spolkové rady; zákonodárnou pravomoc obdržel říšský sněm. Německý cel-
ní spolek byl přebudován do podoby Německého celního parlamentu. 

 VÁLKA. Války plnily trojí funkci. Předně (a) ukázaly výsadní postavení Pruska mezi 
německy mluvícími státy, což v první řadě znamenalo, že rozhodly o osudu ambicí 
Rakouska být sjednotitelem v německém prostoru. Tento úkol připadl prusko-
rakouské válce a italsko-rakouské válce: po nich byl rozpuštěn Německý spolek, 
kde dominovalo Rakousko (1866), a Prusko anektovalo všechny nepřátelské státy 
na sever od řeky Mohanu, s výjimkou Saska a Hesenska-Darmstadtska. Zároveň 
(b) vítězné války podpořily všeněmecké nadšení, které pruský kancléř Otto von 



 
 
 
 
 
 
 
 

Část A: Geopolitické schéma dějin Evropy 

 84 

Bismarck umně využil k vytvoření jednotné říše. V neposlední řadě (c) odbloko-
valy Francii v její snaze zabránit sjednocení Německa: po porážce Francie v pru-
sko-francouzské válce bylo v lednu 1871 v Zrcadlové síni ve Versailles vyhlášeno 
(druhé) Německé císařství a pruský král se stal německým císařem Vilémem I. 
„Německo neoceňuje liberalismus Pruska, ale jeho sílu… Velké otázky epochy se 
neřeší pronášením řečí nebo usnesením většiny – to byl omyl let 1848 a 1849 – 
nýbrž železem a krví.“ Tak pravil Bismarck a v tomto znamení zvítězil. 

Základem císařství se staly smlouvy, které Prusko uzavřelo s jednotlivými němec-
kými státy: jednalo se o 25 spolkových zemí, které tvořila čtyři království, šest velko-
vévodství, pět vévodství, sedm knížectví a tři svobodná města. Vznikl spolkový stát 
pod pruskou hegemonií: podíl Pruska na německém císařství v roce 1910 tvořil 65 % 
rozlohy a 62 % obyvatelstva. Říšské centrum mělo na starost armádu, cla, obchod, 
dopravu a poštovní služby. Jednotlivé státy přispívaly do říšské pokladny podle potře-
by; do kompetence spolkových států spadaly státní administrativa, soudnictví a kul-
turní záležitosti. Zároveň se zformovala významná zkušenost s integrací suverénních 
politických jednotek do jednoho státu, kterou se následně pokoušeli jak různí teore-
tici tak i politici využít ve jménu vytvoření Mitteleuropy či přímo celoevropské jed-
noty. Téměř všechny teoretické modely hledaly počátky integračních procesů buď 
v celní unii, nebo ve válce.  

Nabízí se otázka, proč se až do konce 1. světové války brzdily oficiální snahy Ber-
lína o velkoněmecké řešení, tedy začlenění Rakouska či Rakousko-Uherska do ně-
mecké říše. Nejlogičtější vysvětlení naznačuje dopis německého říšského kancléře 
Bernharda Bülowa z dubna 1905 německému velvyslanci v USA. Podle kancléře by pří-
padné přičlenění částí Rakouska po smrti císaře Františka Josefa „neznamenalo vzrůst 
moci, nýbrž oslabení a nesmírné nebezpečí pro existenci Německé říše, zejména 
z hlediska protestantství. Získali bychom přírůstek asi 15 milionů katolíků. Protestant-
ství by se tedy ocitlo v menšině… Přidružením zmíněných nových 15 milionů by poměr 
sil mezi protestanty a katolíky byl podobný tomu, jaký svého času vedl ke třicetileté 
válce, to znamená ke zjevnému rozpadu tehdejší německé Říše. Německé dějiny té 
doby ukazují, že existují momenty, které jsou pro život národa důležitější než jednota 
jazyka… Rozdílnost světového názoru a životního stylu mezi katolickými Rakušany, 
naskrz prostoupenými nestráveným slovanstvím, a převážně protestantskými obyva-
teli severního, středního a západního Německa by v případě politického soužití musela 
vést k neustálým třenicím.“1  

Varování před hrůzami třicetileté války nebylo nikterak abstraktní: podle někte-
rých propočtů během této války klesl počet obyvatel Německa z 16 milionů lidí na 
čtyři miliony, tedy ztráty činily 75 % obyvatelstva. V této argumentaci se ovšem do-
stala národní idea do antagonistického rozporu s ideou náboženskou. Není bez zají-
mavosti, že některé úvahy o tom, jak by po 1. světové válce měli vítězové naložit s Ně-
                                                      
1 Citováno podle KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši a Evropě 1815 – 1914. Praha: Argo, 1996,  

s. 300 (kurzívou). 
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meckem, navrhovaly připojení Bavorska k Rakousku právě na základě toho, že se jed-
ná o katolické země, zatímco Německo je převážně protestantské. Z druhé strany pak 
se rodily zárodky rakouského vlastenectví části Němců, kteří se nechtěli nechat vytla-
čit ze své mocenské pozice, kterou zaujímali v Rakousko-Uhersku. 
 

GEOPOLITICKÉ PODVĚDOMÍ 
Pro středoevropské politické myslitele 19. a počátku 20. století změny na politic-

ké mapě světa vytvořily specifické geopolitické podvědomí: představu neustálé cen-
tralizace, koncentrace území a spojování států. Nešlo jen o rozmach koloniálních říší, 
zvláště pak britské, a rozpínání Spojených států. Byla zde též bezprostřední, středoev-
ropská zkušenost, kterou znázorňuje i přeměna politické mapy střední Evropy od roku 
1660 do roku 1775, daná nepřetržitým růstem dvou států: Pruska-Německa a Ruska. 
 

Tabulka č. 2: Formování a růst německého státu 
 

státní útvar období km2 

Braniborsko 1618 cca 40 000 

Východní Prusko 1618 cca 37 000 

Prusko (po sjednocení) 1618 cca 77 000 

Prusko 1701 cca 98 000 

Prusko 1740 119 000 

Prusko (po Vídeňském kongresu) 1815 278 000 

Německá říše 1871–1914 540 667 

Německo 1919–1935 469 000 

Německo (po připojení Sárska) 1935–1938 471 000 

Velkoněmecká říše (po připojení Lvova a Białystoku, 
včetně Generálního gouvertementu a Protektorátu 
Čechy a Morava) 

1941 897 000 

Spolková republika Německo 1949–1990 249 000 

Německá demokratická republika  1949–1990 108 000 

Německo, SRN od 3. 10. 1990 356 973 
 

 Královské Prusko se postupně změnilo na politické jádro, kolem něhož se začal 
formovat nový celoněmecký stát. Tabulka číslo 2 ukazuje, že tento dramatický 
geopolitický proces doprovázel celé české a slovenské národní obrození – a v ně-
kterých politických programech pangermánů nebyl nikdy uzavřen.1  

 Rusko narůstalo prostorově i mocensky tak, že svými zájmy začalo zasahovat do 
střední Evropy. Ruská říše vrůstala do přirozených hranic způsobem, který předčil 
Prusko-Německo jak rychlostí, tak i rozsahem.  

                                                      
1 Pro potřeby této studie tabulku zpracoval český historický geograf Jiří Martínek. Rozloha velkoněmecké 

říše v roce 1941 byla získaná na základě součtu rozloh připojovaných území, připojená území  
z Běloruska a z Jugoslávie byla odhadnuta, neboť příslušné rozlohy nejsou uváděny v dostupných  
českých německých pramenech, ani na Internetu. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Část A: Geopolitické schéma dějin Evropy 

 86 

Ruský geopolitik Pjotr Savickij propočítal, že v letech 1470 až 1570 vzrostla Mos-
kevská říše osminásobně, a připočtou-li se ne zcela ovládané okrajové stepní oblasti, 
pak dokonce dvanáctinásobně. Následujících sto let bylo toto území zvětšeno 5,5krát; 
v případě, že do výsledného rozměru jsou započteny také stepi, které nebyly v roce 
1570 ještě zcela ovládnuté, vzrostla velikost moskevského státu dokonce čtyřnásobně. 
Vyjádřeno v absolutních číslech představuje tehdejší územní zisk přes 10,5 milionů 
km2 největší přírůstek v ruských dějinách. Úzký prostor mezi Kaspickým mořem a Ura-
lem nejen že přestal být užíván k nájezdům na západ, na Evropu: ruský stát jej využívá 
k tlaku opačným směrem, ke kolonizaci Sibiře. Během padesáti let, mezi koncem 16. a 
do poloviny 17. století, došli Rusové od Uralu k Tichému oceánu. Od 17. století na 
dobu dvou set let se dala do pohybu hranice směrem na západ. Tento růst znázorňuje 
tabulka číslo 3.1 
 

Tabulka č. 3: Růst ruského státu 
 

státní útvar období km2 

Ruský stát kolem roku 1054 989 000 

Moskevské knížectví kolem roku 1474 306 000 

Moskevský stát kolem roku 1583 3 654 000 

Ruská říše kolem roku 1670 14 540 000 

Ruská říše 1896 až 1905 21 999 000 

SSSR 1930 21 156 000 

SSSR po roce 1945 22 402 200 

Ruská federace 1993 17 075 400 
 

* * * 
V průběhu 18. a 19. století se geopolitické jádro střední Evropy rozštěpilo a pře-

sunulo se ze středu tohoto regionu na jeho okraje. Zároveň vznik rozsáhlých a moc-
ných státních útvarů v podobě německé a ruské říše tvořil přirozené pozadí úvah ná-
rodních buditelů o tendenci k centralizaci ve světě, která je základem úvah Palackého 
o Rakousku, Štúra o budoucnosti Slovanů, ale i nejrůznějších snů o Mitteleuropě. Tato 
skutečnost nalezla své obecné doktrinální vyjádření, a to nejvýrazněji v pangermánství 
a panslovanství.  

                                                      
1 Historická data v období let 1054 až 1930 jsou převzata z knihy SAVICKIJ, Pjotr N.: Šestina světa. Rusko 

jako zeměpisný a historický celek. Praha: Melantrich, 1933, s. 44-47. 
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Ve 20. století proběhl obdobně radikální geopolitický zlom, jaký se udál ve století pat-
náctém. Byl ve znamení proměn struktury světového politického systému, která se vy-
víjela od bipolarity k hegemonistickému uspořádání. Vše se dělo jak ve vazbě na ne-
rovnoměrný vývoj států, tak i postupnou centralizací moci velkých států. Zároveň se 
geopolitické těžiště světa postupně přesunulo z Evropy do USA. Tyto změny byly 
spojeny se třemi světovými konflikty.  

Vezme-li se za počátek přechodu k bipolaritě vznik Trojspolku a za konec studené 
války rok rozpadu sovětského bloku ve východní Evropě, pak tato bipolarita trvala  
– s přerušením mezi světovými válkami – od roku 1882 do roku 1989. Přes zdánlivou 
statičnost tohoto období prošel během století bipolarity světový politický systém 
množstvím významných proměn, které se projevily i na politice ve střední Evropě.  
Přestože nedocházelo k proměně obecné charakteristiky struktury systému, měnili se 
hlavní aktéři mezinárodní politiky, přibyly nové typy politických aktérů a proměnami 
procházela i povaha moci užívané v mezinárodní politice.  
 

HEGEMONISTICKÉ VÁLKY 
Po porážce napoleonské Francie nastalo období nebývalého klidu – evropská har-

monie. Byla to doba pozoruhodných geopolitických imaginací utopických socialistů, 
demokratů a pacifistů, ale i liberálů, kteří kreslili budoucnost jednotné Evropy sjed-
nocené kolem idejí pokroku. Teoretici i praktici jako například Saint-Simon, Giuseppe 
Mazzini, Vicotr Hugo, ale i Pierre-Joseph Proudhon pozvedli prapor osvícenců, jenž byl 
odhozen v napoleonských válkách. Haagské konference usilovaly o redukci či dokon-
ce odstranění násilí mezi státy. Jenže i tento evropský systém fungoval podle zákoni-
tostí mocenské rovnováhy a ekvilibrium se stále více naklánělo k Německu.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Část A: Geopolitické schéma dějin Evropy 

 88 

Chování vládnoucích elit z období evropského koncertu určovala společná poli-
tická kultura, a to včetně představ o zvláštnosti a předurčenosti Evropy vést svět. 
Tato kultura byla základem hodnotové orientace při výběru cílů a nástrojů zahraniční 
politiky. Z hlediska členění politických záměrů mohly nastat dočasné odchylky podle 
ideologické orientace, ovšem vědomí obecných společných zájmů vracelo systém do 
původní podoby. Aristokratická diplomacie se v druhé polovině 19. století začala do-
stávat pod částečnou kontrolu veřejnosti. Telegraf nebyl pouze technickou novinkou, 
která umožňovala nebývalou rychlostí dodávat na bojiště rozkazy a informace do štá-
bů. Telegraf se stal též nástrojem pro posílání aktuálních zpráv do novin: podle někte-
rých historiků od krymské války lze hovořit o veřejném mínění jako o faktoru ovliv-
ňujícím zahraniční politiku.  

 

Mapa č. 11: Německo roku 1919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Období evropské harmonie, období nebývalého omezení válečných konfliktů na 
evropském světadílu, byla zároveň dobou mechanizace války. Průmyslová revoluce 
pronikla do vojenské techniky a s konečnou platností sjednotila vojenskou a ekono-
mickou moc. Evropský koncert měl řadu politických hrdinů: Clemense Metternicha 
jako hlavního architekta, Charlese Talleyranda jako ideologa legitimismu a zachránce 
Francie, Henryho Palmerstona jako ochránce stálých zájmů a libovolných spojenců 
britské říše, Giuseppe Garibaldiho jako bojovníka za sjednocení Itálie. Tím největším 
byl však Otto von Bismarck, který dokázal využít svých znalostí zákonitostí mocenské 
rovnováhy k sjednocení Německa i k postupnému omezení role Rakouska a Francie. 
Bismarckův výkon byl tak pozoruhodný, že podlomil základy evropského koncertu. 
Blížící se 20. století bylo spojeno s nástupem bipolarity a zápasem o hegemonii nejen 
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v Evropě, ale v celém světě. Nastala „geopolitická panika“ (Michael Heffernan) v po-
době honby za ekonomicky nevýhodnými koloniemi a v podobě závodů ve zbrojení. 
Výsledkem byly čtyři cykly mocenské rovnováhy spojené s celosvětovou konfrontací 
– dvě krvavé světové války, studená válka a období hegemonistického uspořádání 
světového systému.  

 1. SVĚTOVÁ VÁLKA. Během evropského koncertu probíhaly mnohé konflikty ev-
ropských mocností mimo starý světadíl, v koloniích a oblastech, které se kolonie-
mi měly stát. Protože tyto konflikty mimo oblast životních zájmů mocností nevy-
řešily jejich základní spory, začalo se schylovat k přímému konfliktu mezi nimi. Na 
přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 19. století se objevily vojensko-poli-
tické dohody mezi Německem, Rakouskem a později i Itálií, které vedly ke vzniku 
Trojspolku. Za ním po tajné vojenské smlouvě mezi Francií a Ruskem (1892) ná-
sledovaly v první dekádě 20. století dohody mezi Velkou Británií, Francií a později 
Ruskem, jež daly vzniknout Trojdohodě. Tyto bloky se ukázaly mnohem pevnější 
než koalice vznikající ad hoc během let evropského koncertu. Evropský systém 
se stal nepružným a koalice se formovaly nikoliv jako reakce na snahu změnit 
mocenskou rovnováhu, ale jako příprava na její radikální změnu. Snaha Troj-
spolku získat výhodnější či přímo hegemonistické postavení ve světovém politic-
kém systému vyústila v 1. světovou válku (1914 – 1918). Uzavřena byla Versaill-
eskou, Saintgermainskou, Trianonskou a Neuillskou mírovou smlouvou, následně 
pak smlouvou ze Sèvres. Jejím hlavním výsledkem byla nejen likvidace Rakousko-
-Uherska a osmanské říše a vznik řady nových, tzv. nástupnických evropských 
států, ale také dočasná ztráta mocenského statusu Německa a Ruska (Sovětské-
ho svazu) plus zařazení Spojených států mezi mocnosti podílející se na utváření 
rovnováhy v Evropě. Následovala snaha o změnu uspořádání světového politic-
kého systému pomocí Společnosti národů, ale i dohod o omezení zbrojení a zá-
kazu války.  

Skutečně radikálním zásahem do struktury sytému byla další světová válka. Obě 
světové války ve svém evropském rozměru začaly a skončily ve středoevropském 
prostoru. Pulsujícím státem, jehož rozpínání a stlačování dodávalo těmto válkám tra-
gickou energii, bylo Německo. Mapa číslo 11 ukazuje, jaké Německo vzešlo z 1. světo-
vé války. 

 2. SVĚTOVÁ VÁLKA. Existence Společnosti národů ani dalších dohod nezabránila 
útoku Japonska proti Číně počátkem třicátých let a trvajícímu do roku 1945, Itálie 
proti Habeši v letech 1935 až 1936 a válce Sovětského svazu s Finskem v letech 
1939 až 1940. V roce 1936 Německo a Japonsko podepsaly pakt proti Kominterně 
a byly položeny základy k vytvoření celosvětové osy Berlín-Řím-Tokio. Takto vzni-
kl blok revizionistických států, který požadoval změnu systému vzešlého z 1. svě-
tové války. Výsledkem byla 2. světová válka v letech 1939 až 1945, během níž se 
vytvořila opoziční koalice, jejíž jádro tvořily Sovětský svaz, Spojené státy, Velká 
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Británie a Francie, ale i další tzv. spojené národy. Mapa číslo 12 ukazuje Velkoně-
meckou říši na vrcholu její slávy.  

Druhá světová válka skončila vítězstvím Spojenců a byla uzavřena Postupimskou 
dohodou. Porážka Osy vedla k menším změnám na mapě než po 1. světové válce, 
ale k výrazným přesunům obyvatelstva podle národnostního klíče.  

 

Mapa č. 12: Velkoněmecká říše roku 1942 

 

 STUDENÁ VÁLKA. Bezprostředně po skončení 2. světové války se zformovala nová 
bipolarita, tentokrát s protikladnými póly v USA a SSSR, které usilovaly o získání 
hegemonie ve světovém politickém systému. Německo jako evropský původce 
předcházejících světových konfliktů bylo rozděleno na dva státy, z nichž každý 
patřil do jiného bloku; toto Německo znázorňuje mapa číslo 13.1 Konfrontace 
skončila porážkou Sovětského svazu koncem osmdesátých let a jeho právním záni-
kem (1991). Na rozdíl od krvavých bojů v 1. a ve 2. světové válce měla studenová-
lečnická bipolarita jasně vymezené ideologické dělící čáry. Zároveň se a součástí 
světového politického systému stala Organizace spojených národů (1945) a poz-
ději i hnutí neangažovaných států. Do nové fáze postoupilo formování jednotné-
ho světového trhu: nadnárodní korporace získaly na dynamice a jako novum se 
objevily mezinárodní ekonomické instituce, které se začaly pokoušet o regulaci 
některých procesů ekonomické globalizace.  

Ke zpevnění bipolarity naopak napomohlo, že USA a SSSR získaly status supervel-
mocí – jen tyto dva státy byly schopny uskutečnit tzv. druhý úder, tedy zachovat si po 

                                                      
1 Mapy číslo 11. až 13. byly zpracovány podle PALMER, Robert R., COLTON, Joel: A History of the Modern 

World. Citované vydání, s. 892. 
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nečekaném napadení své země raketojadernými zbraněmi takový potenciál, že odve-
tou mohly útočníka zdevastovat. Po celé období studené války se obě supervelmoci 
snažily vyhnout přímé vojenské konfrontaci a přenášely své ozbrojené konfrontace do 
oblastí, kde se nekřížily jejich životní zájmy: nejkrvavějším projevem studené války by-
la Korejská válka (1950 – 1953), válka v Indočíně (1965 – 1975), ale též některé revo-
luční i národněosvobozenecké boje a konfrontace na Blízkém východě.  

 

Mapa č. 13: Dva německé státy před rokem 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HEGEMONIE USA. Vítězství Spojených států ve studené válce a rozpad Sovětské-
ho svazu na konci 20. století vedly k tomu, že USA zůstaly jedinou supervelmocí. 
Struktura světového politického systému získala na vrcholu své mocenské pyra-
midy jednoho hegemona. Spojené státy se jako hegemon:  
 staly rozhodující ekonomickou mocností, a to včetně skutečnosti, že předsta-

vují nejdůležitější ohnisko technologických inovací;  
 jejich ozbrojené síly jsou jak z hlediska kapacity i mobility nejen nejsilnější, ale 

jako jediné umožňují realizaci globálních, ale dokonce i kosmických zájmů;  
 byly schopné produkovat, nabízet a úspěšně globálně prosazovat ideologické 

hodnoty ospravedlňující nový řád.  
 

USA JAKO HLAVNÍ AKTÉR 
Přestože struktura světového politického systému byla během 20. století a je  

i na počátku 21. století ve znamení nepřetržité koncentrace moci, zároveň se jedna-
lo o období bouřlivého nárůstu počtu suverénních států: na počátku 1. světové války 
jich bylo 62, po skončení 2. světové války 74 a v lednu 2016 to bylo více než dvě stě 
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státních jednotek, z nichž 193 bylo členy OSN a deset postrádalo obecné mezinárodní 
uznání. V tomto smyslu slavila velká vítězství národní idea – ovšem na hrobech více 
než 100 milionů mrtvých. Proběhla globalizace světového politického systému, která 
byla ve znamení snižování specifické váhy Evropy. Během dvou světových válek pokle-
sl význam Velké Británie, Francie a Německa natolik, že po roce 1945 rovnováha mezi 
evropskými mocnostmi přestala tvořit jádro světového politického systému.  

Greenwichský poledník je památníkem zašlé slávy britské říše, od níž jako od stře-
du Země se mapovaly staré i nové kontinenty jako okolí. Dnes si politologové zvykají 
na mapy světa, u nichž střed projekce tvoří Spojené státy. Základ k této proměně byl 
položen v 1. světové válce, byť tendence k přesunu geopolitického těžiště světa do 
USA byla na této válce závislá jen částečně. Jak píše Paul Kennedy, už před 1. světovou 
válkou rostl ekonomický potenciál USA tak rychle, že by Spojené státy při zachování 
těchto tendencí předstihly celkový evropský objem výroby pravděpodobně v roce 
1925. „Válka tento okamžik uspíšila o šest let, takže nastal už v roce 1919.“1 

Už koncem 19. století byly Spojené státy ekonomicky nejmocnější zemí. V politice 
bylo možné zaznamenat pokles specifické váhy Evropy ve světovém politickém systé-
mu již v souvislosti s rusko-japonskou válkou. Už tehdy vlastně zvítězily dvě neevrop-
ské mocnosti – Japonsko vojensky a Spojené státy diplomaticky v roli arbitra. Zpětný 
pohled na 20. století ukazuje, že celé bylo ve znamení růstu mocenského významu 
USA. Téměř pět století se mohla Evropa právem domnívat, že představuje střed světa 
– ostatní světadíly byly dobrovolně či v důsledku donucení odsouzeny Evropu násle-
dovat nebo dohánět. I když se může zdát, že USA jsou kulturní replikou Evropy, geo-
politicky jde o odlišné mocenské centrum, jehož vztah k Evropě prošel čtyřmi hlav-
ními proměnami: 

 IZOLACIONISMUS. Po svém vzniku daly Spojené státy najevo, že se oddělují od ev-
ropské politiky. Nechtěly do ní zasahovat a jako svůj první životní zájem, který by 
měl zajistit existenci USA, vymezily nezasahování evropských mocností do zále-
žitostí Spojených států. Jednalo se o pasivní izolacionismus.  

 MONROEOVA DOKTRÍNA. Šlo o projev aktivního izolacionismu, snahu vyhnout se 
nešvarům evropské politiky a donutit evropské mocnosti nezasahovat do latin-
skoamerických záležitostí. Americký kontinent byl prohlášen za druhý životní zá-
jem USA, jehož naplnění zpočátku vyžadovalo pomoc britského loďstva.  

 SVĚTOVÉ VÁLKY. Vylodění vojáků během 1. světové války představovalo zlom: 
Spojené státy se začaly podílet na řešení vnitřních sporů evropského světadílu. 
Evropský systém již přestal být jádrem světového politického systému. Udržení 
žádoucí podoby rovnováhy v Evropě začalo být pokládané za novou podobu 
prvního životního zájmu USA. Obdobně tomu bylo také během 2. světové války. 
Po jejím skončení Západ dospěl k názoru, že zachování svobody, ale hlavně stabili-

                                                      
1 Viz KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Citované vydání, s. 343. 
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ty a tlaku proti Sovětskému svazu není možné bez trvalé přítomnosti vojsk Spoje-
ných států v Evropě.  

 PO STUDENÉ VÁLCE. Vítězství ve studené válce změnilo USA ve světového hege-
mona, což nově definovalo i vztah Spojených států k Evropě. Teze o nutnosti vo-
jenské přítomnosti USA v Evropě, včetně jaderných zbraní, obsažená ve stra-
tegiích NATO přijatých roku 1999 i 2010, již nebyla zdůvodněna obavou o svo-
bodu či rovnováhu na tomto světadílu. Válka NATO proti Jugoslávii (1999) byla 
první americkou válkou v Evropě. Podle dostupných údajů nesly USA 75 % váleč-
ných výdajů. Zároveň vojenské aktivity Spojených států nebyly spojeny s ohro-
žením jejich životních zájmů. Užití síly v Evropě ztratilo pro USA povahu exis-
tenčního rizika. Na přelomu 20. a 21. století Spojené státy povahu rovnováhy 
v Evropě nejen garantovaly – zdálo se, že ji mohou nadiktovat a podřídit ji svým 
zájmům. Tomu v době prezidentství George Bushe ml. také odpovídala představa 
o předsunutí části protiraketové obrany USA do střední Evropy v podobě raketové 
základny v Polsku a radarové stanice v Česku. Zároveň však – s ohledem na růst 
moci Číny – současná vojensko-politická strategie USA klade větší důraz na ob-
last Tichého oceánu než oceánu Atlantického.   

Samotný fakt, že Spojené státy jsou hegemonem světového politického systému, 
neznamená, že hrají tuto roli úspěšně. Henry Kissinger upozorňuje, že americká veřej-
nost i elity byly po celé 20. století vnitřně rozpolcené v chápání role Spojených států 
ve světě: „Žádná jiná společnost rozhodněji netrvala na nepřípustnosti vměšování do 
vnitřních záležitostí jiných států, žádná vášnivěji netvrdila, že její hodnoty mají univer-
zální platnost. Žádná země nebyla v každodenní diplomacii pragmatičtější, žádná ideo-
logičtěji neprosazovala mravní ideály svých dějin. A žádná jiná země se neangažovala 
v zahraničí tak nerada, přestože zároveň v nebývalé míře vstupovala do aliancí a brala 
na sebe rozsáhlé závazky.“1 

V červnu 2015 zveřejněná Národní vojenská strategie Spojených států odráží posun 
v uvažování západních stratégů v situaci, kde došlo k obnově jaderné rovnováhy USA a 
Ruska. Podle této vize „v minulé dekádě byla naše vojenská tažení zaměřena proti 
sítím extremistických organizací užívajících násilí. Nyní však, a také v dohledné bu-
doucnosti, musíme věnovat větší pozornost státním aktérům“. Je tomu tak proto, že 
„státy zůstávají dominantním aktérem mezinárodního systému“. Zmíněná strategie 
též přináší seznam států, které se „snaží revidovat klíčové aspekty mezinárodního 
pořádku a jednat způsobem, který ohrožuje naše národní bezpečnostní zájmy“, a to 
v tomto pořadí: Ruská federace, Írán, Severní Korea a Čína. Až za těmito hrozbami 
jsou vyjmenovány nestátní extrémistické organizace užívající násilí, kterými jsou podle 
tohoto dokumentu především Al Kaidá a tzv. Islámský stát v Iráku a Levantě.2  

                                                      
1 KISSINGER, Henry: Umění diplomacie. Od Richelieua k pádu Berlínské zdi. Praha: Prostor, 1996, s. 11-12. 
2 The National Military Strategy of the United States of America 2015. The United States Military’s  

Contribution to National Security.  Joint Chiefs of Staff,  June 2015, s. 3, 2 a 5 –  
http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf  
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Růst ekonomické moci Číny a Indie, ale i obnova Ruska a přecenění možností USA 
během vlády urychlily nové změny v uspořádání světa. Také zpravodajské služby USA 
ve své prognóze vývoje do roku 2025 dospěly k závěru, že budoucí svět bude multila-
terální. I když Spojené státy prý v tomto časovém horizontu zůstanou nejmocnější 
zemí, jejich specifická váha se však sníží. Autoři této studie očekávali více změn než 
kontinuity, přičemž podíl BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) na globálním hrubém 
produktu má být větší než původních států skupiny G-7. Ne náhodou se první ze čtyř 
scénářů budoucího vývoje v této prognóze nazývá Svět bez Západu.1 Globální hospo-
dářská krize (2008) pak poprvé názorně ukázala, že řešení problémů 21. století není 
možné z pozic hegemona či starých představ o roli západních mocností.  

 

POVAHA MOCI 
Proměna struktury světového politického systému od bipolarity k hegemonii  

a otevření cest k multipolárnímu světu bezprostředně souvisí s proměnou povahy 
moci států. Ta měnila i pohled na střední Evropu. Samotná transformace měla dvě 
základní fáze: během první došlo k výrazným změnám v povaze vojenské síly, v druhé 
se přidala i změna významu nesilových složek moci působících v zahraniční politice. 
Tyto proměny měly zásadní vliv na význam prostoru a času v mezinárodních konflik-
tech, a tedy i na proměnu povahy geopolitiky. 
 POVAHA SÍLY. Transformace silových potenciálů mocností se uskutečnila ve dvou 

hlavních etapách, které symbolizuje zprůmyslnění válek a následně vznik strate-
gických zbraní. 
 Zprůmyslnění a robotizace válek je spojeno s využitím nových strojů a přístro-

jů k ničení a zabíjení. Zvýšila se nejen palebná síla, ale i mobilita armád plus 
komunikace mezi nimi a vedením. Nová technika dramaticky snížila význam a 
vliv terénu v bojích. Tuto skutečnost způsobilo využití parních strojů na želez-
nicích (poprvé v americké občanské válce v šedesátých letech 19. století a po-
té v prusko-francouzské válce roku 1871) a v námořních silách (významně po-
prvé v Krymské válce), následně pak užití spalovacích motorů v autech a leta-
dlech, ale také elektrických motorů na ponorkách a vznik letadlových lodí (od 
1. světové války). I když výstavba silnic a železnic respektovala ráz krajiny, zá-
roveň vznikala její zcela nová tvář využitelná pro vojenskou sílu, neznámá pro 
předcházející tisíciletí. Vznik letectva naznačil, že nemusí existovat hranice 
hloubky bojové fronty a že bitevní terén nemusí mít zásadní význam.  

Aktuální trendy vývoje směřují k robotizaci války, a to pro boje na zemi, ve 
vzduchu, na vodě i pod vodou a ve vesmíru. Jedním z cílů výzkumu jsou „cítící“ 

zbraně, které budou ve své činnosti nezávislé na řízení. Nová revoluce ve vojenství, 
které se někdy říká příprava na „čtvrtou generaci války“, spojuje kybernetiku a 
kosmos. Symbolicky může být vyjádřena faktem, že při první válce proti Iráku 

                                                      
1 Global Trends 2025: A Transformed World. Washington: US Government Printing Office, November 

2008, s. 7, 2, 3 a 37.  
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(1999) přesně naváděná munice tvořila 10 % veškeré použité americké munice 
vzduch-země, zatímco při druhé válce proti Iráku (2003) to už bylo 65 %.1  

 Strategické zbraně v podobě raket s hlavicemi obsahujícími zbraně hromad-
ného ničení, především nukleární nálože, vytvořily možnost řešení konečných 
cílů války jednorázovým úderem. Místo rozsáhlých operací pozemních vojsk 
s průlomy a prostorovými manévry v terénu, známých z 2. světové války, na-
stoupily zbraňové systémy schopné ničit strategické cíle: na přelomu čtyřicá-
tých a padesátých let to byly strategické bombardéry, na konci padesátých let 
pak již mezikontinentální balistické rakety schopné zasáhnout a zničit politic-
ká, hospodářská a kulturní centra protivníka během třiceti minut. Tím se zá-
sadně změnila nejen povaha vojenského konfliktu, ale i jeho přípravy: zmizela 
možnost provádět konverzi civilní výroby na vojenskou po zahájení války. 
V průběhu šedesátých let 20. století vedlo zdokonalování a zvyšování počtu 
strategických zbraní ke vzniku raketojaderného patu mezi SSSR a USA: tyto 
supervelmoci získaly schopnost vzájemného zaručeného zničení druhým, od-
vetným úderem v případě překvapivého napadení. Obě země danou skuteč-
nost v politice respektovaly, ale v oblasti vývoje nové vojenské techniky se 
pokoušely prolomit pat získáním rozhodující převahy.  

Geografie jako nejméně proměněná složka mezinárodní politiky dramaticky sní-
žila ve 20. století svůj význam a naopak vzrostl význam moderní vojenské techniky a 
technologií jako nejdynamičtější složky moci. Během průmyslové revoluce a násled-
né vědeckotechnické revoluce se zvyšovala závislost vojenské síly na schopnosti mo-
bilizovat výrobní kapacity a udržet tempo stále nových inovací.  
 NESILOVÉ SLOŽKY MOCI. Ve 20. století výrazně vzrostl význam těch částí moci, 

které bezprostředně nepatří k vojenským silám.  
 Ideologie. 20. století bylo ve znamení stále výraznější institucionalizace ideo-

logií. V pozadí tohoto procesu byly rozporuplné výsledky vnášení prvků demo-
kracie do politiky. Růst gramotnosti mas kombinovaný s rostoucími schop-
nostmi sdělovacích prostředků masy ovlivňovat vedl k tomu, že lid vstoupil do 
politiky 19. a 20. století v podobě „zestátněné veřejnosti“ – manipulován 
mocenskými elitami a radikálními skupinami, hledajícími jednoduchá řešení 
hlubokých sociálních rozporů.  
 Od počátku 19. století až do roku 1945 byl nacionalismus základní ideo-

logií zdůvodňující konflikty v mezinárodních vztazích. Přestože již na 
konci 1. světové války vznikla zásluhou Tomáše G. Masaryka a Woodrowa 
Wilsona snaha interpretovat tuto válku jako konflikt demokracie a teokra-
cie, šlo jen o dodatečné vysvětlení některých cílů, ne povahy režimů boju-
jících států. 2. světová válka byla ze strany svého německého iniciátora 
přímo zdůvodněna nacionálně a rasově; na druhé straně spojenci během 

                                                      
1 WORK, Robert O., BRIMLEY, Shawn: 20YY: Preparing for War in the Robotic Age. Washington. Center  

for a New American Security, 2014, s. 13-14.  
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této války potlačili význam ideových rozdílů mezi Sovětským svazem a li-
berálními demokraciemi.  

 Od roku 1945 do roku 1989 byla bipolarita spojena s ideologickým kon-
fliktem – tedy s osobitými interpretacemi sociální a občanské ideje, 
s rozporem sovětského typu socialismu a liberální demokracie. Porážka 
Sovětského svazu ve studené válce proto bývá interpretována jako vítěz-
ství demokracie, přičemž ideje občanské společnosti a liberalismus měly 
být oporou i hegemonistického uspořádání světového politického systé-
mu na začátku 21. století. Zároveň se ale ukázalo, že zdůvodnění rozmís-
ťování vojenských základen USA ve světě koncepcí zadržování komu-
nismu bylo přinejmenším neúplné: tyto základny zůstaly i po skončení 
studené války. Je zřejmé, že v pozadí budování globální sítě vojenských 
základen USA jsou i geopolitické cíle.   

 Druhá dekáda 21. století už byla ve znamení nepřiznané, skryté, ale někdy 
i manifestované vize sváru civilizací. Do popředí se dostal konflikt s extre-
mistickým organizacemi užívajícími terorismus, a to především s džihá-
disty hlásicími se k islámu. Tato radikalizace byla do značné míry způso-
bena kontraproduktivním nadužíváním násilí v zahraniční politice někte-
rých západních mocností, zvláště pak při orientaci na změny režimů podle 
představ hegemona.   

 Ekonomika. V podmínkách globalizace se nejen změnil ekonomický základ sí-
ly, ale význam ekonomického potenciálu při prosazování zahraničněpolitic-
kých cílů. Rostoucí asymetrická vzájemná závislost států přinášela v původní 
podobě globalizace výhody zemím s nejrozvinutější ekonomikou – USA, zá-
padní Evropě a Japonsku. Dosažení požadovaných změn v chování států bylo 
dokonce možné zajistit využitím tzv. měkké moci v podobě „obsazování“ 
území ne armádou, ale pomocí informací, kapitálu a zboží. Politika preziden-
ta Bushe ml. ovšem opětovně položila prvořadý akcent na roli síly. Vznikla pa-
radoxní situace: nárůst vojenské síly USA doprovází efektivnější využívání 
měkké moci státy BRIC, především pak Číny. Podle citované prognózy zpra-
vodajských služeb Spojených států již dnes čínské státní investiční fondy 
(sovereign wealth fund, SWF) v kombinaci se zahraniční pomocí triumfují čas-
to v rozvojových zemích nad projekty Světové banky.1   

* * * 
Dva a půl tisíce let je součástí bohatství lidské kultury poznatek o jednotné mravní 

podstatě všech jedinců. V 15. století se začala vytvářet vojenská, obchodní a komuni-
kační síť spojující do té doby odděleně žijící civilizace. Ve 20. století se propojila eko-
nomická globalizace se vznikem masové kultury a nakonec i s hegemonistickým uspo-
řádáním světového politického systému. Zatím ale nelze hovořit o tom, že by světové 

                                                      
1 Viz Global Trends 2025: Citované vydání, s. 12. 
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společenství získalo unikátní rysy nového planetárního společenství. Globalizace 
jako multidimenzionální proces sice probíhá, dokonce se i zrychluje, ovšem doposud 
nevznikl systém, který by měl schopnost autonomního nezávislého chování.  

Globalizace je na počátku 21. století stále ve své vysoce rozporuplné fázi formová-
ní, kdy nesporná pozitiva v kooperativním i solidárním jednání doprovázejí destruktiv-
ní jevy. Budoucnost v sobě skrývá mnohá rizika, spor o povahu globalizace zatím nebyl 
rozhodnut. Zatím se ale jako zcela jednoznačné jeví, že globalizace dále snížila geopo-
litický význam střední Evropy. 

Současný proces globalizace by se v určitých podmínkách mohl změnit na základ 
jednotného světového státu. Této vizi se však nadále vzpírá existence globální kapita-
listické „světo-ekonomiky“ (Immanuel Wallerstein) a všudypřítomných svrchovaných 
států s jejich partikulárními zájmy a sobeckým jednáním. Přesto zde stále zůstává jako 
morální maximum Herderova osvícenská představa globální jednoty lidí: lidé se liší 
svojí národní kulturou, která je zdrojem přirozené správní suverenity, avšak lidé ne-
jsou takto vzniklými hranicemi rozděleni, nýbrž spojeni. Světový stát s regiony samo-
správně pečujícími o národní kulturní tradice je vrcholem humánnosti, které si lze ve 
vývoji světové politiky představit.    
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Procesy národního obrození a národní emancipace ve střední Evropě daly vzniknout 
dvěma pozoruhodným doktrínám: pangermánství a panslovanství. Oba výrazy, tedy 
„pangermánství“ a „panslovanství“, mohou velice snadno způsobit nedorozumění. 
Těchto pojmů se totiž mnohem častěji zmocňuje žurnalistika než politologie – výsled-
kem je řada názorů, které více jitří politické city, než obohacují poznání. Zároveň se 
obě zmíněné koncepce v průběhu jak 19., tak i 20. století vyvíjely a používala je odliš-
ná hnutí. Také chápání předpony pan- vyvolává v češtině a ve slovenštině zbytečné 
nejasnosti, neboť je spojován s představou panství či nadvlády. Význam této předpo-
ny je ale daný: v přejatých i mezinárodních slovech nevyjadřuje nadřazenost, ale vše-. 
Pangermánský tedy znamená všegermánský, panslovanský je totéž jako všeslovan-
ský, právě tak jako pansofie je vševěda. 

Ještě pestřejší byl osud druhé části výrazu „pan-germánský“. Stačí si jen postavit 
otázku, jaký je vlastně obsahový rozdíl mezi slovy německý, germánský, teutonský, 
nordický či árijský. A nejde jen o problém teorie. Pro mnohá politická hnutí bylo a je 
snadné zmíněné výrazy zaměňovat. Proto je nutné začít operačními definicemi uve-
dených pojmů, aby bylo zřejmé, v jakém významu jsou užívány v této knize: 
 VŠENĚMECTVÍ. Tato koncepce má několik podob. Především se jednalo o 

 německé vlastenecké hnutí po napoleonských válkách, které usilovalo o sjed-
nocení Němců spojením všech německých států do jednoho celku. Existovalo 
ve dvou hlavních variantách: 
 VELKONĚMECTVÍ, které požadovalo sjednocení Německa s Rakouskem 

chápaným jako Předlitavsko, tedy včetně Čech, Moravy a Slezska;  
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 MALONĚMECTVÍ, které usilovalo o sjednocení pouze nerakouských ně-
meckých států. 

 Zároveň podle některých koncepcí všeněmectví znamenalo snahu sjednotit 
do jednoho státu všechny Němce, tedy včetně těch, kteří žijí v neněmeckých 
státech, například v dnešním Česku, na Slovensku nebo také v Maďarsku. 

 VŠEGERMÁNSTVÍ. Jednalo se o hnutí usilující o spojení všech národů s germán-
skými předky či mluvící germánskými jazyky do jednoho státu. Germánské jazyky 
tvoří větev indoevropských jazyků a počítají se k nim:  
 zaniklé jazyky východogermánské, jako byla gótština;  
 jazyky severogermánské, skandinávské, tedy dánština, norština a švédština; 
 západogermánské jazyky, k nimž jsou kromě němčiny, angličtiny, holandštiny 

a vlámštiny přiřazovány také afrikánština a jidiš.  
 TEUTONI. Jedná se o starověký západogermánský kmen, který ve 2. století před 

naším letopočtem sídlil na Jutském poloostrově. Jeho se týkají nejstarší římské 
zprávy o Germánech. Teutoni svedli řadu slavných bitev s Římem. Přestože pozdě-
ji zmizeli z dějin, jejich jméno získalo symbolický význam, a to již pro Římany, kte-
ří někdy názvem Teutoni označovali všechny Germány. Z těchto důvodů právě od 
Teutonů někteří němečtí nacionalisté odvozovali původ Němců. 

 NORDICKÁ RASA. Jedná se o podskupinu lidských plemen nebo ras, konkrétně 
části rasy bílé či europoidní nebo indoevropské. Nordický typ je jedna ze čtyř an-
tropologických typových skupin evropského obyvatelstva a to té, která bývá spo-
jována s takovými znaky, jako je dlouhá mozkovna, úzký nos a obličej, světlé vla-
sy a oči.  

 ÁRIJCI. V sanskrtu se jednalo o jméno pro kočovníky, kteří si na konci 2. tisíciletí 
před naším letopočtem podmanili původní obyvatele Indie a vytvořili zde vlád-
noucí kastu. U některých starších autorů se představa árijské skupiny národů kry-
je s obrazem celé indoevropské jazykové rodiny. Na konci 19. století převládalo 
pojetí, podle kterého jsou Árijci vládnoucí germánskou rasou.  

Pangermánství lze tedy spojovat jak se zcela legitimním německým vlastenec-
tvím, tak i s hitlerovským nacismem. Pozoruhodnou skutečností je, že radikální kriti-
kové němectví z řad českých buditelů v 19. a na počátku 20. století ve své vášni neod-
ráželi stav celého tehdejšího pangermánského hnutí – a přesto měli pravdu. Historie 
totiž ukázala, že zpočátku okrajové šovinistické proudy (často díky odhodlání použít 
násilí) postupně získaly moc a ve 2. světové válce se naplnily nejhorší – byť ve své 
době ne zcela všeobecně platící – předpovědi konfliktů Germánů a Slovanů.  

Je-li pangermánství pojato jako doktrína, jejíž vývoj zákonitě ústí do nacismu, 
pak lze vysledovat od začátku jejího vzniku zárodky této tragédie. Stačí představit si 
cílový model a tím měřit význam jednotlivých motivů; ty, které nesměřují daným 
směrem, odvrhnout jako nedůležité. Model konečného řešení je snadné nalézt. Za 
příklad může posloužit projev, který v říjnu 1941 přednesl Reinhard Heydrich, šéf 
nacistického Říšského hlavního bezpečnostního úřadu (RSHA) a od září 1941 zastupu-
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jící říšský protektor v Čechách, k německým nacistickým funkcionářům v okupované 
Praze. Heydrich ve zmíněném projevu ujistil své posluchače, že se „českomoravský 
prostor natrvalo nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by vůbec umožňoval 
Čechům tvrdit, že to je jejich prostor… V německých dějinách byly Čechy a Morava 
srdcem říše, srdcem, jež bylo v příznivých dobách vždy pevností němectví, …v dobách 
kolonizace byly stráží proti východu… Říše nenechá se sebou žertovat a je prostě pá-
nem v domě, to znamená, že ani jediný Němec nic Čechovi neodpouští, asi tím způso-
bem, jako je tomu v říši se židovstvem, aby neexistoval jediný Němec, jenž by řekl, ale 
ten Čech je přece slušný… Základní linie však musí, ač nevyslovena, i při takovém jed-
nání platit: tento prostor se jednou musí stát německým a Čech tady nemá už konec-
konců co pohledávat… Tento prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci… 
Musím provést soupis v rasově národnostním smyslu. To tedy znamená, že musím 
získat nejrůznějšími metodami, nejrůznějšími oklikami příležitost, abych jednou ohod-
notil veškeré obyvatelstvo z hlediska rasového i národnostního. Ať už pomocí rentge-
nu, prohlídkami ve škole, nebo tím, že rasově přezkoušíme mládež při zdánlivém ulo-
žení pracovní služby. Musím mít celkový obraz národa a pak mohu říci, tak a tak vypa-
dá obyvatelstvo. Jsou to takovíto lidé: jedni jsou dobré rasy a dobře smýšlejí, to je pak 
jednoduché, ty můžeme poněmčit. Potom máme ostatní, co stojí na opačném pólu: 
jsou to lidé špatné rasy a špatně smýšlející. Ty musíme dostat ven. Na východě je hod-
ně místa. Uprostřed zůstává střední vrstva, kterou musím přesně přezkoušet. 

V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé špatné rasy a špatně smýšlející lidé dobré 
rasy. U těch dobře smýšlejících špatné rasy se to asi musí udělat tak, že je nasadíme 
do práce někde v říši jinde a budeme se starat o to, aby už neměli děti, protože je 
nechceme v tomto prostoru dále rozvíjet. Ale nesmíme je odradit. To vše je řečeno jen 
teoreticky. Pak zůstávají špatně smýšlející lidé dobré rasy. Ti jsou nejnebezpečnější, 
poněvadž je to rasově dobrá vůdcovská vrstva. Musíme uvážit, co s nimi uděláme.  
U jedné části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit 
usídlit je v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení 
nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi; poněvadž vystěhovat je nemohu, 
neboť by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám.“1  

Obraz imanentně se vyvíjejícího pangermánství by ale byl zjednodušující. Pro vý-
voj směrem k nacismu – a tím i pro osud střední Evropy – bylo nutné, aby během ces-
ty od německého vlastenectví v polovině 19. století k hitlerovskému nacismu vstře-
balo pangermánství dva důležité motivy: rasismus a sociální darwinismus. Tento 
vývoj nebyl ani jednosměrný, ani lineární, ani zákonitý. Výsledkem uvedených změn 
však nebyl jen jeden kmen pangermánství, ale větvení pangermánství, přičemž 
v určitých dobách dominovala jedna, v jiných dobách zase odlišná větev. K paradoxům 
této vývojové logiky patří, že nejvýznamnějšími postavami v teoretickém rozvoji pan-
germánství od vlastenectví k šovinismu a rasismu nebyli Němci. 
                                                      
1 Dějiny českého státu v dokumentech. Vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Z. Veselý. 

Citované vydání, s. 340-344. 
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 RASISMUS. Snaha třídit lidská plemena podle vnějších biologických a fyzikálních 
znaků je zcela oprávněnou součástí antropologie. Pokoušeli se o ně takoví příro-
dovědci a filosofové 17. a 18. století jako Gottfried Wilhelm Leibniz, Carl Linné, 
Georges Louis Leclerc de Buffon či Immanuel Kant. Představy o nevyhnutelných 
sociálních a politických důsledcích rozdělení lidstva na rasy jsou spojovány až 
s francouzským hrabětem Joseph-Arthurem de Gobineau (1816 – 1882), podle 
něhož: (a) lidé mají rasou dané vrozené, dědičné a neměnné tělesné a psychické 
vlastnosti; (b) mezi tělesnými a psychickými vlastnostmi je úzký vztah; (c) dědičné 
biopsychické atributy určují podobu kultury a společenského zřízení; (d) jednotlivé 
rasy jsou nejen odlišné, ale mají též různou hodnotu. Podle jeho nejznámější prá-
ce Esej o nerovnosti lidských ras (vyšla ve čtyřech svazcích v letech 1853 až 1855; 
česky zkrácený překlad pod názvem O nerovnosti lidských plemen v roce 1942) ra-
sový princip určuje osud civilizace. Pouze bílou či árijskou rasu, složenou z blon-
dýnů s modrýma očima a s vysokou postavou, charakterizuje abstraktní myšlení, 
vysoká inteligence, energie, talent organizovat vnější i duchovní svět, smysl pro 
čest, nezištnost, odvaha, bojovnost, smysl pro pořádek a harmonii – je to rasa ro-
zených vládců, rasa pánů. Žlutou rasu charakterizuje prý střední vzrůst, tmavé vla-
sy, dále pak vytrvalost, pracovitost, střízlivost, praktický smysl, utilitární zaměření, 
nedostatek idealismu a fantazie, průměrná inteligence. Pro černou rasu je pak 
podle Gobineaua typické, že je konkrétní, citově založená, neschopná organizovat 
vnější svět i vlastní život, je málo tvořivá, má slabou vůli, ale bohatou fantazii a vy-
nikající umělecké schopnosti. Nebezpečí vyrůstá smíšením ras, narušováním árij-
ského kastovnictví. Germáni byli poslední představitelé čisté árijské rasy, při-
čemž nejvíce germánských prvků se zachovalo mezi francouzskou aristokracií. 
Sám Gobineau odsuzoval otroctví a nebyl antisemita, jeho následovníci však na to 
nebrali ohled.  

 SOCIÁLNÍ DARWINISMUS. Představa o nevyhnutelném, přirozeném boji ras, 
v němž vývoj má podobu vítězství lepšího a silnějšího, vznikla vzápětí po vzniku 
rasismu. Nejslavnější prací na toto téma se stala ale nechvalně známá kniha Zá-
klady devatenáctého století od poněmčeného Angličana Houston Stewart Cham-
berlaina (1855 – 1927), která vyšla roku 1899 (česky v letech 1909 a 1910). Podle 
této koncepce vznikla civilizace ze čtyř kulturních zdrojů: řeckého, římského, ži-
dovského a teutonského. Nejhodnotnější rasou je prý rasa teutonská, čemuž od-
povídá označení nordická. Ta se skládá z Germánů, Keltů a západních Slovanů a 
dala lidstvu všechny geniální lidi novověku. Jejím hlavním nepřítelem je židovská 
rasa, jež je sice velice schopná, ale působí rozkladně. Jediným řešením pro bu-
doucnost je péče o zachování čistoty teutonské rasy. Budoucnost závisí na vý-
sledku boje mezi Árijci a Semity: Židé jsou absolutní zlo, zatímco Němci předsta-
vují vyvolený národ.  

Tyto a podobné názory rozvíjeli v 19. a 20. století mnozí další teoretici odlišnosti 
ras i přírodně sociálního výběru mezi nimi. Na této linii politické filosofie prosluli zvláš-
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tě Britové Francis Galton a Karl Pearson, francouzský antropolog Georges Lapouge, 
Němci jako například Otto Ammon, Ludwig Woltman a Hans F. K. Günther, ale také 
hudební skladatel Richard Wagner, Rakušan Otto Weininger nebo Lothrop Stoddard či 
Madison Grant z USA. V tomto duchovním prostředí se rodily koncepce o zákazu 
manželství a pohlavních styků mezi příslušníky různých ras s údajně odlišnou sociální 
hodnotou, o rozkladném významu demokratických a socialistických myšlenek, ale 
také o nutnosti zbavit vědu nešťastných předsudků o lidských právech a o rovnosti,  
o nerovné, tzv. selekcionistické morálce, o neměnné korelaci tělesných rozměrů a 
duchovních činností. Tady vznikaly programy usilující o to, dát moc do rukou jen 
Germánům, Pologermány změnit na pracovní sílu a Negermány vyhubit. Odtud pak 
přímo vyrůstala ona větev pangermánství, která zplodila Hitlerovu knihu Mein Kampf, 
Rosenbergův Mýtus XX. století i citovaný Heydrichův projev… a hrůznou praktickou 
politiku německé Třetí říše.  
 

NĚMECKÁ GEOPOLITIKA 
Sociální darwinismus (a někdy i rasismus) stál spolu s geografickým determinis-

mem u kolébky německé geopolitiky na konci 19. a začátku 20. století – ostatně 
stejně jako u geopolitiky americké. Už na jejím samotném počátku, v díle Friedricha 
Ratzela (1844 – 1904), byly sociálně darwinistické představy o zákonitostech chování 
vztaženy na státy. Darwinovo pojetí boje o život bylo rozšířeno na boj o prostor; stát 
se změnil v biologický organismus a rostoucí národ potřebuje pro svůj přírůstek pro-
stor, novou půdu. Proto si Ratzel kladl za cíl probudit v německých vůdcích „cit pro 
prostor“. Samotný prostor byl pojat jako moc, a stát tudíž měl mít svoji „prostorovou 
koncepci“. Jestliže ji nemá, nastává úpadek státu. Snahou státu je, aby při svém růstu 
pohltil politicky cenné oblasti. V Ratzelově díle se v souvislosti se studiem zkušeností 
USA objevil i pojem Weltmacht, světová mocnost, sloužící k označení států, které mají 
tendenci k maximální teritoriální expanzi – směřující postupně k planetární úrovni; 
proto také musí mít světová mocnost válečné loďstvo.  

Podle Ratzela má stát tendenci vrůstat do přirozeně uzavřeného prostoru. Nutně 
tak musí dospět do fáze, kdy doroste kontinentální úrovně – to by v případě Evropy 
měla být role Německa. Ve svém nejznámějším díle Politická geografie (1897) viděl 
Ratzel potřebu kolonií pro Německo jako důsledek přirozeného biologického rozvo-
je, který odpovídá všem mladým a silným organismům. Půda je vinna tím, že lidé ve-
dou stálý boj o existenci; války jsou přirozenou nutností. Ratzel dospěl k závěru, že 
stát, který chce být skutečnou velmocí, musí získat teritorium o rozsahu alespoň pět 
milionů kilometrů čtverečních – což psal v době, kdy rozloha Německa byla přibližně 
550 tisíc km2. Právě z Ratzelovy dílny pochází pojem „životní prostor“.  

Švédský politik a profesor práva Rudolf Kjellén (1864 – 1922), který je zařazován 
do klasické německé geopolitické školy, hájil tezi, že čím více vzniká velkých států, tím 
níže klesá kurs malých států: jsou vytlačovány na politickou periferii nebo mizí. Podle 
něho je příkazem národa vtisknout světu pečeť své nacionální ideje. Právě Německo 
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mělo podle Kjelléna úkol získat rozměr „kontinentálního státu“, nově uspořádat 
Evropu a pak se prosadit ve světovém měřítku – buď splní úkol stát se světovou vel-
mocí, nebo zanikne. V práci Stát jako forma života (1916), z níž pochází i termín „geo-
politika“, Kjellén tvrdil, že „životaschopné státy, jejichž prostor je ohraničený, jsou 
podřízeny politickému kategorickému imperativu: rozšířit svoje teritorium kolonizací, 
sjednocením či vybojováním různého typu. V takové situaci byla Anglie a v současnosti 
se v ní nacházejí Japonsko a Německo.“ Rakousko-Uhersko naopak bylo pro něho 
přežitek primitivního vývojového stadia, středověkého teritoriálního státu – podobně 
jako třetihorní živočich uprostřed dnešní fauny.  

Vrchol i krizi německé geopolitiky představuje Karl Haushofer (1869 – 1946). Tento 
generál, diplomat v Japonsku a profesor zeměpisu na mnichovské univerzitě spoluza-
kládal Časopis pro geopolitiku, Institut pro geopolitiku v Mnichově, učenou společ-
nost, zaváděl geopolitiku jako povinný předmět na vysokých školách. Jako rádce Adol-
fa Hitlera a Rudolfa Hesse měl velký podíl na psaní zahraničněpolitických pasáží v kni-
ze Mein Kampf. 

V návaznosti na Ratzelův odkaz Haushofer zformuloval pro nacisty teorii životního 
prostoru. Od Kjelléna pochází jeho pohled na stát jako na biologický organismus, 
z britského geopolitika Halforda Mackindera převzal nejen vizi Heartlandu, ale také 
přesvědčení, že získání Heartlandu – podle metafyziky Mackinderovy geopolitiky srdce 
země kryjící se s podstatnou částí Ruska – přinese Německu ovládnutí světa. Řešením 
problému životního prostoru německého národa mělo být osvojení gigantických neo-
sídlených prostor Asie a reorganizace východní Evropy. Haushofer, částečně inspiro-
ván prací Richarda Coudenhove-Kalergiho Pan-Evropa (1923; česky v letech 1926 a 
1993), rozdělil svět na čtyři panregiony spojené panideami: Euroafriku, Panrusko (spo-
lu s Persií a britskou Indií), Panameriku a Dálnovýchodní oblast (spolu s Australasií). 
Všechny regiony vykazují podle tohoto autora nejen určitou ideovou jednotu, ale také 
ekonomickou svébytnost. Zároveň mají vnitřní politickou strukturu, ve které u všech 
panregionů dominuje sever. Ten panuje nad periferiemi a dává světu čtyři velmoci: 
Německo, Rusko, USA a Japonsko. Ve své vrcholné podobě se tak představila pan-
germánská vize jednotné střední Evropy a Euroafriky uspořádaných kolem Německa 
směřujícího k ovládnutí světa. 

Podle Haushofera 800 let trvající německá expanze a růst německého státu musí 
dále pokračovat – cílem mělo být ovládnutí světa. Jeho propočet křivdy na němec-
kém národě v podobě omezeného životního prostoru byl velice konkrétní: v Ně-
mecku se prý na jednom kilometru čtverečním „chudé severoalpské roviny“ plahočí  
a dobývá svůj chléb vezdejší 130 lidí, zatímco v zemích bohatých na kolonie na stej-
ném prostoru obstarává si prostředky na živobytí za výhodnějších podmínek sedm až 
25 lidí – proto prý sám bůh ospravedlňuje úsilí Němců o rozšíření jejich území. Na 
stránkách jeho časopisu Zeitschrift fűr Geopolitik se vedle pojmů „životní prostor“ 
objevila hesla „krev a půda“, „moc a prostor“, „touha po prostoru“ atd.  
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Haushofer navázal na Mahanovy a Mackinderovy metafyzické vize sváru mořské  
a pozemní moci, ale i na ideu Heartlandu z opačného německého – tedy kontinentál-
ního – zorného úhlu. Proto viděl budoucí slávu Německa v boji proti západním stá-
tům mořské moci, a to především proti anglosaským zemím. Odtud vyrůstá jeho vize 
„kontinentálního bloku“ – osy Berlín-Moskva-Tokio. Axiomem evropské politiky pro 
něho byla bismarckovská snaha vyhnout se konfliktům dvou velkých kontinentálních 
národů – Němců a Rusů –, tedy situacím jako byla Krymská válka či 1. světová válka. 
Takto se rodila v dobách před příchodem nacistů k moci Haushoferova koncepce ote-
vřenosti Německa Východu – Ostorientierung. Jeho ovlivnění asijskou, zvláště pak 
japonskou kulturou jej vedlo k představám o Německu jako o prodloužení asijské 
tradice. Jak dnes často zdůrazňují někteří ruští teoretici, Haushofer „chápal svaz Ně-
mecka s Ruskem jako jádro eurasijského svazu s nejširším transkontinentálním blo-
kem začleňujícím Čínu a Japonsko“; ve dvacátých a třicátých letech „vystupoval sou-
časně za upevnění sovětsko-německého přátelství“.1 Haushofer byl proti vojenskému 
řešení eurasijského sjednocení. Psal o společném civilizačním úsilí dvou kontinentál-
ních mocností – nový evropský pořádek tedy měly vytvořit ruku v ruce Německo a 
Rusko. Restrukturování Světového ostrova však mělo být provedeno pod vedením 
Němců na úkor neruských Slovanů z východní Evropy a údajně neobývaných asij-
ských oblastí.  

Pod tlakem hitlerismu také Haushofer začal pět ódy na antikomunistickou osu Ber-
lín-Řím-Tokio, kterou zcela nelogicky začal vydávat za projev své původní ideje. Po 
skončení 2. světové války ovšem tvrdil, že jej Hitler nepochopil. Nikdy ale neustoupil 
od své představy o Panevropě v čele s Německem.  

 

VELKONĚMECKÝ NACIONALISMUS 
Zrod pangermánské ideje spadá do období obrovského kulturního i ekonomické-

ho rozmachu německého národa a zároveň jeho politicko-státní roztříštěnosti. Mo-
derní německé vlastenectví i šovinismus jsou, právě tak jako vlastenectví a šovinis-
mus jiných evropských národů, dětmi napoleonských válek. První příznaky panger-
mánského romantického nacionalismu se objevily za války proti Napoleonovi u tako-
vých publicistů, jako byli například Ernst Moritz Arndt či Friedrich Ludwig Jahn. V roce 
1815 na řadě univerzit vznikly Burschenschafty, studentské vlastenecké spolky, které 
usilovaly o sjednocení Německa a odstranění feudálních přežitků. Vyrostly a rozvíjely 
se ze zklamání: Vídeňský kongres nesplnil očekávání, že porážka Napoleona povede ke 
sjednocení Německa. Už u těchto kroužků se projevoval romantický kult germánské-
ho dávnověku, ale i rostoucí nepřátelský vztah k Francii. Pangermánství se rodilo 
v konfrontační atmosféře, obdobné motivy konfliktu lze však nalézt snad v každém 
raném vlastenectví.  

                                                      
1 TICHONRAVOV, Jurij V.: Geopolitika. Učebnoje posobije. Moskva: ZAO, 1998, s. 153. 
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Nejednalo se však jen o legitimní vlastenectví. V pangermánské větvi, která dala 
vzniknout velkoněmeckému šovinismu, byla představa neněmeckého charakteru 
Čech a Moravy geopoliticky nepřijatelná: vždyť z Berlína do Vídně, právě tak jako 
z Vratislavi do Mnichova se jezdí přes Prahu; Morava přece leží na trasách mezi Hor-
ním Slezskem a Dolními Rakousy. Protislovanské a protičeské výroky lze zaznamenat 
ještě před revolucí v roce 1848, ale i v jejím průběhu. „Připustit vznik slovanského 
státního života v Čechách by znamenalo vrazit otrávený meč do hrudi Německa,“ psa-
ly například augsburské Allgemaine Zeitung v květnu 1848. „Uvolnit Čechy z němec-
kého státního spolku a přenechat je ruskému vlivu a panslavistické propagandě by se 
nerovnalo ničemu jinému než sebevraždě Německa. Češi v Čechách nemají jinou vol-
bu, než být Němci, anebo nebýt. Přejeme jim jejich jazyk, jejich zvyky, jejich vzpomín-
ky, dokonce i jejich naděje, ale požadujeme, aby přijali za svůj německý zákon a zřekli 
se jakéhokoliv pokusu odloučit se od německých dějin.“1  

Politická a následně stranická hnutí v německých státech a mezi Němci v Rakousku 
zahrnovala celou moderní škálu politických idejí. Vznikly zde postupně silné liberální, 
sociálnědemokratické, lidovecké, ale i agrární politické strany. Velmi významné byly 
ovšem koncem 19. a v první polovině 20. století národně orientované spolky a strany, 
ale i národně orientované proudy uvnitř stran, které jsou dnes pokládány za tradiční.  
Zvláště po vzniku Německa bylo činěno mnoho pokusů vytvořit organizace, jež by 
pečovaly o Němce, kteří zůstali za hranicemi říše, a případně o jejich připojení.  

Z hlediska vývoje velkoněmeckého nacionalismu mělo mimořádný význam vytvo-
ření Všeobecného německého svazu (Allgemeiner Deutscher Verband) roku 1891, kte-
rý se pod vedením profesora lipské univerzity a poslance říšského sněmu Ernst Hasse 
o tři roky později přejmenoval na Všeněmecký svaz (Alldeutscher Verband). Takto 
získala radikalizující se pangermánská idea do svých služeb první velkou organizaci. Na 
počátku 20. století měl Všeněmecký svaz téměř 22 tisíc členů, přičemž 26 jeho skupin 
působilo v zahraničí. Jeho mimořádný vliv byl dán aktivní účastí německé inteligence, 
univerzitních profesorů, učitelů, farářů, lékařů, ale i úředníků a důstojníků – byl orga-
nizací značné části německé elity. Řada dalších nacionálních spolků se stala jeho při-
druženými členy, a to i v českých zemích.  

Rodila se velkoněmecká větev pangermánství, která vstřebávala sociální darwi-
nismus a rasismus. Český historik Jiří Kořalka cituje Hasseho, který v devadesátých 
letech 19. století prohlašoval, že „Všeněmecký svaz vycházel při všech svých snahách a 
prohlášeních z názoru, že německý státní vývoj nemůže být uzavřen dříve, než všichni 
němečtí soukmenovci, obývající společně střední Evropu, získají společnou státní or-
ganizaci“. Hasse propagoval vytvoření celního svazu, který měl zahrnovat kromě Ně-
mecka a Rakousko-Uherska i Belgii, Holandsko, pravděpodobně Švýcarsko a Rumun-
sko. Tím měla být otevřena cesta pro německý kapitál jak do západní Evropy, tak i na 
Balkán a dále na jihovýchod. Tvrdil, že národy „nelze jen tak spolu srovnávat nebo 

                                                      
1 Citováno podle URBAN, Otto: Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982, s. 36. 
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dokonce zacházet s nimi jako s rovnocennými. Pokládáme za urážku německého ná-
roda, je-li srovnáván s Čechy, Slovinci nebo Maďary“. Podle Hasseho „německý národ 
se nikdy nemůže zříci ani Čech, ani Moravy, ani přístupu k Jaderskému moři. Když se 
jedná o bytí a nebytí, pak přece ve světle kulturních dějin nemůže být pochyb o tom, 
že Češi a Slovinci se musí podřídit německému národu.“ Ve veřejně publikova-
ných materiálech Všeněmeckého svazu se často objevoval pojem Herrenvolk. V All-
deutsche Blätter, týdeníku Všeněmeckého svazu, bylo možné se v lednu 1895 dočíst, 
že „Dunaj, v předcházejících staletích široká silnice německé kolonizace, ukazuje na-
šemu pohledu cestu k Černému moři, na Balkánský poloostrov, do Malé Asie. Starý 
Drang nach Osten je třeba znovu oživit. Musíme získat prostor směrem na východ a 
jihovýchod, abychom pro germánskou rasu zajistili životní podmínky, které potřebuje 
k plnému rozvinutí svých sil, i kdyby přitom takové méněcenné nárůdky jako Češi, 
Slovinci a Slováci, které se dovolávají národnostního principu, pozbyly své, pro civiliza-
ci neprospěšné existence.“1 V třídílné práci Německá politika, kterou Ernst Hasse vy-
dal v letech 1905 až 1907, požadoval podporu německých hraničářů, bývalých vojáků, 
jako velkého vojenského předpolí a otevřeně požadoval nová území, přičemž domo-
rodé obyvatelstvo v nových zemích mělo být využito podle německých potřeb.  

V tomto kulturněpolitickém okruhu se mluvilo o slovanských hordách deroucích se 
do Německa, aby zničily výkvět lidské kultury; o „méněcenných Češích“ a o „polských 
padouších“ (rakouský poslanec Karl Hermann Wolf při polemice proti návrhu Badeni-
ho reforem); o nutnosti být tvrdý, neboť „rozum česká lebka nepřijímá, ale ranám je 
přístupná“ (slova profesora dějin Theodora Mommsena z roku 1897, na něž odpovídal 
český básník Antonín Sova); o Češích jako „česky mluvících Němcích“ a podobně. Celá 
řada tehdejších pamfletů propagovala velkoněmectví v podobě poněmčení střední 
Evropy, tedy především českých zemí, ale i vykázání neněmeckého obyvatelstva 
z Předlitavska (na jejich místo měli být usídleni Němci z Uher, Severní Ameriky a Rus-
ka). Některé pamflety slibovaly vítězný boj proti Rusku. To vše doprovázel požadavek 
koloniální expanze. Velké naděje byly vkládány do „Dolnoněmců“, Búrů, kteří povstali 
proti britskému kolonialismu a byli pokládáni za součást německého národa.  

Počátkem 20. století získal Všeněmecký svaz na čele s advokátem Heinrichem Clas-
sem ještě větší vliv. Pod heslem „Pamatuj, že jsi Němec!“ formuloval svůj konkrétní 
program, v němž lze nalézt úkoly jako: posilovat nacionální cítění Němců a v konkrét-
ních případech probouzet a upevňovat rasovou a kulturní homogenitu všech částí 
německého lidu; bojovat proti všem silám, které chtějí kontrolovat a omezovat vývoj 
německého národa; podporovat německé zájmy ve světě, zvláště pak pokračování 
německé koloniální politiky atd. 

V etnicky pestrém Rakousku a Uhersku nabíralo velkoněmecké myšlení specifickou 
ostrost. Koncepce byly různé – pohybovaly se na celé škále od představ o celní unii 
Rakouska s Německem k vizi unitárního německého státu. V politické situaci národ-
                                                      
1 Citováno podle KOŘALKA, Jiří: Všeněmecký svaz a česká otázka koncem 19. století. Praha: Nakl. ČSAV, 

1963, s. 27-9, 35, 31 a 56. 
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nostních svárů a později 1. světové války docházelo k tomu, že přednost dostávaly 
stále radikálnější výzvy. I rakouští liberálové a demokraté působili rozporně, a to už 
před revolučním rokem 1848. Také oni popírali středoevropskou svébytnost Čechů a 
Slováků. Pouze Němci, Italové, Poláci a Maďaři měli tvořit státní národy. Jak uvádí Jan 
Křen, například českoněmecký demokrat Franz Schuselka, pocházející z Českých Budě-
jovic, v roce 1843 (rok po přestěhování do německého Výmaru) sice nazýval Čechy 
„nejušlechtilejším slovanským kmenem“, ovšem zároveň „české země měl už za ně-
mecké, český národ za mrtvý, snahy českých národovců za marné a za nevyhnutelné a 
pokrokové východisko pro Čechy považoval dobrovolnou asimilaci“.1  

Od konce šedesátých let 19. století už nikdo nevěřil v možnost získat Čechy do 
německého národa. Důvodem byla jak radikalizace Čechů spojená s jejich rostoucí 
ekonomickou emancipací, tak i pojetí národa opřené o vizi jazykové a kulturní výluč-
nosti. Není divu, že velkoněmectví dominovalo zvláště u extrémních nacionalistů 
v českých zemích, a to včetně představ o násilné germanizaci a vyhnání Neněmců. 

Z druhé strany pak v Rakousku prusofilství dalo na přelomu šedesátých a sedmde-
sátých let 19. století vzniknout řadě velkoněmeckých organizací. Za tímto účelem byl 
v roce 1867 ve Vídni založen Německý národní spolek (Deutsche Volksverein), roku 
1869 v Gratzu Spolek německých nacionálů (Verein der Deutschnationalen). Tyto, ale 
také následné organizace mimo jiné hledaly cesty k vytvoření německé většiny 
v Předlitavsku, a to dokonce pomocí návrhů na oddělení Haliče, Bukoviny a Dalmácie 
od Předlitavska.  

Vzápětí po rozpuštění nacionalistických německých studentských spolků vznikl ro-
ku 1879 Deutscher Klub, z nějž vzešla iniciativa k zakládání německých nacionalistic-
kých organizací v Rakousku. Z těchto kruhů vzešel roku 1882 tzv. linecký program, 
který měl jako motto „ne liberální, ne klerikální, nýbrž národní“. „Protestujeme proti 
pokusům přeměnit Rakousko ve slovanský stát. Budeme pokračovat v agitaci za za-
chování němčiny jako úředního jazyka a odporovat rozšíření federalismu,“ praví se 
v tomto manifestu. „Jsme pevnými zastánci aliance s Německem a zahraniční politiky, 
kterou nyní říše prosazuje“. Součástí programu byly i požadavky jednotného celního 
území zahrnujícího německou říši, Rakousko, Uhry a balkánské země. Linecký pro-
gram požadoval vyčlenění Haliče, Dalmácie a Bukoviny z Předlitavska, připojení Dal-
mácie, Bosny a Hercegoviny k Uhrám a zavedení němčiny jako státního jazyka v cen-
tralizovaných českých a rakouských zemích. Protože spoluautory byli kromě říšského 
poslance Georga von Schönerera i někteří židovští intelektuálové (mezi nimi i Victor 
Adler, pozdější zakladatel sociální demokracie v Rakousku), jeho původní verze nebyla 
antisemitská. V květnu 1885 byl však linecký program doplněn – mimo jiné i zásluhou 
Schönerera – o antisemitismus, ale též o protikatolické výzvy.  

Radikální nacionalisté pod vedením Georga Schönerera doporučovali zničení stře-
doevropské monarchie ve prospěch Velkoněmecka, které by zahrnovalo i české země. 

                                                      
1 KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 116. 
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Schönerer patřil v roce 1882 k zakladatelům Německého nacionálního spolku (Deut-
schnationaler Verein), roku 1887 pak sdruženi Německé nacionální sjednocení (Ver-
band der Deutschnationalen), které se stalo v roce 1891 základem Německé nacionál-
ní strany (Deutsche Nationalpartei). Ta se v roce 1895 změnila na Německou lidovou 
stranu (Deutsche Volkspartei). Schönererova skupina nebyla nijak početná, ve volbách 
roku 1897 ovšem získala pět říšských mandátů, z toho čtyři na Chebsku a jeden ve 
Slezsku.  Z Německé lidové strany z ní se pak na přelomu století vydělila Schönererova 
nejradikálnější skupina, Všeněmecká strana (Alldeutsche Partei). Ta pak uspěla ve vol-
bách do říšské rady v roce 1901, přičemž v českých zemích zvláště v průmyslových 
centrech severočeského pohraničí jako byly Jablonec, Trutnov a Ústí nad Labem.  

Po těchto volbách došlo k roztržce uvnitř strany, konkrétně mezi jejími vůdci Geor-
gem Schönererem a Karlem Wolfem. Volf v roce 1902 založil Volnou německou stranu, 
která se o pět let později přejmenovala na Německou radikální stranu (Deutschradika-
le Partei). Roztržka ale oba následníky oslabila ve volbách následujících, tedy v roce 
1907. Sjednocení nacionalistů ale po volbách v roce 1911 učinilo z radikálů nejsilnější 
německou stranu v českých zemích (získali 22 mandátů, zatímco lidovci jen 9 mandá-
tů). Kvalifikovaný odhad říká, že v prvních letech 20. století mezi německým obyvatel-
stvem českých zemí bylo tehdy 150 až 200 tisíc členů hlavních nacionálně výbojných 
organizací.1 Právě Schönerer a Wolf propagovali expanzionismus, hesla o nadřaze-
nosti Němců nad Slovany a přihlásili se k antisemitismu – tedy k těm nectnostem, 
které daly vzniknout oné větvi pangermánství, jež nakonec zplodila Adolfa Hitlera. 

Schönererova Všeněmecká strana i rakouská Křesťanskosociální strana (Christ-
lichsoziale Partei Österreichs) Karla Luegera, které se postupem času staly baštami 
německého nacionalismu a antisemitismu v Rakousku, se přitom nadále prezentovaly 
jako demokratické strany, tedy antiliberální – „liberalismus pro ně představoval sys-
tém aristokratických a plutokratických výsad, systém nerovnosti“.2 Rakouští němečtí 
liberálové a konzervativci se sjednotili na antifederalistickém přístupu, odmítali reor-
ganizaci Rakouska podle historicko-etnických regionů.  

V květnu 1899 byl zveřejněn tzv. svatodušní program, který se pokusil zformulovat 
minimální požadavky některých hlavních německých stran v Rakousku (pokroková, 
lidová, křesťansko-sociální a ústavověrný velkostatek, nikoliv však sociální demokra-
cie). Takto měla být postavená hráz Schönererovu šovinismu. Jak uvádí český historik 
Zdeněk Veselý, svatodušní program – oficiálně nazvaný Národně-politické požadavky 
Němců – měl vytvořit Malorakousko, které se mělo stát „národním státem Němců“. 
Navrhovaná cesta připomínala linecký program: podle článku 1. 3. svatodušního pro-
gramu „odmítáme všechny státoprávní snahy jiných národů a stran, trváme pevně na 
ústavě jakož i na jednom státě, a žádáme, aby tento stát dostal společné jméno »Ra-
kousko«“. Z Předlitavska měly být uvolněny Halič a Dalmácie, které měly být s Vídní 
spojeny obdobně jako původně Uhry – personální unií. Podle článku 1.8 „budiž ne-
                                                      
1 KOŘALKA, Jiří: Všeněmecký svaz a česká otázka koncem 19. století. Citované vydání, s. 14-16 a 18.  
2 FEJTÖ, Francois: Rekviem za mrtvou říši. O zkáze Rakousko-Uherska. Praha: Academia, 1998, s. 112. 
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zvratně trváno na spolku s Německem, kterým zajištěn jest mír v této monarchii“. 
Čechy měly být rozděleny na české a německé správní území „zcela nezávisle na kolí-
savých výsledcích sčítání lidového“. Na takto vymezených německých územích měla 
být výhradním úředním vnitřním i vnějším jazykem němčina (ve smíšených územích a 
Praze měla být možnost volby); „jednání státních úřadů navzájem děje se zpravidla 
německy“. Obdobně měla být řešena Morava, ovšem ve Slezsku měla být vnitřním 
jazykem pouze němčina, pro vnější styk pak zpravidla němčina. V tzv. velikonočním 
programu z roku 1918 – tedy v Požadavcích Němců Rakouska na nové uspořádání po 
válce – byly tyto požadavky radikalizovány a dostaly ultimativní charakter.1  

Zvláštní linii představuje Německá dělnická strana (Deutsche Arbeitspartei), která 
byla založena v listopadu 1903 v Ústí nad Labem. Vznikla po již zmíněné roztržce 
s Schönererem a Wolfem, ovšem navazovala na dělnické spolky z 80. let století před-
cházejících. Jejich program, přijatý na sjezdu v Trutnově (1904), vycházel z tzv. cheb-
ského programu národních dělníků (1899). Ten bral pod ochranu německé menšiny 
v Uhrách a hájil též myšlenku odstoupení Haliče a Dalmácie. Cílem se stalo vytvoření 
celní unie s Německem. Zpočátku neznatelný antisemitismus se prosadil v progra-
mové novele z roku 1913, přijaté na sjezdu v Jihlavě, která požadovala „boj proti ži-
dovskému vlivu ve všech sférách veřejného života“. Program kritizoval nejen „přebu-
jelý židovský vliv“, ale i marxismus, kapitalismus a klerikalismus. V květnu 1918 se tato 
strana přejmenovala na Německou nacionálně-socialistickou dělnickou stranu (Deut-
sche Nationalsozialistische Arbeiterpartei), jejíž program navazoval bez výrazných 
změn na trutnovský a jihlavský program. A jak píše Jaroslav Šebek, „tyto ideové před-
poklady se na počátku 20. století staly jednou z inspirací pro vznik programu Hitlerovy 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.“2   

Radikalizaci pangermánství od devadesátých let 19. století čeští politici citlivě 
vnímali. Právě z programů lidí v okolí Všeněmeckého svazu a ultraradikálních němec-
kých nacionalistů z Rakouska a Čech čerpali Tomáš G. Masaryk, Karel Kramář či Edvard 
Beneš svoji představu o pangermánství. Odtud také vyrůstaly jejich obavy a přesvěd-
čení o přirozené antislovanské agresivitě pangermánství a jeho zaměření na východ, 
tehdy ještě hlavně směrem přes Balkán na Istanbul. Navíc se v průběhu 1. světové 
války z extrémních modelů reorganizace střední Evropy propagovaných okrajovými 
pangermánskými skupinami stával program akcí států. Tam, kde je vše dovoleno, 
rozhoduje odhodlání a síla. Mapa číslo 14, která je převzata z Masarykovy knihy Nová 
Evropa. Stanovisko slovanské, znázorňuje nejčastější podobu expanzivní větve pan-
germánského snu o nové říši v předhitlerovském období. 

 

                                                      
1 Dějiny českého státu v dokumentech. Vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Z. Veselý. 

Citované vydání, s. 308-3-17. 
2 Viz blíže ŠEBEK, Jaroslav: Německé politické strany v českých zemích. In: MALÍŘ, Jiří, MAREK, Pavel a kol: 

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004. I. díl: 
Období 1861 – 1938. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2005, s. 467-494. 
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NĚMECKÁ STŘEDNÍ EVROPA 
Rakousko-britský geograf Karl Sinnhuber byl přesvědčen, že idea Mitteleuropy je 

ústředním pojmem německé geografie. Jenže je s tím spojen velký problém. Sinnhu-
ber po srovnávací analýze německých map dospěl k závěru, že „existuje malá shoda a 
oblast společná pro všechny mapy… je extrémně malá; zahrnuje větší část Českoslo-
venska a pokračuje do Rakouska, Německa a Polska.“ Shoda ještě zahrnuje představu 
geometrického centra Evropy a pojem středoevropského časového pásma.1 Dlužno 
dodat, že přesah shody za hranice Československa je velmi malý.     
 

Mapa č. 14: Pangermánský plán centrální Evropy 

Pangermánský pohled na střední Evropu hledal řešení tří základních problémů in-
tegrace, kterými byly:  
 Velkoněmecké spojení Německa a Rakouska;  

 Zapojení neněmeckých národů Rakousko-Uherska;  

 Připojení dalších neněmeckých národů a případně států, ať již s germánským jazy-
kovým základem, nebo nikoliv.  

Na samém počátku ve třicátých a čtyřicátých letech 19. století byla Mitteleuropa 
pojímána jako otázka ekonomických zájmů – nikoliv bez vlivu zkušeností z německého 
sjednocovacího procesu. Cílem propagátorů Mitteleuropy bylo vytvoření jednotného 
ekonomického prostoru, který by byl schopný autarkického vývoje a byl chráněný 
protekcionalismem. Jenže z původní vize ekonomické zóny se Mitteleurope postupem 
                                                      
1 SINNHUBER, Karl A.: Central Europe – Mitteleuropa – Europe Centrale. An Analysis of a Geographical 

Term. In: Transactions and Papers (Institute of British Geographers), No. 20 (1954), s. 16-18 – 
http://www.jstor.org/stable/621131?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents  
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času změnila na specifickou státní ideu – a na představu oblasti legitimní německé 
expanze, jakési zjevné přeurčení Německa. I v této podobě si ovšem Mitteleurope 
zachovala liberálně-imperialistický duch – na rozdíl od nacionálních či později dokonce 
rasistických koncepcí velkoněmecké říše. Ovšem prostorově se v některých koncep-
cích Mitteleuropa a velkoněmecké říše jednalo o totožné pojetí, které v radikálních 
podobách požadovalo území od Atlantiku k Černému moři. 

Německý (tak trochu i americký) ekonom Friedrich List se stal nejznámějším pro-
pagátorem celní unie německých států a habsburské monarchie. Požadoval nejen 
rozšíření trhu pro německé výrobky, ale též pomocí vnějších tarifů zajištění nutné 
ochrany mladého průmyslu. Budoucnost Německa neviděl v zámořských koloniích, ale 
především v Evropě. V jeho díle lze nalézt zaměření expanze směrem do Persie, před-
stavu železnice od německého pobřeží Baltu na Balkán a do Perského zálivu, ale i vizi 
regulace Dunaje a jeho přítoků. Zároveň věřil, že Německo se rozšíří i na západ – Bel-
gie, Holandsko, Dánsko a Švýcarsko se brzy měly připojit k nově vzniklé celní unii. Pro 
něho, právě tak jako pro Karla von Brucka, místopředsedu ekonomického výboru 
Frankfurtského parlamentu a pozdějšího rakouského ministra obchodu, měla integra-
ce Německa, Rakouska, Švýcarska a Itálie vytvořit imperiální ekonomiku schopnou 
konkurovat britské a francouzské ekonomice na západě a ruské na východě. Je pří-
značné, že podle analýzy 79 německých atlasů, které byly v prodeji roku 1856, pouze 
čtyři měly politickou mapu identifikovatelnou jako Mitteleuropa, zatímco 24 měly 
ekonomické mapy založené na této ideji.1 

Představy o jednotné střední Evropě měly své příznivce mezi všemi politickými 
proudy. Na levici, pro niž byla federalizovaná střední Evropa demokratickou cestou  
k odstranění etnického napětí, se k této myšlence hlásil Karl Renner. Konzervativec 
Theodor Schieman, přítel německého císaře Viléma II., psal o středoevropské unii, 
která bude konkurovat Velké Británii a zadržovat Rusko. Vývoj měl směřovat ke kon-
federaci, v níž by se kolem Německa sjednotilo deset milionů německy mluvících lidí 
žijících v Rakousko-Uhersku a v enklávách v dalších státech; ostatní „malé národy“ měl 
čekat pomalý zánik.  

Mezi propagátory Mitteleuropy jsou nejčastěji uváděna jména Victora Franze von 
Andrian-Werburga, Gustava von Mevissena, Karla Friedricha Nebeniuse a Gustava 
Höfkena (ten chtěl spojit unii se skandinávskými státy a s Belgií a Holandskem), ale 
také mnoho dalších. Karl von Bruck navrhoval v roce 1849 středoevropskou celní unii. 
Usiloval o kontrolu obchodu ve Středozemním moři, v roce 1859 pojal úkol spojit Ra-
kousko a italskou federaci spolu se švýcarskou a německou federací. Takovýto středo-
evropský celek by měl být schopen čelit „nelegitimnímu zahraničnímu vlivu“, čímž 
myslel vliv Francie, Británie a Ruska. Josef Edmund Jörg, vydavatel Štúra katolického 
časopisu Historisch-Politischen-Blätter, už od roku 1853 varoval před blížící se hege-
monií USA a Ruska. Byl přesvědčen, že evropská mocenská rovnováha zastarala a do-

                                                      
1 HEFFERNAN, Michael: The Meaning of Europe. Citované vydání, s. 73. 
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poručoval, aby se Prusko a Rakousko – pokud chtějí zachránit křesťanskou civilizaci – 
spojily a vytvořily Mittelstellung mezi Východem a Západem.1 Mitteleuropäische Wirt-
schaftsverein, založený v roce 1904 Juliem Wolffem, měl zahrnovat kromě Německa a 
Rakousko-Uherska nejen Belgii, Holandsko a Švýcarsko, ale také Balkán. 

V bohatém díle Constantina Frantze lze nalézt pozoruhodné projekty z konce pa-
desátých let 19. století, podle nichž měla germánská aliance spojit i skandinávské stá-
ty a Anglii a vést tak k rozšíření střední Evropy. Mitteleuropu a Německo chápal jako 
nástupce Svaté říše římské národa německého. Oblast mezi Francií a Ruskem pojal 
jako kulturní zónu německého vlivu. V roce 1859 předložil plán středoevropské fede-
race od Severního mysu v Norsku až k portugalskému městu Faro. Svůj velký plán halil 
do pláště vizí o křesťanské obnově. V jeho podání měla být výsledkem Evropa bez 
bratrovražedného zabíjení a národnostních svárů. Vždy však hovořil o německé kultu-
ře, německém duchu, německé historii jako důkazu nadřazenosti Němců. V jeho tex-
tech je obsaženo odmítnutí islámské kultury jako asiatské a barbarské. Všudypřítomný 
v jeho díle byl také antisemitismus.  

Frantze kombinoval zvláštním způsobem pacifismus a imperialismus: otázku, zda 
vlajka bude následovat obchod anebo naopak ponechával na budoucích okolnostech. 
Jeho nepřátelský vztah ke sjednocení Německa, které symbolizoval Bismarck, dopro-
vázela rusofobie. Rusko bylo podle něho semiasijská moc, která musí být vytlačena 
z Evropy – skutečná ruská mise je prý v Asii. Poláci by měli získat kulturní svobodu plus 
autonomii, ovšem založenou na zisku z moci německého souseda a jeho kulturní nad-
řazenosti. Spolu s bývalými ruskými državami a slovanskými částmi Pruska a Rakouska 
se měla německá moc rozšířit do střední Evropy. Rakousko mělo expanzí do jihový-
chodní Evropy naplnit svou misi protlačovat západní civilizaci přes podunajské země 
na jih k Bosporu. „Pouze válka – Bundeskrieg – vytvoří pro nás německou jednotu,“ 
psal Frantze v roce 1864. „Pouze na stěnách Paříže lze dosáhnout mír pro západní 
Evropu,“ tvrdil v roce 1859 a v roce 1871 triumfálně dodával, že „porážka Francie je 
skutečné znamení německého znovuprobuzení“. Když pak v roce 1882 požadoval vy-
tlačení Ruska z Evropy, tvrdil, že „pouze válka ve velkém stylu může vést k úspěchu“. 2  

Ve své monumentální práci z osmdesátých let 19. století Světová politika uvažoval 
Frantze o tom, že budou existovat jen dvě skutečné světové mocnosti, které drží roz-
sáhlé území: Rusko a Spojené státy. Federální sjednocená Evropa byla podle jeho ná-
zoru jedinou možnou konkurencí novým světovým mocnostem. Základem středoev-
ropské federace pod vedením Německa, která by měla být schopna čelit z jedné stra-
ny Rusku a z druhé USA, měla být izolace Francie, Itálie a Ruska. Sjednocená Evropa 
byla podle něho totožná se středověkým územím západního křesťanství – Abendland.  

 

                                                      
1 STIRK, Peter: The Idea of Mitteleuropa. In: Mitteleuropa. History and Prospects. Ed. by P. STIRK.  

Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994, s. 7 a 10. 
2 Citováno podle WEITZMANN, Waller R.: Constantin Franz, Germany and Central Europe. An Ambiguous 

Legacy. In: Mitteleuropa. History and Prospects. Citované vydání, s. 49. 
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MITTELEUROPA FRIEDRICHA NAUMANNA 

Podle Karla Sinnhubera se koncept střední Evropy objevil až „v době prusko-ra-
kouského antagonismu v polovině 19. století“, zůstal prý ale „akademickým tématem 
až do chvíle, kdy 1. světová válka nepřinesla ekonomickou unifikaci Centrálních moc-
ností“.1 Jisté je, že tehdy nejslavnější model střední Evropy sjednocené kolem Němec-
ka přinesla kniha poslance říšského sněmu a luteránského kněze Friedricha 
Naumanna (1860 – 1919) Mitteleuropa. Ta byla poprvé vydána v roce 1915, ještě 
v průběhu 1. světové války byla přeložena do angličtiny a vyšla jak ve Velké Británii, 
tak i v USA. Naumannova Mitteleuropa přinesla asi metodologicky nejryzejší vizi střed-
ní Evropy jako geopolitického celku pod německým vedením. Rozhodně však není 
příkladem nejmilitantnějších pangermánských představ: kombinuje německý naciona-
lismus a imperialismus s liberalismem a socialismem – a nepodléhá rasismu. Zpravidla 
je Naumann pokládán za liberála, stejně jako jeho názorový druh Albrecht Penck, je-
hož představu Mitteleuropy z roku 1915 znázorňuje mapa číslo 15.2 Linie „varjažského 
okraje“ naznačuje východní hranici pangermánského snažení – linii, po které pronikli 
Normané ze Skandinávie k Černému moři a v rurikovském Rusku údajně šířili „němec-
kou státní ideu“. 

 

Mapa č. 15: Mitteleuropa  Albrechta Pencka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naumannovi nelze upřít ideály, které jsou dnes spojovány s politickým idealismem: 
věřil v možnost odstranění válek vytvořením světového státu. Domníval se však, že 
před zorganizováním lidstva do „Spojených států světových“ uplyne pravděpodobně 
dlouhé období, během kterého skupiny lidí budou bojovat na život a smrt a pro za-

                                                      
1 SINNHUBER, Karl A.: Central Europe – Mitteleuropa – Europe Centrale. Citované vydání, s. 26 a 27.  
2 Podle HEFFERNAN, Michael: The Meaning of Europe. Citované vydání, s. 75. 
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bezpečení plodů své práce. Již v roce 1915 ale nabízel přátelskou ruku Francii po skon-
čení války. 

Naumannova Mitteleuropa byla geopolitickým celkem mezi Ruskem a západními 
mocnostmi. Podle tohoto autora je Evropa rozdělena dvěma příkopy ze severu na jih: 
jeden vede od dolního Rýna k Alpám, druhý od Lotyšska buď do západní, nebo vý-
chodní části Rumunska. Ty vytvářejí hlavní a nepřekonatelné trojdělení Evropy. Pro-
blémem střední Evropy je, zda je zde nutný mezičlánek v podobě oddělení Německa 
a Rakousko-Uherska mezi těmito dvěma severojižními příkopy. Střední Evropa byla 
podle něho geografickým výrazem, který dosud nemá politický nebo ústavní charak-
ter. „Světová organizace bez politického uspořádání stále existuje pouze v určitých 
oblastech obchodu nebo financí, zatímco státy jsou soudržné a bojují o svůj život,“ 
psal Naumann. V budoucnu ve světě prý zůstane pouze omezené množství mocen-
ských center, a to Londýn, New York a Moskva. „Lidská skupina ve střední Evropě hra-
je o tuto pozici ve světě.“ V neúprosném konkurenčním tlaku prý „žádný středoevrop-
ský národ, dokonce ani Němci, není sám o sobě tak velký, aby mohl vytvořit ekono-
mický stát potřebné světové velikosti. To je výsledek kapitalistického systému vzá-
jemné výměny.“ 1 

První světová válka nebyla pro Naumanna německou či dunajskou válkou, ale 
historickým testem střední Evropy – „přišla jako stvořitel středoevropského ducha“. 
Právě v této válce se podle Naumanna měla ve střední Evropě zrodit dříve nebývalá 
solidarita. Ta měla být nesmírně důležitá, neboť „v tomto věku rozšiřujících se státních 
federací a mocností“ přestala být středoevropská unie nadějí – stala se nutností. Pro-
to ti, kdo budou po válce jednat na mírovém kongresu o budoucím uspořádání Evro-
py, neměli zapomenout, že jejich cílem musí být středoevropská unie. Naumann si byl 
jist, že „z války se vynoříme jako Středoevropané“. Právě „Mitteleuropa je plodem 
války“, tím důvodem, pro který vojáci umírali. Ovšem i když Německo a Rakousko-
Uhersko fúzují do společné ekonomické jednotky, nevytvoří největší ekonomický celek 
ve světě: Mitteleuropa měla být pouze jednou z integrovaných skupin; podle propočtů 
Naumanna měla být Mitteleuropa pouze čtvrtým světovým státem v pořadí.2  

Pro Naumanna představovala Mitteleuropa unii, která se měla stát politickým vý-
razem středoevropského regionu. Předpokladem jejího vzniku měla být centralizace 
určitých institucionálních politických aktivit Německa a Rakousko-Uherska v nových 
orgánech. Pro její vytváření Naumann doporučoval princip, který je někdy přisuzován 
císaři Augustinovi, jindy pak německému teologovi Meldeniovi: In necessariis unitas, 
in dubiis libertas, in omnibus autem caritas – V nezbytných záležitostech jednota, 
v pochybných volnost (svoboda), ve všech ale pochopení (snášenlivost). Mitteleuropu 
si Naumann představoval jako superstát, „superstruktura, ale ne nová budova! Existu-
jící budovy musejí zůstat stát!“ Jeho představa směřovala k unii, ale nevzpíral se mož-
nosti, že by si lidé raději přáli nazývat ji konfederací – byť by to pozměnilo její charak-
                                                      
1 NAUMANN, Friedrich: Central Europe. New York: A. A. Knopf, 1917, s. 188, 180 a 268. 
2 Tamtéž, s. 12, 13, 282-283 a 182.  
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ter. Byl však přesvědčen, že se Mitteleuropa nestane federálním státem, neboť fede-
raci pokládal za nereálnou.1  

Základem Naumannovy představy unie byla vize ekonomické jednoty středoevrop-
ského prostoru. Unie měla být politickým projevem středoevropského hospodářského 
národa, měla představovat „praktický socialismus“ světové skupiny napojený na ně-
mecko-rakousko-uherskou ekonomickou oblast. Integrace byla chápána trojstupňo-
vě: na ekonomickou spolupráci měla navázat spolupráce vojenská, neboť jednotná 
ekonomická zóna musí být soběstačná z hlediska obranných cílů; ekonomická a vo-
jenská unie měla následně mít vliv na řízení a sjednocení zahraniční politiky. Při in-
stitucionálním popisu středoevropské unie Naumann započetl mezi instituce sjedno-
cující a vytvářející unii stejné odvodové zákony, vzájemnou vojenskou inspekci, spo-
lečný výbor pro zahraniční věci, společnou radu pro železnice, kontrolu vodních toků 
atd., společnou měnovou soustavu, stejné bankovní a obchodní zákony, stejné daně 
pro vojenské výdaje, vzájemné závazky pro státní dluhy, rovnost v celních tarifech, 
společný výběr daní, stejné tovární zákony, stejné zákony pro podnikání, syndikáty 
atd. Středoevropská unie měla navázat na stávající státní uspořádání například využi-
tím různých volebních systémů, což je i dosavadní praxe Evropské unie. Mitteleuropa 
jako ekonomický superstát se nikde neměla vměšovat do problematiky církví, škol-
ství, jazykových otázek.2  

Hlavním ústavním problémem Mitteleuropy mělo být oddělení národního státu od 
ekonomického a vojenského státu. Přesto ale naděje Mitteleuropy při konfrontaci 
s mocenskými centry měla být založena na německé kultuře, na německé organizaci, 
na německém duchu. Naumann byl přesvědčen, že Němci jsou ve srovnání s velkými 
západními národy mladí, jsou „historickým polotovarem“. Právě kolem německého 
ducha měla vyrůst středoevropská kultura, měl se vytvořit nový lidský typ. Základní 
charakteristiku budoucí Mitteleuropy měl přinést německý ekonomický duch. Ten měl 
být prvořadým integrujícím faktorem, neboť Češi, Poláci nebo Maďaři jsou prý skuteč-
ně mnohdy protiněmečtí, ale zároveň přijímají německé pracovní metody.  

Podle Naumanna „Mitteleuropa bude mít německé jádro, dobrovolně bude užívat 
německý jazyk, který je známý v celém světě“. Měla však být tolerantní a pružná, po-
kud jde o používání dalších jazyků. To měla být jediná cesta k vnitřní harmonii velkého 
státu. Varoval, že Maďaři nebo Češi „budou nás vlastenecké Němce pokládat za ne-
přátele, když zpíváme, sníme, studujeme a pracujeme pro Deutschland, Deutschland 
über alles. Potřebujeme to. Je to naše životní krev.“ Neopomněl však dodat, že „při 
zdůrazňování naší národnosti bychom měli zdůrazňovat jejich“. Podle Naumanna se 
Slované „emigrující do Německa“ vždy setkávali a stále setkávají s národnostní zdí. 
„Jak skvělé by bylo pro nás, kdyby Češi konvertovali mezi Němce, kdyby to bylo mož-
né. To však jednoduše možné není. Čas pro toto minul, obě strany jsou příliš staré… 
Přehlížet tyto změny by znamenalo tragickou chybu současné pangermánské strany.“ 
                                                      
1 Tamtéž, s. 256, 252 a 250. 
2 Viz tamtéž, s. 256 a 38. 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
6. Pangermánská idea a Mitteleuropa 

 119 

Rakušané, a také, jak píše Naumann, „maďarští Slované (Češi, Poláci, Zakarpatští Ukra-
jinci, Slováci, Slovinci, Dalmatinci), jakož i maďarští Rumuni“ neočekávají příliš velký 
zisk ze sbratření s německou říší – „naštěstí mají rádi Rusy ještě méně než Němce a 
těší se z toho zůstat Rakušany, pouze litují, že uspořádání světa je nutí žít mezi dvěma 
skupinami, které jsou jim tak cizí.“ Byl přesvědčený, že po válce bude nutné osvobodit 
se od násilné germanizace a přijmout například na území osídleném Poláky lepší 
vnitřní organizaci. Podle něho mluvit o „rozhodujícím boji mezi Germány a Slovany je 
zavádějící“. Doufal, že po válce zmizí panslovanské sny, otázka italských hranic bude 
nějak vyřešena, pangermánský partikularismus bude transformován v ryzí cítění pro 
unii dvou stře-doevropských mocností. V novém středoevropském státním svazku 
sice různé národnosti nezapomenou na své spory, ale povedou je prý jako záležitost 
domácí, nikoliv jako otázku zahraniční politiky. Do hry měla také vstoupit disciplína a 
vzájemná závislost.1  

S pozoruhodnou neprozřetelností Naumann soudil, že díky Bismarckovi v Německu 
„státní politika předchází politiku jakékoliv národnosti, tudíž my nečiníme nic a nikdy 
jsme nečinili, co by mohlo vypadat jako povzbuzování k německé iredentě“. Připomí-
nal, že Herder, který rozuměl lidské duši, nevěřil v trvání rakouského státu. Kritizoval 
maďarizaci v Uhrách – byť hlavně její protiněmecké prvky. Přinesl však zároveň pozo-
ruhodné pochopení pro maďarizaci, neboť prý jde o snahu dosáhnout toho, aby více 
než polovina obyvatel v Uhersku byli Maďaři ještě předtím, než tam zvítězí demokra-
tické principy vlády. Maďarizace měla být cestou k bezpečné většině – je nutné „získat 
čas a maďarizovat!“. Zároveň kladl budoucnost Mitteleuropy a Německa právě do 
rukou Maďarů jako neněmeckého státu v regionu. Přitom byl ale přesvědčený, že 
„uherský stát může ve své dnešní podobě přežít jako nezávislý politický faktor jen 
tehdy, když bude v alianci s neslovanskou mocností“.2  

Naumann nevynechal ani téma tzv. židovské otázky, neboť jak napsal, antisemité 
v Německu by mohli mít obavy z rakouských Židů v případě vytvoření středoevropské 
unie. Ale zvláště s ohledem na plnění povinností židovskými vojáky během války v ně-
mecké a rakouské armádě předpokládal, že antisemitské výkřiky nebudou mít v Ně-
mecku ohlas. Zároveň pokládal židovské podnikatele za integrující faktor ve střední 
Evropě a domníval se, že židovská otázka je více sociální než národnostní.  

Z textu Naumannovy Mitteleuropy je patrná sympatie k sociálnědemokratickému 
programu řešení národnostní otázky v Rakousko-Uhersku, který byl zaměřený na 
zajištění národnostních práv v regionech. Naumann dospěl k názoru, že sociálněde-
mokratický program je sice správný, ale postrádá „jakékoliv vysvětlení, jak specifická 
práva národností budou spojena s nutnou solidaritou“. Domníval se, že ani při rasové 
toleranci ve středoevropském superstátu, která musí jednou nastat, nebude zde „úpl-
ná suverenita malých národů. Je to bolestivé, ale studium obecných dějin ukazuje, že 
je to nemožné: politicky malé zájmy vyžadují pomoc.“ Neuspokojené národní aspirace 
                                                      
1 Tamtéž, s. 112, 19, 95-96, 27, 86, 18, 108 a 33. 
2 Tamtéž, s. 28, 100-102, 281 a 82. 
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zůstanou. Jestli nemá být prolévána krev v rasových válkách, musí se rozšířit „hmata-
telný liberalismus“.1  

Naumann ale upozorňoval, že o středoevropské jednotě mluví nejen pangermáni, 
ale i sociální demokraté a také antisemité. Sám též v první části knihy koketoval 
s šovinistickým jazykem. Projevoval radost, že se německé politické strany zbavily 
toho, co nazývá provinciálnost „ve vztahu k základní otázce státu: myslí imperiálně!“ 
„My říšští Němci chceme pokud možno pomoci všem našim utlačovaným bratřím ve 
střední Evropě,“ psal Naumann. Dodával však, že i když jsou Němci žijící v Rakousku 
nebo Uhersku v „izolaci nebo jako ukřivdění jedinci“ předmětem „sympatie a ochra-
ny“, měli by „pamatovat, že reciproční spravedlnost pozvedá lidi a že další národy 
chtějí žíti s námi“.2  

Začátek poválečné „středoevropské epochy“ spojoval Naumann s konzervativně 
romantickými představami o středověku. Podle něho ve střední Evropě, a všude, kde 
převažuje německý jazyk, je hluboko v srdcích lidí představa, že v minulosti zde byla 
středoevropská světová mocnost. Ve slavných dobách králové ze všech částí dnešní 
německé říše i Rakousko-Uherska podnikli pod vedením Fridricha I. Barbarossy spo-
lečnou cestu k Božímu hrobu. To prý byla skutečná středověká střední Evropa a 
„zvláštní životní komunita a kultura“, která byla částečně odlišná od Angličanů, Fran-
couzů, Byzantinců, Tatarů či Varjagů. Během války se mělo toto středověké impérium 
znovu po dlouhém spánku prodrat na svět. 

Podle některých studií odmítaly německé průmyslové kruhy Naumannův projekt 
Mitteleuropy. Důvodem byla skutečnost, že zahraniční obchod Německa nebyl orien-
tován do střední Evropy: například v roce 1912 představovala habsburská říše pouze  
8 % německého importu a 12 % exportu; v roce 1914 z 23,5 miliardy říšských marek 
investovaných v zahraničí pouze tři miliardy směřovaly do habsburské říše a 1,7 mili-
ardy na Balkán.3 Existovaly obavy, že vytvoření celní unie by vyžadovalo určité ochra-
nářství nového prostoru, což z druhé strany mohlo uzavřít Německu trhy, které se 
zdály být zajímavější než střední Evropa včetně Balkánu. Někteří podnikatelé měli 
strach z bojkotu Mitteleuropy ze strany Velké Británie, Francie, Ruska a Itálie. Ovšem 
například britský politik Lloyd Georg se o možnosti vytvořit jednotný středoevropský 
trh vyjadřoval pozitivně, neboť britské zájmy by tím neměly utrpět.  

Francouzský historik maďarského původu Francois Fejtö píše, že s nejpříznivějším 
ohlasem se projekt střední Evropy setkal v Maďarsku – a to v levicových kruzích.4 
Naumnnovo dílo inspirovalo především Oszkára Jásziho, byť tento autor svoji koncepci 
uspořádání střední Evropy spojoval především se zajištěním práv Maďarů. Na druhé 
straně ale byla idea Mitteleuropy používána jako argument pro nutnost vést válku 

                                                      
1 Tamtéž, s. 110-111, 103-104.  
2 Tamtéž, s. 42 a 87. 
3 Viz STIRK, Peter: The Idea of Mitteleuropa. In: Mitteleuropa. History and Prospects. Citované  

vydání, s. 12. 
4 Viz FEJTÖ, Francois: Rekviem za mrtvou říši. Citované vydání, s. 127. 
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proti Německu a Rakousko-Uhersku až do totálního vítězství – a to přinejmenším ze 
strany Francouzů. Používala se i jako argument při diskusi s americkým prezidentem, 
neboť ji bylo možné představovat jako ochranářskou instituci, která je v rozporu 
s americkým světovým názorem.  

Přestože Naumannův koncept vyjadřoval osobní názor, „za hranicemi Německa byl 
často chápán jako oficiální německá politika“ – a jako projev německého cíle ovlád-
nout střední část subkontinentu. Po 1. světové válce pak v západních vítězných moc-
nostech převládalo mnohem užší pojetí střední Evropy, které zahrnovalo především 
Rakousko, Československo a Maďarsko – což je podle Sinnhubera pojetí, které ve 
Francii a Velké Británii přetrvává dodnes. „V Německu tato definice nebyla nikdy přija-
ta. Celý region od Finska po Řecko… byl nazván Zwischeneuropa.1  

Politická realita 1. světové války měla své zákonitosti – ve válce se skutečně spolu-
rozhodovalo mimo jiné i o osudu Mitteleuropy. Rakousko-uherský císař Karel v březnu 
1918 v belgickém Spa, kde sídlil německý generální štáb, podepsal s německým císa-
řem Vilémem dokument, podle něhož se aliance měnila v podřízenost Rakousko-
Uherska Německu. Dohoda předpokládala, že v budoucnu bude mezi těmito dvěma 
zeměmi podepsána politická smlouva, která by co nejúžeji spojila oba státy. Měla být 
též doplněna vojenským paktem a ekonomickým plánem na vytvoření jednotného 
ekonomického prostoru. Ovšem idea Mitteleuropy měla i své kritiky z řad nacionalis-
ticky naladěných Němců – generálové jako Erich von Ludendorff či Paul von Hin-
denburg v ní viděli uzavírání Německa do umělých hranic, svazujících další rozpínání 
německé říše. Ambice šovinistů neznají hranic – v citovaném projevu Reinharda 
Heydricha lze nalézt pasáže o tom, že Velkoněmecká říše, znázorněná na mapě číslo 
12, je pouze předstupněm k říši velkogermánské, která by měla vzniknout připojením 
Norska, Holandska, Flander, později i Dánska a Švédska. 

 

NACISMUS  
Počátky nacismu jako hnutí směřujícího proti sociální revoluci a demokracii jsou 

kladeny do roku 1913. V jeho ideologii se smíchaly vypjatý nacionalismus, rasismus, 
sociální darwinismus, ale i mytologie a některé představy tehdejší německé geopoli-
tiky. V lednu 1919 v Mnichově založil železničář Anton Drexler na bázi nacismu Ně-
meckou dělnickou stranu (Deutsche Arbeiterpartei), která se o rok později přejmeno-
vala na Národně socialistickou německou dělnickou stranu – NSDAP (Nationalsozialis-
tische Deutsche Arbeiterpartei). Vedle zmíněných hodnotových orientací se v jejím 
programu objevila i sociální otázka a od počátku i radikální odpor k versailleským 
mírovým dohodám. V červenci 1921 se předsedou NSDAP stal Adolf Hitler.  

V hitlerovském nacismu se koncentrovaly a umocnily antihumanistické prvky 
předcházejícího vývoje pangermánství. Ruku v ruce s vyhraněným rasismem šly také 
nové geopolitické záměry. „Německo bude buď světovou velmocí, nebo nebude vů-

                                                      
1 SINNHUBER, Karl A.: Central Europe – Mitteleuropa – Europe Centrale. Citované vydání, s. 27 a 28. 
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bec existovat,“ psal Hitler v knize Mein Kampf. Podle jeho definice musí zahraniční 
politika národního státu „zajistit existenci státem sdružené rase, a to tím, že vytvoří 
příhodný vztah mezi počtem a nárůstem obyvatelstva na jedné straně a velikostí i kva-
litou země a půdy na straně druhé“. Adolf Hitler boj o životní prostor vyostřil a hlav-
ně přesměroval: „řešení této otázky nespatřujeme v získání kolonií, nýbrž výhradně 
v získání osídlovacího prostoru, který by rozšířil základní plochu naší domoviny“ – 
takto by měl být získán nejen vřelý vztah nových osídlenců ke „kmenové zemi“ a měly 
být získány výhody nové „sjednocené velikosti“. Pokládal za nutné udělat tlustou čáru 
nejen za snažením z doby před 1. světovou válkou, ale i za představami o dostateč-
nosti politiky usilující o návrat Německa do hranic před rokem 1914. „Začínáme tam, 
kde se skončilo před šesti staletími. Zastavujeme věčný germánský tah na jih a na zá-
pad Evropy a obracíme své zraky na prostor na východě… Pakliže však dnes v Evropě 
hovoříme o nové zemi a půdě, musíme v první řadě myslet na Rusko a jeho okolní 
podmaněné státy.“ Pro Hitlera „organizace ruského útvaru nebyla vůbec výsledkem 
státněpolitických schopností slovanství v Rusku, nýbrž spíše nádherný příklad státo-
tvorného působení germánských prvků v méněcenné rase.“ Úkol podrobit si Rusko byl 
prý usnadněn i tím, že bolševici zničili germánské jádro horních vrstev, které podle 
Hitlera nahradil Žid, jenž jako ferment rozkladu říše ničí.1 Nacismus již nebyl oriento-
ván na vytvoření Mitteleuropy, ale kladl si světovládné cíle.  

A tak vedle tzv. konečného řešení židovské otázky německý nacismus znal také 
konečné řešení osudu Čechů, Poláků a Slovanů obecně. Slované byli nacisty pojati 
jako subkultura. Již v létě 1932 Hitler na uzavřeném shromáždění funkcionářů své 
strany prohlašoval, že k centrálnímu mocenskému jádru Německa musí patřit Rakous-
ko, Čechy i Morava a západní oblasti Polska. „Českomoravskou kotlinu, východní úze-
mí sousedící s Německem osídlíme německými rolníky. Čechové a Bémáci musí ze 
střední Evropy pryč, přesadím je na Sibiř nebo do volyňské oblasti… Dokud budou 
tady, pořád budou ohniskem husitsko-bolševického rozvratu.“2  

V třicátých letech 20. století se v pangermánském politickém myšlení prosadily je-
ho nejzrůdnější varianty takovou měrou, že se staly oficiální politikou. To mělo zásadní 
vliv na osud české i slovenské státní ideje. Hned po okupaci zbytku toho, co z českých 
zemí zůstalo po Mnichovské dohodě, bylo dáno najevo, jak má být chápáno soužití 
Čechů a Němců ve středoevropském prostoru. Podle výnosu Vůdce a říšského kanclé-
ře Adolfa Hitlera ze dne 16. března 1939 o Protektorátu Čechy a Morava „po tisíc let 
náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země. Násilí a ne-
rozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením 
do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu.“3 O bytí či ne-

                                                      
1 HITLER, Adolf: Mein Kampf. Praha, Otakar II., 2000, s. 472 (kurzívou), 480 a 481 (první dvě věty  

kurzívou). 
2 Citováno podle SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jeho sousedství uprostřed Evropy. Praha:  

Academia, 1996, s. 301. 
3 Dějiny českého státu v dokumentech. Citované vydání, s. 334. 
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bytí české státní ideje a českého národa (ale i národa slovenského) se pak rozhodova-
lo ve světové válce. Ta však neproběhla podle geopolitických představ o věčném sváru 
pozemní a mořské moci – ale ani podle zjednodušených vizí o věčném a zákonitém 
konfliktu pangermánství s panslovanstvím.  

 

ČESKÉ PANGERMÁNSTVÍ 
Pangermánské ideje našly své obhájce i mezi českými politiky, publicisty a spole-

čenskými vědci. I dnes lze na území České republiky mezi státními myšlenkami nalézt 
představu o nutnosti těsnějšího spojení či dokonce splynutí českého národa nebo 
českého státu s národem německým či s Německem. Není tomu tak pouze proto, že 
po odchodu Sovětského svazu a Ruska ze střední Evropy specifická váha sjednoceného 
Německa v celé evropské politice dramaticky vzrostla. Je zřejmé, že Německo dnes 
tvoří svým lidským, ekonomickým a vojenským potenciálem nejmocnějšího souseda 
mezi státy, s nimiž Česká republika hraničí a jeho gravitační síla, jak to také bude vidět 
v 19. kapitole, dramaticky vzrostla. 

 Základní kodex zpochybnění moderní české státní samostatnosti lze zachytit  
v přednášce českého historika Josefa Pekaře Smysl českých dějin publikované v roce 
1928 a v knize českého biologa a filosofa Emanuela Rádla Válka Čechů s Němci  
z téhož roku. K vyvrcholení této doktríny patří práce novináře a politika Emanuela 
Vajtauera Český mythus, vydaná v roce 1943. V osmdesátých letech 20. století se ke 
zlatému fondu této koncepce přiřadil i rozsáhlý spis Podivena (jde o pseudonym Petra 
Pitharta, Petra Příhody a Milana Otáhala; Podiven byl věrným sluhou knížete Václava 
I.) Češi v dějinách nové doby, který po svém samizdatovém vydání knižně poprvé vyšel 
v roce 1991. Seznam autorů, obhajujících tuto doktrínu, je však mnohem delší. Pro 
ilustraci lze ukázat přehled nejčastěji používaných argumentů z uvedených prací: 

 Teze č. 1: Kultura v Čechách není původní, je německá.  
Jak napsal Pekař, české dějiny nelze chápat za dílo autonomního českého rozvoje: 
celkový ráz kulturního vývoje v Čechách „je určován především vlivem západního vzo-
ru, úsilím, duchem západní Evropy“. Pekař nevěřil v žádnou vysokou původní kulturu 
staroslovanskou – „vše, co zahrnujeme pod pojem kultury, vnášela do Čech od počát-
ku jejich státního života cizina“ a dodává, že vliv Němců byl tudíž „velmi blahodárný“.1 

Stejně soudil i Rádl – „vzdělanost přicházející k nám od západu, přicházela ve skuteč-
nosti z Německa.“2 „Němci byli od nepaměti spolutvůrci Čech, neboť samotné české 
etnikum… na tento úkol nestačilo,“ připojuje se Podiven. Kulturní převaha německého 
živlu je prý dána větší sociální a psychologickou rozvinutostí, přičemž „nechuť k myš-
lenkové abstrakci je pro českou mysl příznačná a bude ji provázet i nadále, dvacáté 
století nevyjímaje“.3 Jistě by bylo možné v této souvislosti porovnat Hegerovy knihy 
s Johnem Lockem či americkým pragmatismem.   

                                                      
1 PEKAŘ, Josef: O smyslu českých dějin. Praha: Rozmluvy 1990, s. 387-388 a 396. 
2 RÁDL, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Praha: Čin 1923, s. 172. 
3 PODIVEN: Češi v dějinách nové doby. (Pokus o zrcadlo). Praha: Rozmluvy 1991, s. 162, 38 a 156. 
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Roli kulturní osvěty plnilo prý němectví v Čechách vždy, tedy i po Bílé hoře: Rádl 
byl přesvědčen, že „nechť si byly absolutismus a jezuitství jakékoli, stály myšlenkově 
výše než domácí politika Zlámaných Lhot“ – předbělohorská šlechta byla prý „hmotou 
bez ducha“.1 Obdobě i Podiven uvádí, že „že není zdaleka vyloučeno, že před… zpust-
nutím uchránil zemi i lid právě rekatolizační experiment“, čili pobělohorské temno 
zachránilo Čechy před „návratem k barbarství“2. Pozoruhodné je, že oním „barbar-
stvím“, které hrozilo (Podiven to ale neuvádí), byl vlastně německý protestantismus.  

Vše, co je vnímáno jako výraz národního hnutí, bylo prý pouze projevem nízké kul-
turnosti. I na husitství nachází Podiven „duchovní mělkost“.3 Když Rádl připomněl 
pozoruhodnou Balbínovu Obranu jazyka slovanského, zvláště českého z roku 1673, 
neváhal dodat, že „spis Balbínův nemá samostatné myšlenky, ani politické, ani kultur-
ní; v ničem neprohloubil naší ideologii. Zkuste zařaditi tento spis do světového myšle-
ní: není, na kterého myslitele, spisovatele, filosofa jej navázati; jest mimo literaturu.“4 

Během obrození navíc podle Podivena „v čele národa stanuli duchové mělcí a… národ 
sám si z úsporných důvodů zúžil zorné pole.“5 

 

 Teze č. 2: České národní povědomí je umělá a možná dokonce škodlivá fikce.  
Z literárního a filosofického opisování vyplývá, že opsána byla i politická hnutí, včetně 
obrození. Německá filosofie prý dala metafyziku českému kmenovému instinktu, „kte-
rý u nás od dob Dalimilových znovu a znovu propukal, kladl překážky konsolidaci toho-
to státu“, tvrdil Rádl.6 Český národ byl prý vytvořen podle německého vzoru.7 Jeho 
prorokem je Němec Herder, jehož názory dále rozvíjeli Fichte, Hegel, Kollár, Jungmann  
a Spengler. „V posledních letech ale Německo rychle vyrůstá z této ideologie,“ tvrdil 
Rádl pět let před příchodem Hitlera k moci.8  

Podle Rádla „před XIX. stoletím nebylo u nás národnostních bojů.“ Zároveň ale tvr-
dil, že Dekret kutnohorský, tedy rozhodnutí českého krále Václava IV. z roku 1409, 
kterým bylo změněno hlasovací právo na pražské univerzitě tak, že tři hlasy obdrželi 
příslušníci českého národa a členové zbývajících tří univerzitních národů (bavorský, 
saský a polský) pouze jeden hlas, byla chyba Čechů či Prahy: „středověk uměl postaviti 
proti myšlence myšlenku“ a tady najednou vyvstala nízká národní idea. Poněkud mi-
mo tuto souvislost dodal, že „určité články Wyclifova učení byly prohlášeny úředně za 
velezrádné (kacířské).“9  

                                                      
1 RÁDL, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Citované vydání, s. 81-82. 
2 PODIVEN: Češi v dějinách nové doby. Citované vydání, s. 19. 
3 Tamtéž, s. 53. 
4 RÁDL, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Citované vydání, s. 86. 
5 PODIVEN: Češi v dějinách nové doby. Citované vydání, s. 90. 
6 RÁDL, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Citované vydání, s. 139. 
7 Viz PODIVEN: Češi v dějinách nové doby. Citované vydání, s. 37. 
8 RÁDL, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Citované vydání, s. 97-98. 
9 Tamtéž, s. 174, 53 a 54. 
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Odlišnost Čechů a Němců je prý pouze jazyková. Češi a Němci jsou údajně „dva 
kmeny sobě pokrevně tak příbuzné, jako jsou severní a jižní Italové, jako francouzští 
Keltové a Frankové a příbuznější než občané Spojených států severoamerických,“ psal 
Rádl. Kult jazyka je jen „křečovitým pokusem udržeti proti civilizačnímu vyrovnávací-
mu vlivu alespoň nějakou osobitou vlastnost.“ Tento konzervatismus není nového 
data. Podle Rádla „nic nenasvědčuje tomu, že by »slovanská bohoslužba« soluňských 
bratří patřila jinam než do… orientální slabosti myšlenkové vůči přírodním poměrům, 
jakými jest i jazyk“. Naopak germánské kmeny byly právem hrdy na „vlastnosti svého 
franckého kmene; uměly latinsky; proč by však nepsaly i svým jazykem?“ Tam, kde 
slovanská liturgie našla půdu, „národy, které si ji osvojily, isolovaly se tím od Západu, a 
tak od hlavních pramenů vzdělanosti.“1 Celé české vlastenectví lze „nazvat s pochva-
lou i příhanou filologické a jazykově až samoúčelné,“ připojil se Vajtauer.2  

Etnicky a kulturně představuje češství novotvar – je součtem slovanství a němectví. 
Čechové jsou novým národem, biologickým a kulturním smíšením Slovanů a Němců. 
Angličané a Francouzi potřebovali tři staletí ke srůstání dvou národů v jeden, Češi se 
nedokázali sloučit s Němci pouze v jazykové sféře. Neprobíhala prý germanizace Če-
chů, ale čechizace Němců, jak je patrné u jmen Jungmann, Rieger, Vrchlický (Fried), 
Zeyer, Fibich, Foerster atd. „Ani Slovan, ani Němec – Čech, se západní kulturou evrop-
skou“, takový byl závěr Vajtauera.3 V obecnější rovině ale Podiven tvrdí, že „novočes-
ký národ vznikl z pohnutek obranných, tedy koneckonců konzervativních… Jádrem 
novočeské společnosti se nestaly ty vrstvy, které klestily cestu společenskému pohy-
bu, nýbrž ty, které se jím cítily ohroženy…“4 Podle Vajtauera sovětský internacionalis-
mus i liberální internacionalismus USA představují pro Čechy národní sebevraždu.5 

 

 Teze č. 3: Politické spojení s Němci je pro Čechy blahodárné.  
Všichni citovaní autoři obviňují Františka Palackého (viz 8. kapitola), že jako politik bez 
vědecké cti učinil obsahem českých dějin zápas s Němci a tím svedl Čechy i Němce na 
scestí, zanesl mezi ně svár. Přitom češství má prý svůj smysl v pomoci naplnění ně-
mecké státní ideje, která je nositelkou civilizace do střední a východní Evropy. Čechy 
nezachránila žádná přírodní pevnost, ale to, že „dovedli náležitým způsobem civilizač-
ní vlnu přijmouti a jíti s ní. Zachránilo nás to, že jsme včas pochopili geniální myšlenku 
císařů německých a papežů římských rozšířit na celou Evropu »mír římský – pax roma-
na« a zařadili se do podivuhodné organizace Říše jako její platní a spolehliví vojáci. 
Zachránilo nás, že jsme přijali vyšší civilizaci mravů a řádů společenských, která k nám 
z německého západu přicházela v rouše křesťanství… O trvání národů rozhodovala 
jejich přizpůsobivost k nové civilizaci německo-římské.“ K této tezi pak Vajtauer dodal, 

                                                      
1 Tamtéž, s. 130, 188, 25, 22 a 94. 
2 VAJTAUER, Emanuel: Český mythus. Co nám lhaly dějiny. Praha: Orbis 1943, s. 145. 
3 Tamtéž, s. 127 a 150. 
4 PODIVEN: Češi v dějinách nové doby. Citované vydání, s. 77. 
5 VAJTAUER, Emanuel: Český mythus. Citované vydání, s. 154. 
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že „vždy je nám jako národu nejlépe, když jsme s Říší spojeni nejúžeji. Zato kdykoli 
prosazujeme svoje sklony pro »cara libertas« jako za válek husitských nebo v době 
bělohorské, klesáme z výše hospodářské i duchovní téměř na dno.“ V Čechách se čas 
od času objevuje „»Boleslavský komplex«…, jak řekl tragicky zesnulý Reinhard 
Heydrich, a tento komplex občas vítězí nad zdravým a spasitelským komplexem svato-
václavským.“1 „Boleslavův komplex“ je prý ale sebevražedný. Jak tvrdí Podiven, samo-
statná česká státnost „obstála pouze se zárukou zvenčí (ač tu na podzim 1938 byla 
příležitost postavit ji na vlastní nohy)“2 – tedy po Mnichovské dohodě a Vídeňské ar-
bitráži okleštěné Československo prý představovalo nejvěrohodnější naplnění ideje 
české státnosti.  

V samotných Čechách vztah Němců a Čechů byl vlastně až do dob českého národ-
ního obrození bez právních komplikací – byť se tuto myšlenku snaží citovaní autoři 
obhájit poněkud nesrozumitelně. Němečtí přistěhovalci se ve středověku „od obyva-
telstva, mluvícího česky, lišili… tím, že měli jiná privilegia a jinou řeč… Nemá tedy 
smyslu ptáti se, pokud byli v oné době domácí Češi rovnoprávní s přistěhovalými 
Němci, když sám pojem rovnoprávnosti scházel,“ psal například Rádl a na jiném místě 
své knihy dodal: „Český jazyk byl jakýmsi privilegiem Čechů v království, jehož si Če-
chové byli více méně vědomi a nároky z tohoto privilegia plynoucí byly samy sebou 
uznávány panovníkem i Němci až do bitvy bělohorské.“3 Podle Podivena nelze ve 
vztahu k Němcům v rámci Čech nalézt „čisté“ řešení: „Jakmile se o ně Češi kradmo 
pokusili ve svém nově vytvořeném státě (po roce 1918), přispěli k jeho zhroucení. 
Jakmile je pak skutečně provedli (po roce 1945), přivodily záruky tohoto »konečného 
řešení« smrtelné ohrožení Čechů nejen jako národa, ale jako lidské pospolitosti vů-
bec.“4 Období po osvobození Rudou armádou bylo podle těchto autorů „smrtelným 
ohrožením národa“ a „lidství“…  

„Francouzská“ idea mocenské rovnováhy v Evropě narušuje ideu evropské jednoty. 
Proti této linii prý stojí velká státní idea německá, která chrání Čechy. „U nás nejpod-
statnějšími dějinami je to, že jsme nezahynuli jako například Slované polabští. Svatá 
říše římská národa německého znamenala prý velkou ochranu pro toho, kdo se zapojil 
jak do jejího okruhu svatého, to jest křesťanského, tak do jejího okruhu mocenského, 
to jest německého.“ Takové je prý i „mírové poslání (třetí) Říše“, psal Vajtauer.5  

Jako národ Češi plní v rámci německé ideje jednotné Evropy roli obrany proti tla-
kům z východu. „Češi se dovedli státi v Říši velmi platnou složkou, zejména jako nejsil-
nější val proti hordám z východu.“6 „Nebýt… rakouského protitureckého odporu, vedla 
by možná dnešní železná opona údolím Rýna,“ dovozuje Podiven.7 
                                                      
1 Tamtéž, s. 10 - 11, 57 a 48. 
2 PODIVEN: Češi v dějinách nové doby. Citované vydání, s. 236. 
3 RÁDL, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Citované vydání, s. 36 a 57-58. 
4 PODIVEN: Češi v dějinách nové doby. Citované vydání, s. 41. 
5 VAJTAUER, Emanuel: Český mythus. Citované vydání, s. 42 a 43. 
6 Tamtéž, s. 57. 
7 PODIVEN: Češi v dějinách nové doby. Citované vydání, s. 44. 
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 Teze č. 4: Čechům a Němcům je vlastní církevní sounáležitost, která vyrůstá 
z německé státní ideje.  

Podle Podivena ovšem ani po Bílé hoře „násilná rekatolizace neznamená poněmčení: 
zákonodárné a výkonné protireformační instituce jsou nadnárodní, jednací řečí je 
latina a jezuité káží česky“.1 „Zůstane nehynoucím pomníkem velké státnické koncep-
ce německého národa, že se všemi silami zasadil o to, aby organizace církevní zůstala 
evropskou a měla svůj jediný církevní jazyk, i když nebyl německý,“ psal Vajtauer.2 

Podle Rádla „slovanská bohoslužba byl obřad, při němž záleželo na mystické náladě, 
způsobené tímto obřadem, nikoli na obsahu slov, kterým by měl účastník obřadu ro-
zuměti.“ Nedodává, kolik z obsahu slova latinské bohoslužby mohl prostý křesťan ve 
středověku vnímat. Mezi Byzancí a Římem se „vyvinul spor, v němž pravoslaví, kultur-
ně slabé, podlehlo“. Právě katolictví „hájilo práva kulturního jazyka, jakým byla tehdy 
latina“. Lid obecný neměl o spory zájem, ale „panstvo asi pokládalo němectví za okno 
do světa a učilo se německy. Při instalaci prvního biskupa v Praze páni zpívali němec-
ky, jako by se to samo sebou rozumělo.“3  

Církevní spojení Čech s Německem je vnímáno jak odmítnutí pravoslaví či dokonce 
jako vědomá konfrontace s ním. Podle Václava Černého se po dvou stoletích krvavých 
sporů Čechové v 10. století rozhodli definitivně po latinskou církev římskou, což prý 
především znamená, že „vědomě a svobodně optují pro duchovní metody okcidentál-
ní a pro okcidentální životní praxi. V základech naší národní existence a vůle budou od 
té chvíle ležet obě velké konstitutivní ideje římské »civitas« a křesťanské »caritas«, 
římská spravedlnost či právo, doplněné a korigované křesťanskou charitou a láskou 
k bližnímu.“ To je odlišilo od Východu, který je podle Černého kvietistický, mystický a 
partikularistický.4  

 Německá křesťanská idea byla tvrdá i vůči vlastním lidem: Karel Veliký byl krutý 
vůči Sasům, když viděl, že po dobrém nic nesvede. „Netřeba se divit, že podobné kru-
tosti použili potom císařové sasští i proti tvrdošíjným kmenům slovanským,“ vysvětlo-
val Vajtauer osudy polabských i jiných Slovanů.5 Ostatně, jak připomínal Rádl, „Češi 
byli sami rozdvojení a česká knížata a čeští biskupové (svatý Vojtěch) nejvíce pravosla-
ví pronásledovali. Slovanskou bohoslužbu nezničili Němci, nýbrž svatý Vojtěch…“ Zá-
roveň byl Rádl toho názoru, že katolická církev ve středověku měla i organizační funk-
ci, která je dnes přisuzována státu: „z internacionální, nadpozemské církve pozemský 
stát a z tohoto národní stát, to jsou pravé stupně evropského vývoje.“ Podle Herdera 
šel ale vývoj opačně – napřed zde byl národ, stát vznikl až potom. Proto Rádl varoval: 
„Pozor na Herdera!“6 

                                                      
1 Tamtéž, s. 40. 
2 VAJTAUER, Emanuel: Český mythus. Citované vydání, s. 68. 
3 RÁDL, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Citované vydání, s. 24, 27, 28 a 31. 
4 ČERNÝ, Václav: Vývoj a zločiny panslavismu. Praha: ISE, 1995, s. 144. 
5 VAJTAUER, Emanuel: Český mythus. Citované vydání, s. 83. 
6 RÁDL, Emanuel: Válka Čechů s Němci. Citované vydání, s. 33 a 21. 
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 Teze č. 5: Sociálně ekonomická civilizace přišla do Čech z Německa. 
Podle Rádla byla Praha sice již dávno obchodní centrum v Evropě a „snad stěhování 
Němců do země, které nastalo v XII. století, bylo jedním z důsledků tohoto světového 
chápání obchodu v Praze“,1 ale ekonomická modernizace přišla do Čech s německými 
církevními řády, městskými řemeslníky a horníky. „Ostatně otázka kolonizace se nedá 
posuzovat jen s hlediska prospěchu německého nebo českého národa. Měřítkem nám 
musí býti otázka vyšší nebo nižší úrovně evropské civilizace,“ psal také Vajtauer. Navíc 
nelze prý zapomínat, že Němci přinesli vyšší produktivitu práce a tak se kolonizací 
„rozšířil neobyčejně český životní prostor… Náš domov se přistěhováním Němců ne-
zmenšil, nýbrž zvětšil“ A tak podle Emanuela Vajtauera „v našich dějinách tedy zůstává 
jedna konstanta: a tou je skutečnost, že čím více je u nás Němců, tím lépe se českému 
národu daří.“2 

 
Žádný z citovaných autorů by pravděpodobně s uvedeným kodexem nesouhlasil. Je 

tomu tak proto, že tento kodex spojuje jejich teoretické názory do akční doktríny – ve 
skutečnosti se však citovaní autoři v mnoha ohledech vzájemně liší, ostatně jsou  
v rozporech nejen mezi sebou, ale i v rámci vlastní koncepce. V jednom se však tito 
autoři shodují: v představě, že v Čechách byl vždy rozhodující kulturní vliv Německa.  
V určitém smyslu mají pravdu: kulturně politický vliv Německa je v Čechách obrovský 
a zmínění autoři jsou dokladem toho, že může být i v určitých případech dominantní 
– jejich názory jsou jen stínem pangermánské doktríny. Kulturní vliv Německa ale 
neznamená, že k uvedeným pangermánským tezím nelze v českém prostředí nalézt 
také antiteze. Jako příklad lze uvést: 

 

 Antiteze č. 1: Kultura je světové bohatství, které rozhodně nekončí a nezačíná 
švabachem.  

V čem kultura středověkých Germánů předčila antickou kulturu? A lze vidět moderní 
německou kulturu bez vlivu kultury anglosaské či francouzské a kultury dalších národů 
a států? Je snadné vytýkat Čechům, že neměli Goetha či Schillera – ovšem kde byli 
němečtí velikáni, když žil Jan Hus, Petr Chelčický a Jan Amos Komenský? Každý národ 
má své duchovní osobnosti, avšak jen tehdy, když k jejich výchově a vzdělávání má 
civilizované podmínky. Jestliže někteří čeští intelektuálové srostlí s pangermánskou 
ideologií přehlížejí fakt, že po Bílé hoře ztratil český národ jednu třetinu svých přísluš-
níků, pak je to varování před jejich pojetím současné politiky. Ti, kdo v Česku neustále 
zdůrazňují význam Německa jako nositele státnosti v Evropě, zapomínají nejen na vliv 
Římské říše na státní ideu Germánů, ale i na fakt, že politické sjednocení Německa 
(1871) a Itálie (1861 až 1870) se opozdilo o tři a půl století za sjednocením Španělska a 
Francie, ale i za obnovou suverénní slovanské státnosti na východě, tedy v Rusku. 
 

                                                      
1 Tamtéž, s. 35. 
2 VAJTAUER, Emanuel: Český mythus. Citované vydání, s. 115, 118 a 120. 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
6. Pangermánská idea a Mitteleuropa 

 129 

 Antiteze č. 2: Národ je objektivní rozměr lidství a existoval před příchodem 
„německé“ ideje národa.  

Češi před 19. stoletím nebyli národem v dnešním slova smyslu – ale to nebyl nikdo. 
Češi však byli specifickým etnikem, které mělo odlišné kulturně psychologické rysy od 
jiných etnik. Je pravdou, že část šlechty a církevního duchovenstva užívala latinu  
a němčinu – jenže to rozhodně nebyl celý středověký národ. Latinsky či německy mlu-
vící šlechtici a duchovní patřili k politické elitě či, jak se někdy říká, byli „politickým 
národem“. To ale neznamená, že zde nežil rolník a řemeslník mluvící jen česky. Měl 
jinou, zpravidla nižší kulturu – ale byl zde, žil svůj vlastní život. A navíc: také v rámci 
jazykově propojené evropské elity existovaly skupiny, které se odlišovaly nějakými 
znaky – někdy i jazykovým a regionální souručenstvím. 

Není logické tvrdit, že neexistovalo žádné národní vědomí – a zároveň odsuzovat 
převládající postoj Čechů vůči křesťanství, kterým prý byla „dětinská nápodoba, nedů-
věra, svéhlavost a posléze směs nechuti a lhostejnosti“,1 či zatracovat Dalimilovu kro-
niku, Tomáše Štítného, Dekret kutnohorský, Balbínovu obranu jazyka českého atd. 
jako neseriózní útoky Čechů proti Němcům. Co bylo zdrojem těchto „neřestí“, když ne 
pocit či vědomí národní odlišnosti? A jak je možné tvrdit, že neexistovaly středověké 
národy a zároveň provolávat slávu velikosti Německa a německého národa – neboť 
ten přece taky „nebyl“, když měl obdobné znaky jako středověký národ český. 

Dezinterpretace národního obrození začíná právě oním polpotovským pohledem 
na Bílou horu. Jedinou otázkou obrození nebylo, zda se v Čechách mluví více jazyky. 
Problémem přece také bylo, kdo má právo na vyšší vzdělání a úřednicko-mocenské 
pozice – tedy kdo a jak bude v Čechách vládnout. Problémem vztahu Čechů k Něm-
cům nebyla jen otázka vztahu k Němcům v Čechách, ale vztah Čechů a Němců z Čech 
k Vídni a k Berlínu. 

Základní vize „národa“ u citovaných českých germanofilů vedených pangermán-
stvím je aristokratická. Opěvováním středověku a baroka v romanticko-konzer-
vativním pohledu směšují církevní či rytířský ideál a reálný život. Když pak je politika 
„znárodněná“ všeobecným hlasovacím právem, objeví se kritika novočeské společnos-
ti pro její lidovost, prostřednost, plebejství. To vše pak je pouze předehra k flagelant-
ství: například podle Podivena je česká láska k vlasti jedním z dvojčat – „druhým je 
vychytralost, případně poníženost. Česká bojovnost je většinou slabošská, výtržnická. 
Český realismus je většinou neupřímný; je spíše bezzásadovým oportunismem.“2 Vů-
bec si nestaví otázku, zda má otrok jinou zbraň než zradu, zda v geopolitickém posta-
vení, v němž se nacházejí Čechové, by se jiný malý národ mohl chovat jinak – a přežít. 
Když pak narazí na nějaké vzedmutí ducha jdoucí bojovně proti politickým poměrům, 
prohlásí se za nekulturnost, vybočení z civilizace.  

Ve svém hyperkriticismu Rádl snáší argumenty různých filosofických koncepcí ve 
snaze diskreditovat aktuální stav. Jeho výchozí kritika „češství“ je založena na liberál-
                                                      
1 PODIVEN: Češi v dějinách nové doby. Citované vydání, s. 54. 
2 Tamtéž, s. 237. 
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ním individualismu, přičemž česká ideologie i československý stát jsou prý opřeny  
o Herderovu organistickou koncepci. Odtud pak dovozuje závěr, že právě tato idea je 
základem českého ubližování Němcům. Jenže – protože Češi nic sami nevymyslí, pře-
vzali tuto ideologii od Němců. A to je jeden z mnoha konceptuálních problémů Rádlo-
vy koncepce. Češství je individuální záležitostí jednotlivcova svědomí vztahujícího se 
přímo k Bohu, není žádná jiná realita vyšší než takovýto jedinec – ale vše dobré při-
chází od Němců. Kdo jsou oni „Němci“ – co je to za neexistující soubor jedinců se spo-
lečným znakem? 

Rádl svým anglosaským vztahem k lidským právům, a to individuálním i kolektiv-
ním, vybočuje z výše zformulovaného pangermánského kodexu. Je tu však problém – 
Rádlova metodologická nedůslednost, jeho přeskakování od jedné filosofické koncep-
ce k jiné s cílem podpořit svoji koncepci o české vině na válce Čechů s Němci. A tak 
onen tolik zdůrazňovaný obdiv k „anglosaské“ smluvní teorii státu a splývání státu  
a národa v protikladu k „herderovskému a německému“ organickému pojetí národa 
nakonec u Rádla vyústí v tvrzení, že český stát je třeba chápat jako smlouvu mezi ná-
rodnostními skupinami. A tak se pod politickou vášní bortí snaha nalézt moderní hu-
manistické pojetí nejen společnosti a národa, ale i státu. 

 

 Antiteze č. 3: Výhradní politické spojenectví malého státu s jednou mocností 
není ničím jiným než podřízeností.  

Ochranná funkce německé říše ve vztahu k Čechům je ve středověku přinejmenším 
dvojjediná. Nejde přece pouze o Tatary či Osmany, kteří se tlačili do střední Evropy.  
I pečlivější čtení práce Vajtauera ukazuje, že přiblížení se Čech Německu znamenalo 
hlavně ochranu před Německem samotným. Prostě ten, kdo se říši nepodřídil, zhynul.  

Kultem českého germanofilství, postaveného na pangermánství, je kníže Václav I. 
Nejde jen o to, že jeho výběr nebyl dobrovolný – geopolitická situace jeho státu vlast-
ně jinou možnost nedávala. Největší omyl je v tom, když někdo v jeho podřízení se říši 
vidí moudré předurčení blahodárného vývoje. Samozřejmě, že dnešním pohledem na 
rozhodování tohoto knížete lze dospět k názoru, že přičleněním k římsko-německé říši 
se Češi vyhnuli osmanské nadvládě – jenže co o ní kníže Václav mohl tušit? A jaké 
mohly být další osudy Byzance, kdyby se jí podařilo proniknout do střední Evropy? 
Úvahy tohoto typu směřují k provolávání slávy Prozřetelnosti a Osudu. Tvrdit, že kdy-
by Rakousko nezabránilo vstupu Turků do střední Evropy, vedla by železná opona 
Rýnem – to je elegantní formulace, ale historický nesmysl. Role Rakouska na porážce 
Turků je nesporně vysoká, ale nemělo by se zapomínat, že v kritické chvíli u Vídně 
zasahovala i polská vojska, Rakousku se začalo vojensky s konečnou platností dařit po 
vstupu Ruska do protitureckého boje.  

Kritika Palackého je u výše citovaných představitelů germanofilské a pangermán-
ské doktríny v zásadě shodná a často až nenávistná: právě jeho obviňují z vyvolání 
války Čechů proti Němcům. Je samozřejmě pravdou, že se všeobjímající láskou a de-
mokracií by Slované ve středověku neobstáli: například za přibližně sedmdesát let své 
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existence se Velkomoravská říše zúčastnila 65 vojenských tažení, z nichž rozhodně 
všechna nebyla obraná. Ovšem teze o mírumilovnosti Slovanů a válečnictví Germánů 
není od Palackého, ale od Herdera. Pokud jde o vlastní stanovisko Palackého, pak ten 
ve svých Dějinách národu českého napsal zcela srozumitelně, že „hlavní tedy obsah a 
základní tah celých dějin českomoravských jest… ustavičné stýkání a potýkání se slo-
vanství s římanstvím a němectvím… I dnes ještě tatáž úloha z dějin jako z povahy ze-
měpisné jemu (národu českému) se klade: sloužiti za most mezi němectvem a slovan-
stvem, mezi Východem a Západem v Evropě vůbec.“1 Palacký hovořil o dvojím vztahu 
Němců a Čechů, o konfliktu i spolupráci.  

V pozadí mnoha kritik politiky Čechů za 1. republiky a při odsunu Němců z tzv. Su-
det stojí vize možnosti švýcarského soužití národností: kdyby se Češi chovali k Něm-
cům lépe, mohla by zde vyrůst národnostní snášenlivost jako ve Švýcarsku. Jenže Švý-
carsko je státem, jehož geografický profil umožňuje obyvatelům stáhnout se do 
horské obranné pozice: proto také dokázal uhájit svoji svébytnost s mečem v ruce – 
proti Habsburkům. A navíc Švýcarsko má zcela jiné geopolitické vyústění národnostní 
situace: ve Švýcarsku jsou Němci, Francouzi a Italové „vyváženi“ silou svých „do-
movských“ národních států do „amerického“ splývání. Češi za hranicemi nemají opo-
ru a Němci si mohli volit, zda oporu budou hledat v Rakousku či Německu. Politické 
důsledky takového rozdílu mezi Československem a Švýcarskem jsou známé z dějin.  

Nejčastější historické argumenty stavěné proti tezi, že spojenectví Čechů s Němci 
bylo blahodárné, připomínají (a) problematické aspekty německého osídlování střed-
ní Evropy, o nichž bude ještě řeč v 11. kapitole této knihy; (b) zločin spáchaný na čes-
kém učenci a reformátorovi Janu Husovi (asi 1371 – 1415), kterému zaručil bezpeč-
nost německý vladař a jenž byl upálen v Kostnici světskou mocí (ovšem Němcem 
Lutherem byl Hus prohlášen za svatého mučedníka); (c) situace po bitvě na Bílé hoře 
roku 1620, která vedla k likvidaci českých pánů, masové emigraci, konfiskaci většiny 
pozemkového vlastnictví ve prospěch cizí šlechty a k likvidaci národní kultury a politi-
ky; (d) germanizaci v Rakousku, přenesení české dvorské kanceláře v roce 1624 z Pra-
hy do Vídně, kde byla v roce 1749 sloučena s rakouskou, a zavedení němčiny jako 
úředního jazyka i předpokladu každého vyššího školního vzdělání; (e) zabrání pohrani-
čí po Mnichovské dohodě roku 1938 a vyhnání tamních českých obyvatel; (f) okupace 
během 2. světové války se všemi jejími tragickými důsledky.  

 

 Antiteze č. 4: Církevní jednota nemusí být kulturní jednotou, ale mocensky vnu-
cenou sounáležitostí.  

Římskokatolická církevní orientace jako přednost je sporná. Předně je třeba vidět, že 
se pro ni čeští panovníci nerozhodovali dobrovolně, ale pod tlakem německé moci ze 
západu v době, kdy spojení na východ bylo geograficky přerušeno vpádem Maďarů do 
Panonské nížiny. Zároveň se často zapomíná, že kulturním dědicem antiky nebyl  

                                                      
1 PALACKÝ, František: Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl 1. Praha: L. Mazáč 1939,  

s. 19. 
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v době tohoto rozhodování Řím, ale Konstantinopol, Cařihrad. Karlovská renesance 
znamenala velký přínos, byla však krátká a nepřinesla takovou úroveň vzdělanosti, 
kterou se mohla tehdy pyšnit Byzanc. Karel Veliký byl bezesporu vynikající válečník – 
ale neuměl ani psát.   

Ti, kdo tak zdůrazňují civilizační převahu katolictví nad pravoslavím, by neměli za-
pomínat, že katolictví nedokázalo zabránit vzniku protestantismu – a pokoušelo se mu 
ubránit krutými prostředky. A jestliže pobělohorskou rekatolizaci nelze samu o sobě 
pokládat za poněmčování, pak je ale třeba zároveň připomenout, jakou vídeňskou 
politikou byla rekatolizace umožněna a doprovázena. 

 

 Antiteze č. 5: Sociální a ekonomický rozvoj je výsledkem světového rozvoje; 
předvoj, který tvořila západní Evropa, nebyl pouze německého původu.  

Je samozřejmě správné zdůrazňovat ekonomický a kulturní aspekt sounáležitosti Če-
chů a Němců ve střední Evropě – ale neměl by se při tom zastírat prvek mocenský. 
Němci nešli na východ z filantropických důvodů, ale za ekonomickými a politickými 
zisky. Toto zamlčování mocenského aspektu činí čeští zastánci pangermánské doktríny 
dvojím způsobem. Předně tím, že o něm prostě mlčí – „náš domov se přistěhováním 
Němců nezmenšil, ale zvětšil“, tvrdil Vajtauer; spory v rakouských Čechách byly jen 
uměle vyprovokované kulturní spory, domnívá se v některých svých výrocích Podiven. 
Mnohem závažnější ovšem je, když pokládají násilí za civilizační samozřejmost, za 
nezměnitelný fakt, se kterým se slabší Češi musejí smířit. 

Ve sporu státních idejí na území Česka nejde pouze o abstraktní diskuse – ve hře je 
filosofování pobízející k politické akci. To platí i o pěstovaném národním nihilismu  
a propagační ofenzívě konsumně ekonomického a kulturního jednostranného germa-
nofilství. Proto na knize Podivena nejvíce leká pojetí dějepisectví jako dodatečného 
kádrování podle aktuálních politických požadavků bez porozumění dobové situaci. 
Z humanistického hlediska není ani tak důležité, zda mají pravdu argumenty pan-
germánské, panslovanské či jiné – podstatné je, zda politika, která z nich vyrůstá, 
nedeformuje lidské osudy. Vždyť nejde ani tak o národní cítění, jako o život lidí, kteří 
tvoří národ, žijí v určitém kulturním rámci – a to tak, že zůstávají členy i jiných sociál-
ních skupin a zároveň žijí své individuálními osudy. Lidství je rozhodující. To však ne-
znamená, jak bývá často zdůrazňováno, že lidství je více než národ – národy k lidství 
patří. Každé ohrožení národa je ohrožením části lidství. 

S určitým symbolickým zjednodušením lze říci, že zahraniční politika, která ger-
manofilsky sleduje pangermánský kodex, se zpravidla dovolává svatováclavské tra-
dice, ale ve skutečnosti naplňuje odkaz svatého Vojtěcha: v Německu vidí sílu zajišťu-
jící její úspěch v boji proti „pravoslaví“ ve střední Evropě, ale i sílu pro omezování su-
verenity českého státu; sleduje daleko více ideologické cíle než národní zájmy. A tak 
se konzervatismus neprojevuje ani tak v obdivu ke středověkým rytířským ctnostem, 
jako v inkvizičních soudech.  
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Pro studie typu Podivenovy knihy je příznačný pesimismus, skepse, zakomplexova-
nost a nenávist. Z útoků na Herdera pak zbude pouze odpor k humanismu. Lidé, 
zvláště pak Češi, jsou prý špatní – to je základní koncepce Podivena a jeho druhů. Jak 
svěže, humanisticky působí vedle Podivena například brilantní esej slovenského spiso-
vatele a novináře Vladimíra Mináče Dúchanie do pahrieb, která přenáší pochopení pro 
lidské slabosti na lásku ke slovenskému „národu bez dějin“. 

* * * 
Logika formování Mitteleuropy představovala v pangermánském myšlení extra-

polaci německých zkušeností z budování Druhé říše. Tato říše byla pojata jako klasic-
ký příklad ekonomicko-politického rozšiřování, byť se její autoři na podporu svých 
koncepcí mnohdy dovolávali slávy německého středověku. Z koncepcí Mitteleuropy 
však vyrůstají dvě zcela odlišné linie myšlení i jednání: 

 Předně je to teorie a politika německého nacismu, která čerpala z některých 
pangermánských vývojových větví, imperialismu a rasismu. 

 Zároveň je to ale též vize evropské integrace, která předjímá některé neofunkcio-
nalistické představy o vzniku dnešní Evropské unie – samozřejmě při potlačení na-
cionální ideje na úkor vyzdvižení významu občanských svobod a sociální otázky. 

Tento vnitřně konfliktní charakter projektů Mitteleuropy je dán rozporuplnou smě-
sicí liberalismu (a někdy i sociáldemokratismu) a nacionalismu, která je přítomna 
v mnoha představách Mitteleuropy od počátku druhé poloviny 19. století až do kon-
ce 1. světové války. Tragédií Evropy se stalo, že v německé politice byly napřed využi-
ty ty prvky koncepce Mitteleuropy, které vytvářely podhoubí nacismu. 
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Úděl panslovanství se lišil od pohnutého osudu pangermánství. Základem tohoto roz-
dílu byla rozdílná povaha sociálních skupin, jejichž politické zájmy měly uvedené dok-
tríny vyjadřovat. Germánské a slovanské etnikum nabízelo v 19. a 20. století odlišné 
politické možnosti. Už Josef Dobrovský (1753 – 1829) naznačil bariéry vývoje panslo-
vanství: ne náhodou tento český lingvista a zakladatel vědecké slavistiky psal o jed-
nom slovanském jazyku s různými nářečími a o pěti slovanských kmenech s hlavními 
jazyky. Naznačil tak hranice, které vymezují panslovanskou ideu: 

 Představa Slovanstva jako národa o více kmenech. Národní obrození by se tak 
mělo týkat jednotného slovanského osudu. Příznačné pro toto pojetí je řešení ja-
zykové otázky, které bylo spojováno s návratem k všeslovanskému jazyku nebo 
přechodem na ruštinu. V této pestré skupině koncepcí byla přítomna tendence 
přeměny panslovanství na panrusismus.  

 Představa Slovanstva jako skupiny různých národů s jedním etnickým společ-
ným jmenovatelem, pro niž je nutné nalézt politický svorník. Tato koncepce re-
spektovala jazykově národní rozdíly skupin Slovanů a hledala politické zastřešení 
v podobě sjednocení některých, případně všech slovanských národů i slovanských 
historických politických útvarů s cílem zajistit obranu jejich zájmů. 

Jako rozhodující se ukázalo, že Slované jsou supraetnikum, z něhož se postupným 
vývojem zformovaly sice příbuzné, ale odlišné národy. Spojovat odlišné národy do 
jednoho politického, tedy imperiálního celku vyžaduje víc než nalézt jejich společné 
předky. Stejný problém ovšem prožívala u některých svých větví i pangermánská idea. 
Dokud vyjadřovala všeněmecké ideály v podobě národní touhy sjednotit všechny ne-
rakouské Němce do jednoho státu, měla obrovský a přirozený politický potenciál. 
Jakmile bylo pangermánství pojato jako vize sjednocení všech, kdo mluví jazyky s ger-
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mánským základem, oslabovala se jeho státotvorná síla. Jinak řečeno, politický poten-
ciál pangermánské a panslovanské ideje je odlišný, neboť vize sjednocení všech slo-
vanských národů v jednom státě má menší mobilizační sílu než některé verze všeně-
meckých představ, a to zvláště jeho maloněmecké varianty. 

Tyto skutečnosti nebránily, aby bylo panslovanství řadou německých nacionalistů 
vnímáno jako nebezpečná imperialistická politika, a to zvláště ruská. Jak připomíná 
Jan Křen, už v 19. století „malé slovanské národy byly obviňovány, že jsou agenturou 
carského panslavismu“1. Tento přístup k panslovanství komplikoval situaci i maďar-
ským liberálům, kteří pro svůj program ztráceli spojence, neboť většinou byli nedůvě-
řiví i k německým koncepcím proměny střední Evropy. Jak upozorňuje Ignác Romsics, 
„žádný maďarský plán nikdy nepropagoval začlenění do panslavismu, přičemž přijí-
mání plánů německé Mitteleuropy nezískalo nikdy významnou oporu“.2 

Pro osud panslovanstí bylo rozhodující, že slovanské národy mají podobné nebo 
příbuzné etnické, psychické a jazykové rysy, ovšem tyto rysy nejsou nositeli státní 
ideje. Pokus opřít v 19. a 20. století o takovýto společný jmenovatel státnost, zname-
nalo dostat se do rozporu s emancipačními snahami národů, tedy jít proti stále sílícím 
politickým hnutím, proti „duchu doby“. Tyto rozpory nebyly nepřekonatelné. K jejich 
překlenutí by ale byla nutná nejen společná nadnárodní myšlenka a politický um, ale 
také mimořádná geopolitická situace. Takovou geopolitickou podmínkou je společné 
ohrožení, a tudíž nutnost sebeobranného sjednocení. Společné nebezpečí se v urči-
tých dobách objevovalo, a to v agresivitě představitelů některých větví pangermán-
ství. Právě z těchto zdrojů čerpala panslovanské idea svoji mízu. 

Lze si samozřejmě představit opačný proces, kdy klesá význam národnostní otázky 
v politice, a tak se oslabují i rozpory mezi slovanskými národy. V takovéto situaci by 
bylo možné jejich sjednocení na bází společného etnického jmenovatele. Jenže takové 
historické okamžiky znamenají, že roste význam sociální a občanské otázky nebo ná-
boženství. Pak ale vytváření států neoslabuje jen státotvornou sílu národů, ale i nad-
národních etnických skupin, jako jsou Slované. 

Vývoj panslovanské myšlenky se na bariérách národního státu zastavil. Dá se do-
konce říci, že na nich tato idea zahynula. Panslovanství postupně ve 20. století téměř 
vymizelo a změnilo se na etnografii, srovnávací jazykovědu a na literární vědy. 
Panslovanství se nikdy nestalo vládnoucí ideou v některém z velkých slovanských 
států, tedy především v Rusku a Polsku; naopak radikální verze pangermánství právě 
ve 20. století pronikly do vládních kanceláří Německa.  

Takto se rodily apolitické slavjanofilské koncepce, které jsou odlišné od panslovan-
ství stanovícího si politické cíle. Jde o různé vize slovanské vzájemnosti, které nehle-

                                                      
1 KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 116. 
2 ROMSICS, Ignác: Plans and Projects for Integration in East central Europe in the 19th and 20th Centuries: 

Toward a Typology. In: Geopolitics in the Danube Region. Hungarian Reconciliation Efforts,  
1848-1998. Edited by I. Romsics and B. K. Király. Budapest: Central European University Press; New 
York: Atlantic Research and Publications, 1999, s. 1. 
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dají cesty ke sjednocení všech Slovanů v jednom státním celku, ale pouze představy 
o možné solidaritě. Představa slovanské vzájemnosti směřuje do značné míry k nepo-
litickým cílům.  

A je tu ještě jeden významný rozdíl mezi panslovanstvím a pangermánstvím: u pan-
slovanství není možné zachytit ono pozoruhodné větvení, které je tak příznačné pro 
pangermánskou ideu. Přestože lze samozřejmě nalézt autory a politiky panslovanství 
s různými teoreticko-metodologickými východisky, nejryzejší panslovanský mesiani-
smus nevyrůstal ze sociálního darwinismu a z rasismu. Výjimku představují pouze 
emotivní poznámky o Turcích, které se však daleko více opírají o náboženské rozdíly a 
o evropské pocity kulturní nadřazenosti nad Východem než o darwinismus a rasismus. 
V hlavním proudu panslovanství je patrná tendence k humanistickým závěrům, která 
je mimo jiné Herderovou zásluhou.  
 

HERDER A JEHO ŽÁCI 
V anglosaské politické teorii, ale paradoxně i u některých českých obdivovatelů 

pangermánství, je rozšířené rozlišování občanského a etnického vlastenectví či nacio-
nalismu. Podle tohoto pojetí občansky orientované vlastenectví zdůrazňuje společné 
instituce, jednotný zákoník a přesně stanovené hranice území. Bývá odvozováno od 
osvícenectví 18. století. Naopak etnické vlastenectví je spojováno s romantismem  
19. století a akcentem na etnickou příbuznost, přičemž za zakladatele tohoto přístupu 
je zpravidla pokládán Herder.1 Toto pojetí ale neodpovídá zcela historické pravdě.  

Johann Gottfried von Herder (1744 – 1803) byl německý osvícenský – tedy nikoliv 
romantický – filosof a protestantský kazatel, který působil v Rize, Štrasburku a Výma-
ru. Byl to on, kdo jako první označil Slovany za „Řeky nového věku“. Učinil ovšem ne-
jen to. Jeho pojetí civilizační mise Slovanů je organicky spojeno s humanitními ideá-
ly, s myšlenkou o nezadatelných právech všech národů. Herderovo dílo, zvláště pak 
rozsáhlá práce Ideje k filosofii dějin lidskosti z let 1784 až 1791, je pozoruhodným vyu-
žitím rousseauovského pojetí přirozeného práva pro vykreslení obrazu soužití svo-
bodných národů.  

 Rok 1791, kdy byla napsána Herderova stať o Slovanech, patří k předělům ve vývo-
ji národního obrození západních Slovanů. Důvodem je skutečnost, že právě tento filo-
sof dokázal na potřebné intelektuální úrovni srozumitelně zformulovat teze, které 
vracely sebevědomí nesvobodným slovanským národům, a to pomocí moderní osví-
censké představy spravedlnosti. Právě podle něho „slovanští národové zabírají větší 
díl země než dějin“, ale „nebyli nikdy národem válečných a dobrodružných podniků 
jako Němci“. Herder tvrdil, že historičtí Slované byli „mravů krotkých, pohostinní a po-
slušní, protivilo se jim loupení a plenění. To vše nic nezmohlo proti útlaku, ba naopak 
k němu přispělo. Neboť neucházejíce se o nadvládu nad světem, nemajíce bojechti-

                                                      
1 Viz např. SHAW, Denis J. B.: „The Chickens of Versailles“: The New Central and Eastern Europe.  

In: Modern Europe. Place, Culture and Identity. Edited by B. Graham. London, Sydney, Auckland:  
Arnold, 1998, s. 136. 
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vých dědičných knížat a dávajíce se raději v poplatnost, jestliže jen mohli v klidu obý-
vati svou zemi, umožnili četným národům, zejména však národům kmene německého, 
aby se na nich těžce prohřešili“. Dále Herder psal: „Co Frankové započali, dokončili 
Sasové; v celých zemích byli Slované vyhubeni nebo uvrženi v nevolnictví, jejich po-
zemky pak rozděleny biskupům a velmožům.“ Tady, v Herderově díle, je zdroj přestav 
některých panslavistů o protikladnosti německého násilí a slovanské mírumilovnos-
ti, německého feudalismu a slovanské demokracie. V Herderově filosofii ale nelze 
nalézt sklon k představám o nadřazenosti či výjimečnosti nějakého národa. Ani jeho 
vize vztahů Němců a Slovanů nebyla jednosměrná: „I od Slovanů se Němec učil,“ tvrdil 
Herder. „Žádný evropský národ se nepozvedl k vzdělanosti svou vlastní silou…“1 

Už Herder formuloval to, co by bylo možné dnes nazvat geopolitická rizika české 
a slovenské státnosti, byť hovořil o Slovanstvu jako celku. Tvrdil, že neštěstí Slovan-
stva bylo v tom, že sídlí z jedné strany blízko k Němcům, z druhé strany měli nechrá-
něný týl všem vpádům z východu, aby pak pod vládou Mongolů mnoho trpěli. Ovšem 
slovanské národy obývají oblast Evropy, která může být nejkrásnější, až bude „úplně 
vzdělána a obchodně vytěžena“. Protože si vývoj vynucuje v celé Evropě, aby byla 
potlačována bojovnost a byla odměňována píle a vzájemné styky, „budete i vy, tak 
hluboko kleslí, kdysi plní a šťastní národové, konečně procitlí ze svého dlouhého, ne-
činného spánku, konečně osvobozeni od svých otrockých okovů, užívat svých krásných 
krajin od Asie až ke Karpatům, od Donu až k Muldě jako svého majetku a na nich bu-
dete moci slavit své staré slavnosti klidného obchodu a píle.“2  

Na herderovském filosoficko-historickém podkladu se v české a slovenské kultuře 
odehrál zápas o panslovanství. Jeho účastníci však – s výjimkou Palackého a Štúra  
– k manifestaci svých názorů a postojů využívali umění a politické pamflety, ne roz-
pracované originální geopolitické koncepce. Zápas to byl vskutku pestrý. Tak podle 
Kollára byl Herder, tento „kněz člověčnosti“, „prvým Slávům, na vzdor zvyku, obrán-
cem a chválcem“. Na Herdera a Kollára pak navázali první čeští a slovenští buditelé, 
což vede některé autory k závěru, že „panslavismus je český výrobek z německého 
materiálu“.3 To však není přesné. 

Kořeny představ o slovanské vzájemnosti sahají až k takovým autorům, jako byl 
český duchovní, historik a spisovatel Tomáš Pešina z Čechorodu (1629 – 1680), chor-
vatský básník Pavao Ritter Vitezović (1675-1737) či slovinský spisovatel Anton Tomaž 
Linhart (1756 – 1795). V roce 1665, tedy více než sto let před stěžejním Herderovým 
dílem, odešel z Říma do Moskvy Juraj Križanić (okolo 1618 – 1683), jenž tam vydal 
slovanskou mluvnici. Tento chorvatský katolický kněz se snažil vytvořit všeslovanský 
jazyk. Byl nepřátelsky laděný proti Němcům, kteří podle něho vyhnali Slovany z celých 
krajů – z Moravy, Pomoří, Slezska, Pruska – a varoval, že Němci hlavně nenávidí Rusy, 
neboť jejich říši neopanovali. Právě Němci prý uvedli Rusy v naprosté opovržení 

                                                      
1 HERDER, Johann Gottfried: Vývoj lidskosti. Praha, J. Laichter 1941, s. 330-331 a 334-336. 
2 Tamtéž, s. 332. 
3 ČERNÝ, Václav: Vývoj a zločiny panslavismu. Citované vydání, s. 6. 
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v Evropě. Je pozoruhodné, že volal po bratrské shodě mezi Rusy a Poláky. Stejně pří-
značný je i Križanićův osud: obrátil se s výzvou na cara jako osvoboditele podunaj-
ských Slovanů – a byl poslán na Sibiř. 

Kolem poloviny 18. století byla představa o jazykové a kulturní jednotě Slovanů 
rozšířena mezi západoevropskými a německými učenci. A nejen tam. Ještě před Jose-
fem Dobrovským ji rozpracovávali polští badatelé. Byla to řada slovenských, slovin-
ských a ruských osvícenců a romantiků, kteří ve svém etnickém prostředí nacházeli 
staré slovanské sociální a politické instituce, jež se měly stát základem všeslovanské 
říše – ne tedy Češi.  

Počátky národního obrození nebyly v oblasti dnešního Česka a Slovenska panslo-
vanské. Východiskem se stala „konsolidace“ jazyka – tedy v první řadě vytváření spi-
sovné češtiny pro intelektuály a budoucí politickou elitu národa. Je příznačné, že tento 
základ českého jazykového obrození byl stavěn na spisech psaných německy. To 
platí především o díle zmíněného Josefa Dobrovského: konkrétně se jedná o Dějiny 
českého jazyka a literatury (časopisecky 1791, knižně 1792; druhé vydání 1822), což 
bylo první dílo o dějinách české literatury, o Slovník německo-český (1. díl z roku 1802, 
2. díl 1821) a Zevrubnou mluvnici jazyka českého (1809), která mimo jiné stanovila 
pravidla tvorby nových českých slov. To platí o též Dobrovského spolupracovníkovi 
Františku Martinovi Pelclovi (někdy též Pelzel; 1734 – 1801), spisovateli, historikovi a 
filologovi, který též psal převážně německy. Jeho Nová kronika česká (čtyři svazky 
vycházely v letech 1791 až 1795) je však první historickou prací napsanou česky. Teh-
dy se čeština neformovala proti němčině či latině, ale vedle nich.   

V českém prostředí se panslovanská idea objevila až v době napoleonských válek, 
tedy v druhé generaci českých slavistů, a to v okolí Josefa Jungmanna (1773 – 1847), 
českého jazykovědce, literárního historika, básníka a překladatele. Tady a tehdy se 
zrodily představy o Slovanstvu a přátelství s Ruskem. Jungmann věřil v integraci slo-
vanských jazyků a ruskou schopnost překonat „franskou mocnost“. Antonín Marek 
(1785 – 1877), katolický kněz a spisovatel, druh Jungmanna, ve svém díle připomínal 
slavné doby z českých dějin – a lepší budoucnost pro Čechy spojoval se vzájemnou 
láskou všeho Slovanstva. Své naděje pak zejména opíral o „nepřemožitelný ohromný 
kmen slovanský“, o Rusy: „Tam od východní strany duch Slavie věje“, psal Marek. Jako 
účelová ideologie působilo panslovanství v Čechách ještě v následující generaci Šafaří-
ka, Kollára a řady dalších autorů. Ti, ač psali česky nebo německy, se hlásili k myšlence 
jednotného slovanského jazyka s různými nářečími a kmeny. Následovala další vývojo-
vá etapa českého slovanství – austroslavismus. Panslovanský univerzalismus ale zcela 
nevymizel: z představ o etnické jednotě přerostl ve vize politické jednoty; dostal po-
dobu úvah o federaci slovanských národů. Neoslavismus Karla Kramáře byl jedním 
z projevů právě těchto změn. 

Vlastní české zdroje panslovanství pak mají „dvojnárodní“ počátek: Ján Kollár 
(1793 – 1852), básník, jazykovědec a historik, ale i Pavel Josef Šafařík (1795 – 1861), 
historik, jazykovědec a literární vědec, kteří se výrazně zasloužili o české národní ob-
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rození, byli Slováci působící v českých zemích. Ne každá oslava slovanství byla hned 
ale výzvou k vytvoření všeslovanského státu. U Kollára byl panslavismus kulturní a 
obrácený do minulosti: vyjadřoval naděje, nebyl ale spojen s žádnými akčními poli-
tickými plány. Ján Kollár nevěřil v možnost politického sjednocení Slovanů a odmítal 
vzpouru proti panovníkovi a vládám zemí, v nichž Slované žili. I takto navazoval na 
Herderovo nepolitické pojetí národa. Kollárova představa služby Slovanů všemu lid-
stvu nebrala ohled na rozdělení Slovanstva náboženstvím, písmem, řečí nebo státními 
hranicemi. Psal ovšem i výzvy, které měly programový všeslovanský charakter: v básni 
Jestli Slávy rumy ještě vstanou požadoval:  

„Zřiďte obec, jedním jménem zvanou, 
pevnou, ať ji cizí holomci, 
svornou, ať ji vlastní lakomci 
nezbourají novou zase ranou; 
osudy mnohé, hlavu jednu mějte,  
vyrostou však z těla vašeho, 
černé s bílým nikdy nemíchejte!“ 

Takovéto verše lze vykládat různě – jako obranu, i jako útok. Nevyjadřovaly však 
podstatu Kollárova kréda. O ní jasně hovoří Slávy dcera, a to jazykem herderovského 
humanismu:  

„Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, 
ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok…“ 

A v drobné básni-aforimsu Horlíc shrnuje: 
„Národ tak považuj jediné jako nádobu lidství, 
a vždy, voláš-li: Slavian! nechť se ti ozve člověk!“ 

Humanismus panslovanské ideje je u Kollára zřejmý – má všelidské vyznění. Kriti-
ka Teutonů za politiku vůči Slovanům se neopírá ani o sociální darwinismus, ani o ra-
sismus. Ahistorické soutěže, které vydávaly tu Homéra, tu Kelty, jindy pak Etrusky či 
Švýcary za Slovany, na nichž se Kollár podepsal, neměly výraznou podporu ani v čes-
kém, ani slovenském prostředí. Kollárovy pseudoobjevy byly zrcadlovým obrazem 
obdobných jevů v pangermánství.  

Vztah slovanského národa a obecného slovanství Kollár řešil požadavkem roz-
pustit existující národy ve fiktivní všeslovanské národnosti. Lze jej pokládat za před-
stavitele (nikoliv zakladatele) vize vytvoření jednotného slovanského národa. To je 
patrné například v epigramu Dobrá rada, v němž píše zcela nesmlouvavě: 

„Co jsi ty? Čech; co ty? Rus; co ty? Srb; a ty? já Polák jestem; 
vezměte lejstra, bratří, smažte to, pište: Slovan.“ 

Protikladnou pozici ke kollárovskému řešení vztahu národa a slovanství zaujal 
Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856), český básník a vlivný publicista. V této souvis-
losti je nejčastěji citována jeho stať Slovan a Čech (přesněji řečeno soubor osmi článků 
z Pražských novin) z roku 1846. Havlíček byl jedním z prvních, kdo po návratu z Ruska 
tvrdil, že v něm ruské mrazy a ostatní zážitky uhasily jiskru všeslovanské lásky a že se 
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vrátil do Prahy Čechem, „pouhým neústupným Čechem, ba s jakousi tajnou kyselostí 
proti jménu Slovan“. Manifestoval pevné a nezvratné přesvědčení, že Slované nejsou 
jedním národem. Jméno Slovan je a má navždy zůstat jen názvem „zeměpisným a vě-
deckým, nikoli však jménem srdečným, jménem sympatie, s jakou každý národ jméno 
své vyslovuje“. „Nepravdivé jest vlastenectví všeslovanské“ – Rusové a Češi, Poláci a 
Rusové, Ilyři a Poláci nejsou sobě blíže než kterékoli dva národy germánské nebo ro-
mánské. Ostatně, tvrdil Havlíček, nejvíce všeslovanského nadšení panovalo mezi Slo-
váky, ovšem Jozef Miloslav Hurban a Ľudovít Štúr se místo velikého spojení všech 
Slovanů snaží odtrhnout Slovensko od Čechů.  

„Beřme svět tak, jaký jest, a očekávejme tedy přátelství a svornost mezi lidmi a ná-
rody jen tenkrát, když z toho obě strany užitek mají, když škody a výhody, žaly a ra-
dosti společné jsou, a k hádkám příčina vyskytnouti se nemůže. Takový ale poměr je 
toliko mezi národem naším a ilyrským,“ psal Havlíček. Kromě výhod ze studia jazyků, 
historie a etnografie nemohou mít podle něho Čechové jiný materiální užitek ze Slo-
vanstva. Spojit všechny Slovany dohromady neznamená růst síly, „protože vždy jedna 
polovice proti druhé jako oheň proti vodě jest“. Národ ruský s národem polským boju-
jí, „kterak je možno s oběma sympatisovati, oba stejně milovati?“ Navíc hrozí nebez-
pečí, že při hlásání panslovanství budou Čechové před celým světem vypadat jako 
tajní přátelé Rusů. Ve skutečnosti „vlast naše není Slovanstvo, nýbrž jen Čechy, Mora-
va, Slovensko, Slezsko“. „Zkrátka, s hrdostí národní řeknu »Já jsem Čech«, ale nikdy 
»Já jsem Slovan«. Kdykoli se nazvu Slovanem, učiním to vždy jenom ve smyslu uče-
ném, země- a národopisném. Slované mají čtyry vlasti a ne jednu vlast; a patriotismus 
slovanský jest jenom o něco méně horší než kosmopolitismus. Lépe jest méně lidí, ale 
důkladně a vřele milovati, než každého trochu,“ tvrdil Havlíček.1  

V Havlíčkově pojetí se snoubila národní idea, liberalismus i sociální cit – naznačil 
tak zcela oprávněnou otázku, proč měnit vídeňský absolutismus za moskevskou auto-
kracii. V představách Havlíčka, a hlavně Palackého se ve čtyřicátých letech 19. století 
panslavismus měnil na austroslavismus: panslavismus byl nahrazen představou  
o regionální spolupráci několika slovanských národů (viz blíže 8. kapitola). 

Havlíčkovy myšlenky měly velký význam, neznamenaly ale konec panslavismu 
v Čechách. První všeslovanský sjezd byl svolán do Prahy v roce 1848, tedy dva roky po 
publikování zmíněného Havlíčkova souboru statí. Také epos Slávie od českého básníka 
a prozaika Svatopluka Čecha (1846 – 1908) vznikl v roce 1882, tedy dlouho po Havlíč-
kově článku Slovan a Čech. Právě toto dílo v sobě skrývá celé krédo tradičního 
panslavismu. V návaznosti na svůj předcházející epos Evropa charakterizoval Svato-
pluk Čech Západ jako oblast zachvácenou hrůzami živelné revoluce. Měli to být Slova-
né, kdo byli povoláni spasit svět, ne však násilím. Řešením mělo být rozvíjení  
a rozšíření staroslovanské občiny, která umožňovala dojít k sociální spravedlnosti bez 
revoluce. A tak místo potopené lodi Evropa míří k přístavu úspěšná loď Slávie.  
                                                      
1 HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: Lid a národ. Úvahy a články z let 1845-1851. Praha: Melantrich, 1981,  

s. 63-88.  
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„Hle, Východ v záři krásné  
již teplým vánkem celuje mi hruď – 
a jako matný sen mi Západ hasne 
tam v mlhavé dálce – s bohem buď!“ 

Vše bylo najednou prosté: ušlechtilý Rus a slovanofil Ivan si bere za ženu dceru 
polského hraběte, mír mezi nimi pomáhá zprostředkovat Čech, a při potlačování 
vzpoury lodníků se na stranu Ivana přidává i jeho nihilistický bratr Vladimír. Obdobné 
symboliky od nejrůznějších autorů plnily tehdejší noviny i knihy. Ovšem ještě před 
zmíněnými eposy Svatopluka Čecha byl sepsán originální geopolitický manifest  
– a byl to právě Havlíčkem kritizovaný Ľudovít Štúr, u něhož lze nalézt radikální 
panslovanský program.  

Svůj ohlas měla vize slovanské sounáležitosti také v jiných uměleckých žánrech, a 
to i v dobách poklesu zájmu o tuto ideu. Například Antonín Dvořák složil Slovanské 
rapsodie v roce 1878 a Slovanské tance v rozmezí let 1878 až 1886; právě ty mu ote-
vřely mu svět směrem na západ. Neméně pozoruhodný cyklus obrazů Alfonse Muchy 
Slovanská epopej pochází let 1910 až 1928.  
 

RUSKO-SLOVANSKÁ ŘÍŠE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 
Ľudovít Velislav Štúr (1815 – 1856) byl slovenský jazykovědec, básník, historik, fi-

losof, ale také významný politik a publicista. Byl ideologem a vedoucí osobností slo-
venského národního hnutí 19. století. Jeho historicko-filosofické přednášky na brati-
slavské katedře řeči a literatury česko-slovanské seskupily kolem něho celou generaci 
slovenských intelektuálů, kterým se začalo říkat štúrovci. Dějiny střední Evropy Štúr 
ovlivnil jak svými aktivitami v revoluci roku 1848, tak i kodifikací spisovné slovenštiny 
v roce 1844. 

Štúrova německy psaná práce Slovanstvo a svět budoucnosti z první poloviny pa-
desátých let 19. století představuje politickou závěť tohoto slovenského buditele. 
Není náhoda, že studie vyšla rusky dvakrát, a to v letech 1867 a 1909 – tedy dlouho 
před tím, než bylo v roce 1993 vydáno její první úplné znění slovensky. Uprostřed 
Evropy nebylo politicky vhodné klima k vydání knihy, která je radikálně rusofilská a zá-
roveň bytostně antikomunistická: musela počkat na dobu, kdy získala více hodnotu 
archiválie než práce, která může mobilizovat. 

V knize Slovanstvo a svět budoucnosti se Štúr, tento bývalý obhájce Rakouska, 
ovšem Rakouska jako funkčního středu Svaté aliance, dopracoval k opakování a rozví-
jení všech klasických tezí panslovanství. Historismus, který tehdy obecně sloužil k ob-
hajobě a manifestaci demokratismu a lidskosti Slovanů, spojil Štúr s ucelenou geo-
politickou vizí uspořádání osudů slovenského i českého národa. Činil tak v souvislosti 
s hledáním cesty k odstranění problémů všech slovanských národů, z nichž žádný – 
s výjimkou Rusů – nežil ve vlastním státě. Situaci si ale zjednodušil tím, že téměř dů-
sledně tyto národy označoval za kmeny jednoho slovanského národa. Tím si v závěru 
své knihy vytvořil umělý základ pro testování tří modelů obrany zájmů těchto kmenů: 
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slovanské federace, austroslavismu a rusko-slovanské říše. Ve svých analýzách pak 
Štúr dospěl k jednoznačnému závěru, že jediným nadějným modelem budoucnosti 
Slovanů je sjednocení v ruské říši.  

 SLOVANSKÁ FEDERACE 
Slovanská federace by podle Ľudovíta Štúra představovala pokus o řešení situace 

Slovanů, který by si vyžádal republikánské zřízení. Republikánský vnitrostátní režim 
by ale hned na začátku vyloučil z federálního svazku Rusko, kde se republikanismus 
nemůže uchytit. Vyloučeny by tak byly i všechny ty kmeny, které jsou součástí Ruska 
nebo pod jeho mezinárodně uznávaným protektorátem či podléhají jeho vlivu – tedy 
Polské království, Srbské knížectví, slovanské kmeny v Turecku, Bulhaři, Slované 
v Bosně, Hercegovině, Albánii a Černé Hoře. To znamená, že součástí federace by se 
mohly stát jen Čechy, Morava, Lužice, Slezsko, Poznaňsko, Slovensko, Halič, slovanské 
kmeny v Krajině, Korutansku, Štýrsku, Istrii, Chorvatsko, Slavónsko a Dalmácie, Vojen-
ská hranice a srbská Vojvodina. To ale znamená, že žádná z pravděpodobných člen-
ských zemí federace nebyla v té době nezávislá – před vytvořením federace by si 
musely vydobýt svoji svobodu. Jenže tyto kmeny jsou zevnitř rozděleny nepřáteli, 
„cizími hosty“, přičemž toto rozdělení je umocněno i katolictvím v některých zemích.  

Do cesty federace osmi slovanských kmenů, které přicházely do úvahy (Poláci, se-
verní Srbové, Češi, Slováci, Rusíni, Slovinci, Chorvati a jižní Srbové), se podle Štúra 
stavěly tři nepřekonatelné překážky: (a) každý kmen si pěstuje svoje nářečí a vlastní 
literaturu; (b) geografické rozmístění zemí obývaných těmito kmeny je obtížně propo-
jitelné; (c) uvedené kmeny se liší i náboženským vyznáním. Také vnější poměry zne-
možní vytvoření federace: staré, slabé a zbabělé Rakousko sice nepředstavuje vážnou 
bariéru, ale nelze očekávat od Němců, Maďarů a Italů, že se budou dívat na sjednoco-
vání slovanských kmenů se založenýma rukama. Též Rusko by bylo proti federaci, ne-
boť každý neruský slovanský stát by byl nutně proti Rusku v opozici, nebo by se ho 
pokoušel připojit k sobě či by proti němu bojoval pomocí západních idejí a národů.  

 AUSTROSLAVISMUS  
Podle Ľudovíta Štúra je představa Rakouska jako centra jižních a západních Slovanů 

ještě nesmyslnější a dokonce horší než federativní varianta: chce stavět budoucnost 
na nepřiměřeném a shnilém základě. Úkolem Východní marky přece vždy bylo ger-
manizovat Slovany, což je role, kterou Rakousko svědomitě plnilo a zůstane ji věrno 
do posledního dechu. Rakousko „vzniklo na německé půdě, založili ho Němci a funk-
ce, kterou mělo plnit, též odpovídala německým zájmům.“ Vládla zde vždy německá 
dynastie, která špehováním, armádou veřejných i tajných agentů decimovala národy, 
jejichž život ztrpčuje i byrokracie a poněmčování. Proto podle Štúra nelze věřit ani ve 
slovanské, ani rovnoprávné Rakousko. „Ne existencí, ale zánikem Rakouska a Turecka, 
tohoto žaláře Slovanů, rozkvete jednou lepší, toužebně očekávaná budoucnost, až 
potom se bude moci rozvíjet slovanský život na širokých krásných polích od Krušných 
hor až k Bosporu…“  
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 RUSKO-SLOVANSKÁ ŘÍŠE 
Podle Štúra Rusko je jediný svobodný slovanský stát, a to mimořádně silný stát, 

představitel Slovanů, který zachránil jejich čest. „Rusko má moc, obrovskou moc a 
tím i poslání a právo rozmetat všechny slovanské separatistické tendence a nárokovat 
si hegemonii v celé rodině slovanských národů.“ Štúr se domníval, že Rusko Slovany 
neodolatelně přitahuje. Je zemí velkého hospodářského rozmachu, ale i zlořádu pod-
danství. Rusko ale umožní přechod Slovanstva na alternativní uspořádání, které je 
lepší než západní konstitucionalismus. Struktura politického systému Rusko-slovanské 
říše měla být trojstupňová – občina je rozšířenou rodinou, župa je rozšířenou občinou 
a stát svazkem žup.1 

Pro vytvoření jednotné Ruské říše všech slovanských kmenů by bylo nutné dotvořit 
kulturní podmínky. Podle Štúra by vznik jednotné slovanské říše vyžadoval dvě radi-
kální opatření: (a) všeobecný přechod k pravoslavné víře a (b) přijetí ruštiny jako 
všeobecného literárního jazyka. 
 PRAVOSLAVÍ. Církev byla podle Štúra alfou a omegou slovanského státu. Pravo-

slaví bylo církví našich otců, která „křesťansky požehnala naše kmeny z výšky Nit-
ry, Velehradu a Vyšehradu“. Také slovanskou církví budoucnosti bude pravoslaví. 
Pravoslaví odpovídá poslání Slovanů a je nástrojem jeho sjednocení. Zároveň 
ovšem „slovanství je přirozeným základem lidskosti, křesťanské myšlenky“. Tato 
církev je vybudovaná jako „samostatná duchovní říše a nikdy se nepostavila proti 
státu, nikdy nepronásledovala lidi jiného smýšlení, ale se státem a národem vy-
tvořila svazek, nikdy ji nenapadlo zneužít náboženství na světské cíle a neprahla 
po moci, ale naopak, vždy usilovala o to ovlivňovat člověka láskou“.2 

V těchto úvahách Štúra je otevřena otázka církevní orientace, která patřila k vý-
znamným činitelům rozdělujícím Slovany, a to nejen pokud jde o katolicismus Poláků 
a pravoslaví Rusů nebo o štěpení Srbů a Chorvatů. V důsledku úspěšné protireformace 
se v 19. a na počátku 20. století naprostá většina Čechů a Slováků hlásila ke katoli-
cismu: podle sčítání lidu v roce 1900 to bylo v Čechách 96,6 %, na Moravě 96,2 % a ve 
Slezsku dokonce téměř 98 % občanů obcovacího jazyka českého. Je ale třeba uznat, že 
právě katoličtí kněží měli nemalou zásluhu na jazykovém vzestupu širokých vrstev 
obyvatel. Na rozdíl od Polska a Irska byl však katolicismus v Rakousku oficiálním nábo-
ženstvím, oporou nenárodní moci habsburského trůnu – nedošlo tedy ke spojení kato-
licismu a národních zájmů. Tak se stalo, že na rozvoj vlastního národního života Če-
chů a Slováků měli rozhodující vliv evangelíci: z uvědomělých evangelických rodin 
pocházeli Šafařík a Palacký, Masaryk ve třiceti letech přestoupil k reformované (hel-
vetské) církvi. Podle některých historiků bylo v roce 1860 na Slovensku dvě až tři stov-
ky aktivních vlastenců, jimiž byli převážně luteránští pastoři, učitelé a spisovatelé: 
„katolická většina (80 %) se maďarizaci bránila jen chabě.“3  

                                                      
1 ŠTÚR, Ľudovít: Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava: SIMŠ, 1993, s. 131-166. 
2 Tamtéž, s. 168-172 a 128-129. 
3 FEJTÖ, Francois: Rekviem za mrtvou říši. Citované vydání, s. 85. 
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Samotné pravoslaví zůstalo na okraji zájmu, a to i u českých panslavistů – byť 
k němu přestoupil například předák mladočeského hnutí, novinář a radikální demo-
krat Karel Sladkovský (1823 – 1880) a staročeský novinář Jan Stanislav Skrejškovský 
(1831 – 1883). Podle statistik se v roce 1900 k pravoslaví hlásilo pouze 163 a o deset 
let později 285 lidí.1  
 RUŠTINA. Podle Štúra se Slované musí připravit na společný literární jazyk, ne-

boť „mnohost literatur jen brzdí porozumění, rozvoj ducha a společné jednání“. 
Kollárem propagovaná staroslověnština je mrtvá, zůstala jen ruština – ta je jazy-
kem největšího kmene, toho, „kterému patří i hegemonie v naší národní rodině“. 
Ruština je vhodná stát se všeslovanským jazykem i proto, že se vyjadřuje vlastním 
písmem, ne latinkou. „Nelze očekávat, že naše kmeny překonají svoji lidsky po-
chopitelnou samolibost a dobrovolně se odhodlají na tento velký krok k sjed-
nocení, a v podmínkách cizí nadvlády ho není třeba ani za každou cenu prosazo-
vat,“ psal Štúr. „O tomto velkém kroku se rozhodne ve prospěch Slovanů až pod 
tlakem důležitých politických událostí.“ 2 

Podle tohoto Štúrova rozboru bylo rozšíření Ruské říše jedinou možností, jak za-
chránit Slovany v situaci, kdy podle něho selhaly i teoretické možnosti slovanské fede-
race a austroslavismu. Štúr v této své koncepci zapřel sebe hned třikrát: nejen jako 
bývalý přívrženec rakouské monarchie hlásající potřebu rusko-slovanské říše, ale též 
jako luterán provolávající nutnost pravoslavného náboženství pro všechny Slovany,  
a jako autor spisovné slovenštiny požadující nezbytnost ruštiny jako literárního jazyka 
celé slovanské říše. 

Štúrova práce Slovanstvo a svět budoucnosti je směsicí odkazu osvícenců, hegeli-
ánství a konzervativního romantismu. Klasické úvahy o západních národech, které již 
vyhořely, a o těch, jejichž duchovní život dává lidstvu směr, spojuje filofejskou a her-
derovskou představou o nástupu historické mise Slovanů. Toto poslání chápe duchov-
ně, a to v náboženském slova smyslu: panslavismus zde má transcendentální rozměr.  

Štúr odmítal konstituční liberalismus, ale i komunismus. Průmyslový pokrok prý 
přinesl Západu obrovské narůstání chudoby, v komunismu pak podle Štúra vládne jen 
„surová, smyslná a egoistická masa“. Měšťácká společnost Západu se prý již octla v ka-
tastrofálním stavu a osudový vír historie se jeví jako nevyhnutelný: „Z politického hle-
diska přechází Západ od absolutistických monarchií ke konstitučním státům, ty se zase 
nakonec přetvářejí na sociální a komunistické republiky, kde se vše končí v rozkladu 
lidstva destrukcí lidskosti,“ psal Štúr. „Kam obrátit pohled, kde čerpat naději, když 
srdce, které vzplanulo láskou k člověku, marně hledá pomoc na Západě? Tam, na da-
lekém Východě, protože tam je usazený národ Slovanů, národ budoucnosti!“3 Ve vy-
volený národ se ve Štúrově díle změnili Slované, jejichž posláním se stalo naplnit 
v dějinách ideu křesťanského dobra.  

                                                      
1 Viz KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši a Evropě 1815 - 1914. Citované vydání, s. 86-8. 
2 ŠTÚR, Ľudovít: Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava: SIMŠ, 1993, s. 173. 
3 Tamtéž, s. 113-114.  
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Přestože Štúr sice stavěl Západ a Rusko do protikladu, jeho požadavek reformy 
samoděržaví na trojstupňový model samosprávy a řízení od občiny k župám a pak 
dále ke státu nepostrádal demokratičnost. Tu, které se skutečně klasickému libera-
lismu nedostávalo. Ne náhodou se k občinám jako k naději obraceli i demokraté i re-
volucionáři jako Nikolaj Gavrilovič Černyševskij či anarchisté jako Michail Alexandrovič 
Bakunin a narodnici. Pozitivní poznámky o možnosti spojit občinové vlastnictví 
s vývojem k socialismu lze též nalézt u Karla Marxe – což ale narušuje Štúrovu koncep-
ci z jiné strany. 

Radikální kritika kulturního úpadku Západu a panslovanský mesianismus není u Ľu-
dovíta Štúra nihilistickým odmítnutím či výzvou ke konfrontaci. Má humanistické la-
dění – obdobně jako u Kollára. Štúr byl přesvědčen, že Slované se mohou a musí od 
Západu mnohému naučit. Slované by měli v oblasti výstavby ze Západu převzít přísné 
podřizování se státním zájmům prostřednictvím odstraňování svévole a jednotlivých 
nepodstatných nároků bez toho, aby byla narušena osobnost. Zvláště mnoho lze na-
čerpat z věd; Slované se mají ale Západem nechat uvést i do chrámu umění, aby po-
tom mohli uskutečnit všelidské ideály.  

Podle Štúrových představ „vnímavý pozorovatel najde u Slovanů duchovní směr, 
podle kterého tento národ uznává všechny jako rovnocenné a rovnoprávné, nestrpí 
žádné upřednostňování kromě toho, které vyplývá přímo z jeho podstaty, k cizincům 
se chová stejně vlídně jako ke svým bližním, ba i v nepříteli uznává člověka a přijímá 
jej bez toho, aby mu nějakým způsobem uškodil, a ve své blízkosti nechává pokojně žít  
a rozvíjet se národy, které si podmanil, a navíce se sám stará o jejich blahobyt“.1 To 
jsou slova, která připomínají úvod k Máchovu Máji, kde však mají poněkud ironický 
nádech. Na druhé straně Ľudovít Štúr se od tohoto svého humanistického programu 
sám odchýlil v okamžicích, kdy se nechal unést vypjatým, temně středověkým antise-
mitismem2 – tedy antisemitismem, který se opíral o náboženství a sociální otázku, ne 
o rasismus.  

V knize Slovanstvo a svět budoucnosti Štúr nepodlehl laciné kritice Maďarů. Tato 
skutečnost ještě více vynikne ve světle faktu, že Štúrova kniha vznikla v době, kdy byla 
známa protislovanská vystoupení některých maďarských politiků a intelektuálů. A ne-
jde jen o protislovenský postoj například Lájose Kossutha v době revoluce roku 1848. 
Například v roce 1843 byla v Lipsku publikována studie barona Miklóse Wesselényiho 
(1796 – 1850) Manifest týkající se maďarských a slovanských národů. Tato práce v du-
chu maďarského liberálního nacionalismu varuje, že Evropa musí čelit sto let trvající 
ruské expanzi. V návaznosti na okupaci části Polska představuje východní otázka 
v podobě rozpadu moci osmanské říše v jihovýchodní Evropě další příležitost pro rus-
kou říši. Rusko prý využívá národnostní a konfesní sympatie Slovanů k podkopávání 
stability evropských států, zvláště pak Rakouska. Čelit této hrozbě vyžaduje, aby se 
v této oblasti ve jménu svobody a konstitucionalismu ve „skutečné svaté alianci“ spo-
                                                      
1 Tamtéž, s. 127-128. 
2 Viz tamtéž, s. 119.  
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jily neslovanské národy – tedy Němci, Maďaři, Italové a protiruští Poláci.1  Není bez 
zajímavosti, že Wesselény navrhoval reorganizaci uherské monarchie do pěti celků, 
kde by své místo měly vedle uherského nalézt své vyjádření i německý, italský, polský 
a český celek. Výsledkem měl být ovšem maďarský národní uherský stát.2  

Štúr nepopíral existenci překážek, které bránily vzniku Rusko-slovanské říše: věš-
tecké formulace týkající se přechodu na společný jazyk až „pod tlakem důležitých poli-
tických událostí“ naznačují, že očekával dramatickou předehru vzniku všeslovanské 
Ruské říše. Uznával i existenci rozporů mezi Slovany. Podle něho Poláci byli jediní Slo-
vané, kteří pociťovali k Rusku nevraživost, ovšem za dělení Polska nesou prý sami vi-
nu. Jejich „nekonečný boj s Rusy byl ve své podstatě bojem o hegemonii nad Slovan-
stvem“ a tento boj podle Štúra skončil pro Slovany šťastně.  

Štúr cítil, že v Polsku vždy bylo obtížné nalézt přívržence panslovanských idejí. 
Polští politici a intelektuálové nejenže nepřestali snít o obnově samostatného polské-
ho státu, ale též o jeho vytvoření prakticky usilovali. Je zvláštní, že ze všech tří monar-
chií, které jejich stát rozdělily, nejvíce odporu směřovali vůči Rusku. Tomu také odpo-
vídaly některé koncepce teritoriálního vymezení budoucího Polska. Ty první pocházejí 
z druhé poloviny 19. století. Jak uvádí slovenský geograf Robert Ištók, vymezení zá-
padní hranice nepředstavovalo pro tehdejší autory zásadní problém: většina prací 
uváděla jako západní linii řeku Odru či území na východ od ní, stáčející se při ústí War-
ty na sever. Jen v extrémních případech byly prezentovány představy polsko-německé 
hranice na Odře a Lužické Nise, tedy na dnešní západní hranici Polska. Všechny kon-
cepce požadovaly přístup Polska k moři a minimálně v prostoru ústí řeky Visly a za jižní 
hranici byly považovány hřebeny Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků (někdy též známé 
jaké Sudetské hory, což je název, který se v češtině neužívá) a Karpat.  

Problémem bylo ale vymezení východní hranice. „Za minimalistickou je možné po-
važovat koncepci, kterou vypracoval Cz. Jankowski v roku 1914, vycházející z kom-
paktního polského osídlení, která kladla východní hranici Polska na západ od jejího 
současného průběhu (města Elblag, Malborg i Przemysl ležela mimo polské teritori-
um). Maximalistická byla představa, kterou prezentoval v roku 1912 J. Smoleński, 
který chápal Polsko jako geografický celek, rozprostírající se mezi Baltem, Karpatami  
a Černým mořem, na východ sahající k Dněpru a Dvině. Jednalo se obrovské území  
s rozlohou okolo milionu km2.“3 Etnické vymezení bylo někdy kombinováno s kon-
fesním – někteří Poláci se vymezují jako katolíci, kteří na západě hraničí či dokonce 
bojují s protestanty a na východě s pravoslavnými věřícími. 

Ještě zatrpklejší poznámky než vůči Polákům ovšem Štúr adresoval na hlavu Če-
chům a intelektuálním a polickým představitelům austroslavismu. Ti se podle něho vě-

                                                      
1 Podle DEÁK, Ágnes: Miklós Wesselényi on the Future of the Habsburg Empire and Hungary. In: Geopoli-

tics in the Danube Region. Citované vydání, s. 21-40. 
2 Viz KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 125. 
3 IŠTOK, Robert: Dilemy poľského geopolitického myslenia v rokoch 1850 až 1939. In: Folia geographica 4, 

Prešov 2001, s. 139.  
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novali jen svým kmenovým zájmům a zapomínali na osud Slovanstva. Také pro Poláky 
byli prý Češi jen pomahači německo-rakouského hospodářství, nástroj v rukou byro-
kracie a tajné policie. Češi se podle Štúra nakazili západními idejemi a stále více se 
odcizovali Slovanstvu a brzdili jeho vývoj. Právě proto se idea austroslavismu zrodila 
v hlavách Čechů jako produkt „vzdělaného a rozvážného, ale jinak bezmyšlenkovitého 
a krátkozrakého českého historika“ Františka Palackého, který se dostal při jeho tvor-
bě do vleku české aristokracie závislé na Rakousku. Češi podle Štúra ideou austrosla-
vismu usilovali o získání hegemonie mezi slovanskými kmeny v Rakousku. K Rakousku 
pak inklinovali i díky svému katolicismu.  

Štúrova kritická slova přišla v době, kdy se argumentace českých buditelů při obha-
jobě národních zájmů stále více soustřeďovala na historické právo. Že při tom Češi 
často zapomínali na ostatní Slovany – a hlavně na Slováky – je zřejmé. Asi i proto byl 
Štúrův obrat k Rusku radikálnější než pozdější posun Palackého. 

Pozoruhodný je na Štúrově geopolitické vizi i fakt, že si její autor vůbec nepostavil 
otázku, zda by nemohly vzniknout národní – v jeho podání kmenové – státy k ob-
raně zájmů Slovanů: i pro něho, právě tak jako pro Palackého, byla tato alternativa ve 
všeobecných procesech spojování států natolik nereálná, že o ní nehodlal věcně uva-
žovat. Takto se na první pohled zdá, že vše, k čemu v práci Slovanstvo a svět budouc-
nosti Štúr dospěl, bylo chybné. Jenže to podstatné je přece jen v této knize řečeno: je 
zde položená zásadní otázka, jak zajistit přežití slovenského národa. I když Štúr ne-
navrhl realistické řešení, patří mezi první, kdo poukázal na zoufalé postavení Slovanů 
a Slováků v Rakousku i v Uhrách a kdo zcela ztratil naději v možnost habsburskou 
říši reformovat.  
 

VŠESLOVANSKÝ SVAZ NIKOLAJE J. DANILEVSKÉHO 
Za nejvýraznější projev panslavistického myšlení není pokládána Štúrova kniha, ale 

šestisetstránková Danilevského práce Rusko a Evropa. Nikolaj Jakovlevič Danilevskij 
(1822 – 1885) byl ruský přírodovědec, sociolog a publicista. Práci Rusko a Evropa na-
psal v druhé polovině šedesátých let 19. století a původně vydal jako sérii časopisec-
kých statí. Poprvé jako kniha vyšla roku 1871 – a ne náhodou má dnes za sebou vydání 
i v USA a reedici v Rusku z devadesátých let 20. století. Danilevského práce Rusko a 
Evropa není ale extrémním výrazem panslovanské ideje – její věhlas připomíná slávu 
Naumannovy knihy Mitteleuropa. Za svoji proslulost vděčí tomu, že přináší zevrubnou 
koncepci osudu Slovanstva opřenou o svéráznou filosofii dějin a ucelený projekt Vše-
slovanského svazu soustředěného kolem Ruska.  

Celá Danilevského rozsáhlá kniha Rusko a Evropa začíná konstatováním, že se v lé-
tě 1866 odehrála událost ohromného historického významu: začalo se sjednocovat 
Německo. Německý svaz je v textu knihy předobrazem slovanského svazu. Podle Dani-
levského Všeslovanský svaz musí být těsnou federací s hegemonií ruského státu. 
„Dobrovolně či nedobrovolně“ musí do ní vstoupit také tři neslovanské národy: Řeko-
vé, Rumuni a Maďaři. Je tomu tak proto, že je „neoddělitelně, v dobrém i ve zlém, 
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s námi spojil historický osud, vtlačiv je do slovanského těla“. Všeslovanský svaz měl 
být s ohledem na etnografické skupiny a národy, na něž se rozdělil slovanský svět, 
vytvořen z osmi států: 

 Ruská říše. K ní by měla být přičleněna i Halič a uherská Rus. 

 Království česko-moravsko-slovenské. Skládat by se mělo z Čech, Moravy a seve-
rozápadního Maďarska, které je obydleno zcela nebo převážně Slováky. Počet 
obyvatel království by měl být přibližně devět milionů a území by bylo 1800 čtve-
rečních mil. 

 Království srbsko-chorvatsko-slovinské. Vytvořeno mělo být ze Srbského knížec-
tví, Černé Hory, Bosny, Hercegoviny, Starého Srbska, severní Albánie, Srbského 
vojvodství a Banátu, Chorvatska, Slovinska, Dalmácie, Vojenské hranice, ale i z vé-
vodství Kraňsko, Gorice, Gradišska, Istrie, Terstu s okolím, dvou třetin Korutan a 
také z jedné pětiny Štýrska.  

 Bulharské království. To by kromě Bulharska mělo zahrnovat i části Rumunska  
a Makedonie.  

 Rumunské království. Skládat by se mělo z Valašska, Moldávie, části Bukoviny, 
poloviny Transylvánie, ale i ze západní části Besarábie, za niž by Rusko jako kom-
penzaci mělo obdržet část jižní Besarábie, a to i s deltou Dunaje a také s poloos-
trovem Dobrudžou.  

 Helénské království. K němu by mimo jiné měly patřit vedle Thesálie a Ipejru také 
jihozápadní část Makedonie, všechny ostrovy Archipelagu, Rhodos, Kréta, Kypr a 
maloasijské pobřeží Egejského moře.  

 Maďarské království. To by mělo vzniknout z Maďarska a Transylvánie po oddě-
lení těch částí, které musí být připojeny k Rusku, Česku, Srbsku a Rumunsku.  

 Cařihradský okruh. Tvořit by jej měla část Rumunska a Malé Asie v okolí Bosporu, 
Marmarského moře a Dardanel, a to včetně poloostrova Gelibolu (Galiopolský po-
loostrov) a ostrova Tenedos.  

Takovýto Všeslovanský svaz by měl mít 125 až 140 milionů obyvatel a jeho přiroze-
ným centrem by měl být Cařihrad.1  

Podle Danilevského je Cařihrad (což je slovanský název pro Konstantinopol, tedy 
pro tehdejší a dnešní turecký Istanbul) středem světa, křižovatka světových cest. Musí 
patřit tomu, kdo pokračuje ve ztělesnění té ideje, jejímž uskutečněním byla východo-
římská říše. Rusku by měl Cařihrad přinést výhodnější obranu zkrácením hraniční linie 
o délce 2500 verst na jeden bod. Výsledkem by byla úspora vojenských i finančních sil, 
získání statusu silné námořní mocnosti a obrovský morální vliv. Přesto se Danilevskij 
domníval, že by Cařihrad neměl být hlavním městem Ruska, ale Všeslovanského 
svazu – na rozdíl od spisovatele Fjodora Dostojevského, který v duchu ruského mesia-
nismu Cařihrad pokládal za město patřící do ruské říše.  

                                                      
1 Viz DANILEVSKIJ, Nikolaj J.: Rossija i Jevropa. New York and London: Johnson Reprint Co., 1966,  

s. 423-424.  
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Role panslovanství je v podání Danilevského dána logikou mocenské rovnováhy 
ve světě. Psal, že už svojí vlastní existencí Rusko narušuje evropský systém rovno-
váhy: je příliš velké a mocné, aby bylo pouze jednou z velikých evropských mocností. 
Zároveň ale Danilevského koncepce vyrůstá i z představy o kulturní protikladnosti 
Ruska a Evropy. Byl přesvědčen, že „Evropa chápe Rusko a slovanství jako něco pro 
sebe cizího, a ne pouze cizího, ale i nepřátelského“. Něco, co nemůže být prostým 
materiálem, ze kterého by mohla vymáhat zisk jako z Číny, Indie, Afriky nebo větší 
části Ameriky. V evropském chápání je civilizace německo-románským výtvorem a je 
v protikladu vůči ruskému a slovanskému způsobu života. „Evropa sama je německo-
románská civilizace. Tato slova jsou synonyma.“ tvrdil Danilevskij. Evropa je potom-
kem říše Karla Velikého, ke které Rusko nepatřilo. Rusko také nebojovalo proti feudál-
nímu útlaku a lžikřesťanství, neboť to nemělo zapotřebí – Rusko neznalo tento útlak, 
ale ani vzdělávací vliv scholastiky, neprodukovalo ten typ myšlení, který vytvořil novou 
vědu a umění. Rusko „neúčastní se ani evropského dobra, ani evropského zla; jak mů-
že patřit k Evropě?“ Ani skromnost, ani hrdost neumožňují Rusku hlásit se k Evropě.1  

Evropa je vždy připravena spojit se třeba i s Tureckem, aby zabránila rozšiřování 
podle ní cizího, nepřátelského, barbarského vlivu Slovanů. Příčiny tohoto protikladu 
Evropy a Ruska jsou v hlubinách těch sympatií a antipatií, jež vytvářejí „historický in-
stinkt národů“, který je vede k neuvědomovanému cíli. Pro Evropu může Rus „preten-
dovat na lidskou důstojnost pouze tehdy, když ztratil svůj národní nátěr“. Evropa při-
suzuje Rusku pouze roli šiřitele evropské civilizace na východ. Rusko je pro Evropu 
velký „historický pleonasmus“, nebo překážka šíření evropské civilizace. Rusové ne-
smějí na Balkán – to přece není východ! „Sem směřuje blahodárný německý Drang 
nach dem Osten, po německé řece Dunaji.“ Takto si Danilevskij představoval politiku 
západní Evropy už v šedesátých letech 19. století.2  

Výchozí protiklad je prostý: Germáni jsou následníci Říma, Slované následníci By-
zance. „Západní Slované a Němci byli po celé evropské dějiny vzájemně nepřátelští; ti 
první byli utlačovaní, druzí utlačovatelé,“ tvrdil Danilevskij. „Starý boj románsko-
germánského a slovanského světa se obnovil, přesunul se z oblasti slova a teorie do 
oblasti faktů a historických událostí. Muslimsko-turecká epizoda v rozvoji Východní 
otázky skončila.“ V tomto boji měli Češi možnost uchránit si v obklíčení hor samo-
statnost, ale i oni se podřídili latinství a stali se vazaly německé říše. Pouze vzpo-
mínka na pravoslaví v nich prý žila silněji než u jiných západních Slovanů; za důkaz 
této teze pokládal Danilevskij husitské hnutí. Naopak Poláci se bez boje vzdali západ-
ní religiozitě a stali se tak nejen po větší část svých dějin neužitečným, ale dokonce 
přímo nepřátelským členem slovanské rodiny.3 

Danilevskij byl toho názoru, že kdykoliv se zastaví konflikt uvnitř Evropy, zahajuje 
Evropa pochod na východ. Proto je pro Rusko, podobně jako pro USA, výhodné, když 

                                                      
1 Tamtéž, s. 53, 480 atd., 59 a 60-61. 
2 Tamtéž, s. 50, 53, 480 atd., 51, 52 a 62. 
3 Tamtéž, s. 498, 355 a 339. 
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se evropské mocnosti přou. Rusko nemůže bojovat se sjednocenou Evropou – naději 
má pouze sjednocené Slovanstvo. Přitom Všeslovanský svaz nechce celosvětovou 
nadvládu, ale přesně naopak – představuje nutnou a zároveň jedině možnou záruku 
zachování celosvětové rovnováhy, je jedinou obranou proti celosvětové nadvládě 
Evropy. Výsledkem jeho vytvoření by bylo „rovné a spravedlivé rozdělení moci a vlivu 
mezi těmi národy a skupinami národů, které se mohou v současné etapě světových 
dějin počítat mezi její aktivní činitele: mezi Evropou, Slovanstvem a Amerikou, které 
se nacházejí v různých fázích rozvoje.“ Pod Evropu by při tomto dělení spadala Afrika, 
jižní poloostrovy Asie a Austrálie; USA by spravovaly celou Ameriku; Slovanstvu by 
patřila západní, střední a východní Asie, tedy celý tento světadíl bez Arábie a obou 
indických poloostrovů. Danilevskij zdůrazňoval, že problémem by nebyl vznik jednoho 
světového státu, ať již v podobě republiky, nebo monarchie; především „jde o to, aby 
nevládla jedna civilizace, jedna kultura, neboť to by zbavilo lidský rod jedné z nutných 
podmínek úspěchu a zdokonalování – elementu různosti.“1  

Rusko se musí stát samotným tvůrcem svých dějin. Na to je ovšem stále ještě sla-
bé, musí vzniknout Všeslovanský svaz. Má ale štěstí, neboť pro zvýšení své moci ne-
musí pokořovat, utlačovat, ale osvobozovat. I pro západní Slovany je vytvoření toho-
to svazu existenční otázka – mimo těsného spojení s ostatními Slovany nemohou 
Češi obstát proti německým útokům. Proto se také pro sjednocení Slovanů „více či 
méně jasně vyslovili například Chomakov, Pogodin, Hanka, Kollár, Štúr“, uváděl Dani-
levskij. Slované zachránili Rakousko v roce 1849, a to jak rakouští, tak i nerakouští. 
Přesto v Rakousku dominuje německá idea – rakouská idea nemá historický, etnogra-
fický ani geografický základ. „Pozorně jsme si přečetli Palackého Ideu státu rakouské-
ho; ovšem tuto ideu jsme nijak nemohli spatřit,“ psal Danilevskij. Ptal se, zda má být 
osudem rakouských Slovanů bojovat proti ruským Slovanům proto, aby bránili 
osvobození tureckých Slovanů. Varoval, že Němci nikdy nezapomenou, že země obý-
vaná Čechy byla kdysi pouze kurfiřstvím: proto se nikdy nezřeknou ovládání této ze-
mě, proto „Čechové a Moravané budou mít neustálého nepřítele v Němcích“ za hra-
nicemi země a Němci žijící v českých zemích a v Rakousku obecně se vždy budou sna-
žit posilovat německý a oslabovat slovanský element. Stejně prý postupují Maďaři 
vůči Slovákům.2  

Z vize odlišnosti Evropy a Ruska pramení i Danilevského představa rozpornosti poli-
tických zájmů Evropy a Ruska. Mluvil otevřeně o chybách Ruska po smrti carevny Ka-
teřiny. Rusko prý jednalo nekořistnicky ve jménu antiliberálních hodnot, obětovalo 
své zřejmé výhody ve prospěch evropských zájmů. Ty jsou ale od Velké francouzské 
revoluce jiné než ruské. V tomto smyslu lze Danilevského práci Rusko a Evropa vní-
mat jako kritiku zahraniční politiky tehdejšího Ruska – což byl jeden z důvodů, proč 
se jeho názory netěšily velké přízni na carském dvoře.  

                                                      
1 Tamtéž, s. 463 a 465. 
2 Tamtéž, s. 443, 382 a 390-391. 
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Rozdíly Ruska a většiny Slovanů od Evropy jsou podle Danilevského nejen psy-
chické, jsou dány i náboženstvím: pravoslaví stojí proti římskému katolictví. V du-
chovním rozměru jsou ruský národ a stát zdravé, naopak Evropa se přežila, zahnívá a 
představuje nebezpečnou nákazu. Religiózní aktivita ruského národa byla tedy ochra-
nářsky konzervativní. Víra mu byla víc než národ. Slované musí jít do boje pod „prapo-
rem, na němž bude napsáno: pravoslaví, Slovanstvo a křesťanský úděl – tedy: mravní, 
politický a ekonomický ideál národů slovanského kulturního typu“. 1  

V těchto formulacích je skryt zvláštní rozpor Danilevského koncepce. U tohoto vě-
řícího pravoslavného křesťana dějiny neznají boha. Na druhé straně jsou Slované vy-
volený druh, který je povolán ochránit principy náboženství. Yuri Ivask z Washington-
ské a Massachusettské univerzity v předmluvě k americkému vydání knihy Rusko a Ev-
ropa charakterizuje tento přístup jako dvojí účetnictví: „Bůh reálně existuje v ne-
smrtelné lidské duši, ale není v historickém životě, který je podřízen nezvratným zá-
konům přírody“; existuje-li nějaký metafyzický smysl dějin, zůstává lidem skryt.2  

Danilevského filosofie dějin vznikla na základě přírodovědy, jak to odpovídá nejen 
tehdejší dobové orientaci společenských věd, ale i jeho profesi přírodovědce. Jeho 
přístup však nebyl poplatný sociálnímu darwinismu. Historický naturalismus Danilev-
ského vyrůstal z učení francouzského zoologa Georgese Cuviera, zakladatele srovná-
vací anatomie a paleontologie, který byl odpůrcem evolučních názorů Jean-Baptista 
Lamarcka a zastáncem názoru opětného stvoření organismů a opakovaných katastrof. 
Danilevskij kritizoval darwinismus – živočichové byli pro něho typy, ne stupně rozvoje 
na schodišti postupného zdokonalování. Speciální práci věnoval i etické kritice Dar-
winova učení. Danilevského odpor vůči Západu nebyl šovinistický či rasistický, ale 
politický a náboženský – v kulturní rovině oceňoval románsko-germánskou civilizaci. 
I když se domníval, že „východní otázka nepatří mezi ty, které lze řešit pomocí diplo-
macie“, vnímal boj, či dokonce války jen jako případný prostředek na cestě k mírové a 
tvůrčí práci ve slovanském světě.  

Obdobně jako v přírodní říši rýsoval Danilevskij i své kulturně-historické typy: do-
mníval se, že v životě lidského druhu není obecný pokrok, postupné zdokonalování. 
Rozvoj historických národů nepostupuje po jedné linii, ale v několika směrech, tedy 
paralelně. Lidstvo jako takové je vědecká abstrakce, mezi lidstvem a národy je stejný 
vztah jako mezi přírodním rodem a druhy – existují jen kulturně-historické typy. Při-
tom každý kulturně-historický typ ve své uzavřené oblasti dosahuje své vlastní doko-
nalosti: postupně se stává složitějším, dosahuje vrcholu… a hyne. Danilevskij vypočítal 
a charakterizoval deset kulturně-historických typů: 1) egyptský, 2) čínský, 3) asyrsko-
vavilovsko-fénický, 4) indický, 5) íránský, 6) židovský, 7) řecký, 8) římský, 9) novose-
mitský čili arabský a 10) německo-románský. „Pouze národy, které vytvářely tyto kul-
turně-historické typy, byly kladnými činiteli v dějinách lidstva.“ Žádný tento typ nezís-
kal privilegium nekonečného progresu. Žádná národní kultura není pouhým stupněm 
                                                      
1 Tamtéž, s. 133 a 512.  
2 Tamtéž, s. IX. 
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na cestě k jiné. Jsou ale národy – Danilevskij mluvil o Hunech, Mongolech a Turcích –, 
které svým ničením představují negativní činitele lidstva. A jsou i národy, kterým není 
souzeno mít kladnou či zápornou roli. Ty „tvoří pouze etnografický materiál, tedy ja-
koby neorganickou věc vcházející do souboru historických organismů – kulturně-
historických typů“. Tyto národy zvyšují pestrost a bohatství uvedených typů, ale samy 
nedosahují úrovně „historické individuálnosti“.1  

Panslovanství se u Danilevského opíralo o teorii konfliktu kultur, kterou proslavil 
ve dvacátých letech 20. století Oswald Spengler a v dnešní době Samuel Huntington. 
Stejně jako později Spengler v knize Zánik Západu, vycházel i Danilevskij z přírodních 
věd a lidstvo bylo pro něho abstraktní pojem. Oba tito autoři pokládali rusko-slovan-
skou kulturu za rozvíjející se a západní za rozkládající se. Ovšem již před nimi Carl F. 
Vollgraff (1794 – 1863) pracoval s vizí organického pojetí národů, států a kultur. Viděl 
stejné zákony v organické i neorganické přírodě a domníval se, že od Francouzské 
revoluce hrozí Evropě nacionalismus a že je nutné mužně hledět vstříc zániku Západu.  

Nikolaj Danilevskij nevěnoval mnoho pozornosti vnitropolitickému režimu Všeslo-
vanského svazu. Tento monarchista neměl sice demokratický program, ale měl „de-
mokratický vkus“ (Yuri Ivask). Domníval se, že ruský lid a ruská společnost jsou schop-
ny ve všech svých vrstvách „přijmout a vydržet jakoukoliv dózu svobody“. Zároveň 
ovšem tvrdil, že ruský národ je jednotným organismem, který je koncentrován v jeho 
Gosudarovi, jenž je „živým ztělesněním politického sebepoznání a národní vůle, takže 
jeho mysl, pocit i vůle se sdělují celému národu procesy podobnými jako v individuální 
sebeuvědomělé bytosti“. Slovanský stát dokáže lépe než Západ řešit i sociální otázku. 
Zdůrazňoval, že etymologicky jsou sice občina a komunismus shodné, pojednávají o 
společném, komunálním; občina je ale konzervativní a socialismus revoluční. Tak ten-
to panslavista a monarchista – který stejně jako Dostojevskij působil v mládí ve fourie-
rovském kroužku a patřil tedy mezi socialisty-západníky – vyjadřoval obavy ze socia-
lismu, ale ještě více se bál západního imperialismu. 

Všeslovanský svaz měl podle Danilevského být půdou, ze které může vzejít svébyt-
ná slovanská kultura. Plodem politického sjednocení Slovanů měl být i společný ja-
zyk – kterým nemůže být jiný jazyk než ruština. Ta by se měla stát společným jazy-
kem vědy, umění a mezinárodních styků mezi Slovany – ne tedy jediným slovanským 
jazykem. Obdobně vedle poznámek o nutnosti ruské hegemonie ve Všeslovanském 
svazu však lze nalézt požadavek adresovaný Rusku, aby se nevměšovalo do vnitřních 
záležitostí svých spojenců a usmiřovalo je v jejich sporech. Čeho by dosáhlo Rusko 
v případě zničení vnitřní samostatnosti svazových států? „Místo čtyřiceti milionů věr-
ných, přátelsky naladěných spojenců získalo by čtyřicet milionů nespokojených pod-
daných“, čímž by se oslabilo,2 tvrdil Danilevskij. I polskou otázku lze prý vyřešit v rámci 
Všeslovanského svazu – ať by Polsko zůstalo součástí ruské říše, nebo ne, mělo být 
svobodné, ovšem jen pro blaho všech Slovanů, nikoliv proti nim.  
                                                      
1 Tamtéž, s. 91-93. 
2 Tamtéž, s. 445. 
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Řada podobných představ vznikala po celé období zápasů o osvobození slovan-
ských národů od panství Turecka či v Rakousku a Rakousko-Uhersku. Vrcholu své slá-
vy tak panslovanská doktrína dosáhla v šedesátých a sedmdesátých letech 19. stole-
tí, zvláště v době rusko-turecké války. Neméně výrazně se však na osudu panslovan-
ské myšlenky podepsala ruská imperiální politika vůči Polsku. Nepřímo se tak potvrdila 
všudypřítomná otázka panslavismu: jaký je vztah k Rusku, jak se přivinout k onomu 
kollárovskému „dubisku, jež vzdoruje zhoubným až dosaváde časům“. 
 

RUSKO V EVROPĚ 
Otázka východní hranice evropského světadílu měla a má jak zeměpisný, tak  

i geopolitický rozměr. I představa kulturní nadřazenosti Evropy bývá právě tak často 
vztahována na celou evropskou křesťanskou tradici, jako bývá nejrůznějším způsobem 
zeměpisně ohraničována. Je tomu tak proto, neboť mezi kontinenty představuje Ev-
ropa anomálii: je vlastně malým poloostrovem či přívěskem Asie, světadílu, který je 
více než čtyřikrát větší a spolu s Evropu tvoří eurasijský kontinent. Podle Ottova slov-
níku naučného, vydávaného na koci 19. a začátku 20. století, původně panovala před-
stava, že Černé moře je dělicí oblastí a spor se vedl o to, zda se má dále hranice Evro-
py vést na východ nebo na sever. Hérodotos prý chtěl vést tuto hranici na východ, 
později převládla představa o hranici jdoucí po řece Don bez oblastí na sever od jeho 
pramenů. Až geograf Strahlenberg se roku 1713 jako první pokusil vymezit ucelenou 
přírodní hranici mezi Evropou a Asií a vedl ji od ohybu Donu přes Občaj Syrt k Uralu a 
po něm k moři. Jiní autoři ovšem dovozovali, že až za řekou Jenisej začíná jiný svět.1  

Starověk ani středověk neznal geopolitický kontrast mezi Východem a Západem, 
ale mezi civilizací Jihu a barbarstvím Severu. Teprve v 19. století, kdy v Rusku začaly 
spory mezi slavjanofily a západníky, tzv. okcidentalisty, kteří byli přívrženci a obdivo-
vateli Západu, začalo toto členění v politice. Přesto je kulturní vytyčování hranic mezi 
Východem a Západem starší. Tato skutečnost nalezla specifický výraz jak v propagan-
dě, tak i v geopolitice. Nelze vyčítat Jiřímu z Poděbrad, že do svého projektu Smlouvy 
o nastolení míru v celém křesťanstvu na uspořádání Evropy z 15. století nezahrnul 
Rusko – bylo tehdy neznámou veličinou. Jinak je tomu ale v případě slavného Velkého 
plánu vévody de Sully, ministra financí francouzského krále Jindřicha IV. a protestant-
ského protežé kardinála Richelieua. Ten již z nového uspořádání a sjednocení Evropy 
do skutečné „křesťanské republiky“ vyloučil Rusko (ale také Uhry) z programových 
důvodů. Podle tohoto projektu ze 17. století, který bývá pokládán za první velkou 
evropskou sekulární geopolitickou imaginaci, Rusko do Evropy nepatří. Vévodovo 
zdůvodnění představuje klasický argument, který dodnes milují mnozí politici nejrůz-
nějších barev – Rusko je prý sice křesťanské, ale nekulturní, barbarské stejně jako 
Turecko. Vize Evropy bez Ruska však nebyla a není jen záležitostí Západu. 

                                                      
1 Ottův slovník naučný. Digitální replika Ottova slovníku naučného, který vyšel v 28 svazcích v letech 1888 

až 1908. CD-ROM z roku 1997. Díl VIII, s. 854-855. 
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Vše začalo po pádu Konstantinopole do rukou Turků (1453). Tehdy nedošlo pouze 
k odtržení Balkánu od střední Evropy, což je dodnes zdrojem mnoha náboženských, 
kulturních a národnostních sporů. Roku 1472 se moskevský velkokníže Ivan III. Veliký 
oženil s neteří posledního byzantského císaře. Převzal titul Caesar, car, ale i státní znak 
s dvojhlavým orlem hledícím na východ i na západ: Rusko se měnilo v říši a začalo se 
rozprostírat na dvou světadílech, obdobně jako Byzanc. Jako pravoslavný stát se Rus-
ko vědomě snažilo být kulturním, ale i geopolitickým dědicem byzantské říše. Ve 
dvacátých letech 16. století se v Rusku zrodila první svébytná geopolitická koncepce, 
která viděla specifiku státu právě v odlišnosti od západní Evropy – charakterizovala 
Moskvu jako třetí Řím. Rusko začalo být pojímáno jako Nový Izrael, svatá Rus. Tehdy 
mnich Pskovského chrámu Filofej prohlásil Moskvu za posledního strážce věčných, 
nadzemských hodnot: „Dva první Římy padly v herezích, třetí stojí a čtvrtého nebývá.“ 
Zde se snoubí vize ruské mise s odmítnutím práva Západu na křesťanské duchovní 
dědictví na základě „odpadnutí od pravé víry“.1 Až do konce 17. století byla zato dok-
trína oficiální linií Moskvy. Jak upozorňuje kardinál, jezuitský filosof a historik Tomáš 
Špidlík, později do tohoto mesiánského podvědomí proniklo pokušení imperialistické, 
ovšem „hluboký smysl a původ tohoto mesianismu není triumfalistický, ale apokalyp-
tický a odvozeně nostalgický“.2  

V době, kdy idea třetího Říma vznikla a působila ve své původní podobě, nebyla 
spojena nejen s imperiální ideou, ale ani s panslovanstvím. Až na konci 17. století ji 
vystřídala nezakrytě imperiální varianta zahraniční politiky, která krátce také čerpala 
z panslavismu. Po příchodu antiruských sil k moci v Řecku a Bulharsku však nastalo 
v Rusku vystřízlivění. Jeho povahu definoval car Alexandr III.: „Od nynějška má Rusko 
pouze dva věrohodné spojence. Je to jeho armáda a jeho válečné loďstvo.“ Tendence 
vidět jedinou pravou víru v pravoslaví ale zůstala vlastní jak carskému dvoru, tak ně-
kterým panslavistům. Navíc se na Rusi objevil zápas slavjanofilů a rusofilů se západní-
ky – souboj těch, kdo obdivovali ruskou přítomnost a minulost proti těm, kdo se snaži-
li dát Rusku tvář západní Evropy. Do značné míry platila slova ruského spisovatele, po-
litika a filosofa Alexandra Ivanoviče Gercena, že obě strany měly rády totéž Rusko, ale 
„slavjanofilové tak, jak máme rádi matku, západníci tak, jak máme rádi dítě“. 

Z představ o Moskvě jako třetím Římu se rodily vize takových vyznavačů panslo-
vanství, jakým byl Ivan Vasiljevič Kirejevskij (1806 – 1856), jehož představy božské 
specifiky a vyvolenosti Slovanů kritizoval i Masaryk. Zájem o koncepci třetího Říma 
obnovil v sedmdesátých letech 19. století ruský náboženský filosof, publicista a lite-
rární kritik Konstantin Nikolajevič Leonťjev (1831 – 1891). Ten sice přijal koncepci 
kulturně-historických typů Danilevského, ale kritizoval jejího autora za „strašnou chy-
bu“, kterou způsobil tím, že v seznamu těchto typů „vynechal byzantský typ a spojil je 
zcela nesprávně do jednoho s typem starořímským“. Právě Leonťjev propojoval by-

                                                      
1 SINICINA, Nina V.: Tretij Rim. Istoki i evolucija srednevekovoj koncepcii (XV – XVI vv.). Moskva: Indrik, 

1998, s. 229.  
2 ŠPIDLÍK, Tomáš: Ruská idea, jiný pohled na člověka. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 1996, s. 182.  



 
 
 
 
 
 
 
 

Část B: Modely uspořádání střední Evropy 

 156 

zantinství se slovanstvím, přesněji řečeno s rustvím. Jeho konzervativní idealismus 
stavěl proti pokrokářství Západu byzantský mysticismus a mnišský řád, požadavek 
silné monarchistické vlády a ideál životní krásy v národní podobě – obraz, který přijali 
mnozí západní liberální kritici Ruska. Leonťjev viděl spásu lidstva v duševní síle a svě-
žesti Ruska, naději spojoval s vytvořením císařství s Cařihradem a ruskou občinou. 
Hlásal skeptický vztah k rakouským Slovanům, kteří již své národní principy smíchali 
s nakvap vstřebanými vizemi evropského pokroku. Pro něho byla carská moc prozře-
telností, která měla ochránit Rusko před socialismem. 

Panslovanství bylo v Rusku často pronásledované, neboť nabourávalo ideologii 
konzervativního monarchismu odvozujícího moc vládce od boha, kterou vyznával 
carský dvůr. Existovali samozřejmě také lidé spojení s carským režimem, kteří se hlási-
li k panslovanství. Například Rostislav Andejevič Fadějev (1824 – 1883), ruský generál, 
historik a publicista, patřil mezi první obhájce panslavismu v Rusku. Ten se dokonce 
v sedmdesátých letech 19. století jako dobrovolník účastnil národněosvobozeneckých 
bojů na Balkáně. Jeho panslovanská orientace však neodpovídala oficiální zahraničně-
politické doktríně tehdejšího Ruska.  

Příznačný je komentář, který napsal car Mikuláš vlastní rukou na studii o slovanství 
ruského básníka Ivana Sergejeviče Aksakova (1823 – 1886) – toho radikálního pansla-
visty, který byl tak zklamán návštěvou Prahy. Zmíněnou studii Aksakov zpracoval po 
svém zatčení policií v roce 1849. Mikuláš po četbě dospěl k názoru, že „pod rouškou 
soucitu k domnělému uhnětení slovanských plemen tají se zločinná myšlenka na po-
vstání proti zákonné moci sousedních a částečně i spojeneckých vlád a na obecné 
sjednocení, které očekávají nikoliv od božího dopuštění, ale od odboje Rusku zhoub-
nému“. K poznámce Aksakova, že vlastním jeho cílem je prospěch Ruska, car pozna-
menal: „Správně, neboť vše ostatní je fantazie; Bůh jediný může určit, co se připravuje 
v daleké budoucnosti. Ale kdyby i shluk poměrů dovedl ke sjednocení (Slovanů), bude 
to záhubou Ruska!“1 Nebyla náhoda, že v roce 1849 Habsburky u moci zachránilo car-
ské Rusko, které bylo oddáno monarchistické konzervativní internacionále v duchu 
Svaté aliance; v Krymské válce mu tuto službu Rakousko-Uhersko náležitě „oplatilo“. 
Ruský zásah proti revoluci v Uhrách byl veden koncepcí monarchistického legitimismu. 
Habsburkové se ale v Krymské válce řídili logikou mocenské rovnováhy.  
 

EURASIJSTVÍ 
Také ruská geopolitika 20. století, která již nepodléhala panslavismu, byla ovlivně-

na představou odlišnosti až protikladnosti Ruska a Evropy. Tehdy vzniklo eurasijství 
jako specifická geopolitická škola. Euroasijství dnes přitahuje velkou pozornost pře-
devším díky vzniku Eurasijského ekonomického svazu (dohoda podepsána v květnu 
2014; v platnosti od 1. ledna 2015). Ten na počátku roku 2016 spojuje dvě východoev-
ropské země, Rusko a Bělorusko, zakavkazskou Arméni a středoasijské republiky Kaza-

                                                      
1 Citováno podle ČERNÝ, Václav: Vývoj a zločiny panslavismu. Citované vydání, s. 84. 
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chstán a Kyrgyzstán. Vytvoření Eurasijského ekonomického svazu je spojováno přede-
vším se jmeny ruského prezidenta Vladimíra Putina a návrhy kazašského prezidenta 
Nursultana Nazarbajeva, který tuto ideu propagoval dokonce už od roku 1994. 
K duchovním zdrojům eurasijského svazu ale patří také úvahy Andreje Sacharova, 
Čingize Ajtmatova či Alexandra Dugina a řady dalších autorů. Zasloužené pozornosti se 
dostává i odkazu ruského historika a etnografa Lva N. Gumiljova. Zároveň, jak upozor-
ňuje ruský politolog Anatolij Torkunov, současný eurasijský projekt zohledňuje „svě-
tovou zkušenost integrační výstavby“, což však neznamená, že je závislý na „scénářích 
Evropské unie, ASAEN či sjednocování na americkém kontinentu“.1 Skutečné kořeny 
eurasijství jsou starší.  

Eurasijství začalo jako názorové hnutí skupiny intelektuálů, kteří odešli do emigra-
ce po bolševické revoluci v roce 1917. V něm rozhodující roli hráli lingvista Nikolaj S. 
Trubeckij (1890 – 1938), historik Georgij V. Vernadskij (1887 – 1973), historik a pravo-
slavný teolog Georgij V. Florovskij (1893 – 1979), filosof Lev P. Karsavin (1882 – 1952) 
a především geograf, sociolog a ekonom Petr Nikolajevič Savickij (1895 – 1968), žijící 
po emigraci z Ruska převážně v Praze. Význam této geopolitické školy je dán též tím, 
že mnohé názory v dnešní ruské geopolitice připomínají daleko více eurasijství než 
panslovanství. Právě Savickij se domníval, že etnická a jazyková blízkost není dosta-
tečný důvod pro tvrzení o kulturní a charakterové jednotě. Ostatně eurasijci psali 
v době, kdy spor Sovětského svazu s Polskem byl ostřejší než dříve, rozvíjelo se přátel-
ství s novým Tureckem, ale i ukřivděným Německem, a přiostřily se spory Bulharska a 
Jugoslávie – což zajisté nebyla živná půda pro rozvoj panslovanství.  

Eurasijci byli první mezi ruskými intelektuály, kteří začali užívat výraz „geopolitika“. 
A nejen to. V jejich díle lze nalézt ohlasy anglosaské i německé geopolitiky, užívání 
některých nejdůležitějších pojmů – byť někdy s jiným označením. Podstatnější ale je, 
že z dílny západních geopolitiků převzali některé teoreticko-metodologické principy, 
především geografický determinismus. Vyznavači eurasijství byli a jsou, stejně jako 
Danilevskij, naturalisté, nevycházejí však z biologie, ale z geografie. 

Ideu slovanství nahradila u nich představa Ruska-Eurasie. V třicátých letech psal 
Savickij, že Rusko je středem mezi Asií a Evropou, sjednocením evropského Lesa a 
asijské Stepi. Podle jeho knihy Šestina světa velkorysost a grandióznost ruské přírody 
podporovaly velkorysost cítění ruského lidu: „Rysy ruských dějin odpovídají rysům 
ruské přírody.“2 Rodištěm eurasijství a také ruské státnosti by měl být pravoúhelník 
step-pustina, jedinečná světová oblast mezi 44o a 49o severní šířky, region, který je 
podle Savického „Středozemním mořem kontinentálních prostranství“.3  

Asie a Evropa jsou podle Savického „geografické světy“ odlišné od Eurasie. Právě 
Eurasie je specifickým kulturně-historickým typem Danilevského. V Savického před-

                                                      
1 TORKUNOV, Anatolij V.: Po doroge v buduščeje – 2. Moskva: Aspekt Press, 2015, s. 75. 
2 SAVICKIJ, Pjotr N.: Šestina světa. Rusko jako zeměpisný a historický celek. Praha: Melantrich,  

1933, s. 10. 
3 Tamtéž, s. 147-148.  
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stavách se Eurasie přibližně kryla s hranicemi Ruska či Sovětského svazu – na západ je 
Evropa, na jih a jihovýchod Asie. Rusko-Eurasie je samostatné civilizační individuum, 
specifická zeměpisná, etnografická, hospodářská, historická atd. krajina. Jako historic-
ké světy stojí Západ a Rus proti sobě tváří v tvář, jsou to světy svérázného života, 
„zvláštní mocenské světy“ (Konstantin N. Leonťjev). Podle Savického „Eurasie jako 
geografický svět je jakoby »předurčena« k vytvoření jednotného státu“.1 

Pjotr Savickij se domníval, že dochází ke geografickému přemísťování osvětových 
středisek Starého světa v závislosti na průměrné roční teplotě, a to stále více na sever. 
Z úvah o posunu kulturně osvětových center v průběhu dějin pak dovozoval, že po 
periodách chaldejsko-egyptské, řecko-italské a románsko-germánské s prodloužením 
do Severní Ameriky nastupuje Rusko-Eurasie jako období „slovansko-mongolské, slo-
vansko-turánské, nebo úžeji rusko-mongolské, rusko-turánské“. Turan chápal jako 
turko-tatarské národy a uralo-altajské národy a jejich kultury, což odpovídá geografic-
kému umístění Turanské nížiny, která se rozprostírá ve Střední Asii v oblasti Turkme-
nistánu, Uzbekistánu a Kazachstánu. Pro eurasijce je Eurasie kulturní zóna, propojující 
východní Slovany s turkotatarskými a ugrofinskými národy.   

Nejen příroda položila základy ruské politiky. Eurasijství se hlásí k dědictví mon-
golské říše – byť méně radikálně než to činí Gleb V. Nosovskij a Anatolij T. Fomenko ve 
famózní knize Impérium, která vyšla na konci 20. století.2 Eurasijci odmítají představu 
o tatarském jhu jako základu opoždění Ruska za Evropou – zaostalost a rozklad začaly 
již předtím. Georgij Vernadskij ve stati Mongolské jho v ruské historii (1925) psal, že 
základní směr historického procesu rozvoje ruské státnosti „neprobíhal na západní, 
latinstvím obsazené Rusi, ale na východní, obsazené Mongoly.“ Byl to sice stát jiného 
národa, „ovšem tento stát byl – světovým impériem, ne provinční mocnost“. Měl 
stejné geopolitické úkoly, jako Rus: „jak Moskva, i  Saraj bojoval s Litvou… Když útočil 
na Litvu, Saraj tím chránil ruskou kulturu a to i tehdy, když se politicky znepřátelil 
s Moskvou.“ Kdyby se Saraj nevměšoval do boje, je otázkou, zda by bylo centrum rus-
ké státnosti v Moskvě, nebo v napůl polském Vilniusu. „Saraj otázku rozhodl“. V roce 
1399 byl litevský velkokníže Vitold spolu s chánem Tochtamyšem poražen vojsky Zlaté 
hordy v bitvě na řece Vorskle (levobřežní přítok Dněpru). Podle Vernadského historic-
ký význam této bitvy „není menší než bitvy na Vorskle přibližně za 300 let později (Pol-
tava – rok 1709).“ Podstatné bylo to že, „úspěch Saraje historicky využila – Moskva.“3 

Poroba spojená s rozkladem vlastní státnosti byla společná všem slovanským náro-
dům, ale mongolská nadvláda pomohla Rusko zachránit: „Bez »tatarštiny« by nebylo 
Ruska,“ psal Savickij. Tataři byli prý „neutrální osvětové prostředí“ – kdyby se Rusko 
dostalo do rukou Turkům nakaženým fanatismem a exaltací, byl by jeho osud mno-

                                                      
1 Tamtéž, s. 195. 
2 NOSOVSKIJ, Gleb V., FOMENKO, Anatolij T.: Imperija. Rus, Turcija, Kitaj, Jevropa, Egipet. Novja mate-

matičeskja chronologija drevnosti. Moskva: Faktorial, 1999. 
3 VERNADSKIJ, Georgij V.: Mongolskoje jgo v russkoj istorii.  In: Osnovy Evrazijstva. Moskva: Arktogeja 

Centr, 2002, s. 357 a 358.  
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hem horší; „kdyby se byl Ruska zmocnil Západ, připravil by je o duši“. Tataři nezměnili 
duchovní bytí Ruska, ale nesporně „ovlivnili Rusko militárně organizační silou, jako 
tvůrci států“. Právě Tataři dali prý Rusku „schopnost vojensky se organizovat, vytvářet 
státně donucovací ústředí, dosahovat odolné vytrvalosti; dali mu schopnost, aby se 
stalo mocnou »ordou«.“ Na rozloze všesvětových dějin „proti evropskému cítění moře 
vyvstává jako rovnoprávné, třebaže polární, mongolské cítění pevniny“. Podle Savic-
kého je Rusko následníkem velkých chánů, pokračovatelem díla Čingischánova i Timu-
rova, sjednotitelem Asie; význam Zlaté hordy pro Eurasii přirovnával k významu říše 
Karla Velikého v evropských dějinách. Podle eurasijské koncepce převzalo Moskevské 
knížectví od Mongolů velmi „cenné geopolitické dědictví: ideu pevného politického 
sjednocení historických oblastí lesního a stepního pásma a návyky k organizaci tako-
vého sjednocení“.1  
 

NOVOSLOVANSTVÍ 
Porážka Ruska roku 1905 ve válce s Japonskem uzavřela etapu panslavismu, v níž 

převládaly vize sjednocení Slovanů kolem Ruska. Ve slovanském kulturněpolitickém 
prostředí začaly dominovat představy, které již roku 1867 na cestách po Rusku hájili 
František Palacký a František Ladislav Rieger (1818 – 1903), český politik a právník: 
pěstovat slovanskou spolupráci na kulturním a hospodářském poli při respektování 
zásady rovnosti slovanských národů a uznání zvláštností jejich vlastností, tradic, 
dějin, jazyka a víry. Na národopisné výstavě v Moskvě roku 1867 Rieger veřejně lito-
val absence Poláků, požadoval rusko-polské vyrovnání a dovozoval, že slovanská vzá-
jemnost je možná jen na základě rovnoprávnosti národů – slavismus nesmí být pro-
gramem expanze. Pořadatelé moskevské výstavy však patřili mezi představitele nej-
krajnějšího zpátečnictví v Rusku a schvalovali zadušení polského povstání. Ovšem 
jedním ze základů koncepce novoslovanství byla představa smíření Rusů a Poláků, 
úhelný kámen jakéhokoliv pokroku ve slovanské otázce.  

V kruzích české panslovanské inteligence bylo obecně patrné malé pochopení pro 
Poláky, kteří v letech 1794 až 1905 bojovali v šesti povstáních a jedné revoluci „Za vaši 
a naši svobodu!“. Sám Palacký se nejednou vyslovil rezervovaně: zdůrazňoval obecnou 
tendenci centralizace lidstva do velkých států a neopomněl se ohradit proti polským 
nárokům na hranice z roku 1777, zejména na Volyň, Podolí a Ukrajinu s Kyjevem, což 
pokládal nikoliv za boj za svobodu, ale za ovládnutí obyvatelstva patřícího k jinému 
národu. Bojující Rusové a Poláci byli pro něho „příbuzní a přátelé“, přičemž Poláky 
přímo označil za „národ nám Čechům mezi všemi nejblíže příbuzný“.  

Rozdíl byl zřejmý: Poláci bojovali za úplnou nezávislost, česká politická reprezen-
tace požadovala jen sebevyjádření v rámci Rakouska. Dvojsmyslný vztah české poli-
tické reprezentace k polské otázce byl ale dán i tím, že Poláci byli v Rakousku mnohdy 
vnímáni jako politicky privilegovaný národ monarchie: část české veřejnosti dávala 

                                                      
1 SAVICKIJ, Pjotr N.: Šestina světa. Citované vydání, s. 137-139, 191-192 a 12. 
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najevo nesouhlas s polskými politiky ve Vídni, kteří se dohodli s německými liberály za 
příslib autonomie Haliče. Na vysokých diplomatických postech a ve státních funkcích 
v Rakousko-Uhersku počet Poláků překonávali jen Němci a Maďaři. V říšské radě pol-
ští poslanci hlasovali pravidelně s rakousko-německou většinou. Češi ani Slováci 
nikdy v Rakousku či Rakousko-Uhersku nezískali tolik národní samosprávy, jako 
Poláci v Kongresovce uvnitř carského Ruska. Jak uvádí Jan Křen, v ruském záboru byla 
vláda svěřena polské aristokracii a byla ji ponechána i po „epizodě varšavského voj-
vodství, kdy se dík velkorysé amnestii Alexandrově mohli vrátit i polští vojáci Napole-
onovy armády. Kongresovka se stala pro Alexandra polem jeho »liberálních« experi-
mentů. Dostala v roce 1815 konstituci (i když v mnohém zůstala jen na papíře) a 
v podstatě bylo zachováno zřízení z dob varšavského vévodství, vlastní vláda, sněm, 
správa a polské vojsko“.1    

Mnozí tehdejší čeští vzdělanci také dobře věděli, že rusko-polské spory nemají 
jednoho viníka. Věděli, že se proti Rusům se v roce 1380 na straně Zlaté hordy na 
Kulikovském poli k válečníkům Zlaté hordy nepřipojila vojska litevského velkoknížete a 
pozdějšího polského krále Vladislav II. Jagella jen proto, že to nestihla. A že se sto let 
poté polská vojska krále Kazimíra IV. Jagellonského snažila pomoci chánovi Achmatovi 
z Velké hordy proti ruské snaze o získání suverenity. Nemluvě o tom, že období smuty, 
léta rozvratu ruského státu, skončilo v prosinci 1612, kdy se vzdala polská vojenská 
posádka v Moskvě.  

Zároveň Poláci sami měli nemalé problémy s národnostními menšinami na svém 
území – odmítali přiznat občanská práva Rusínům, ale i Čechům a Němcům –, které se 
snažili polonizovat. Hlavním nepřítelem pro mnohé Poláky bylo Rusko, Rakousko bylo 
chápáno jako ochrana. Pod vedením Józefa Piłsudského bojovaly polské sbory na po-
čátku 1. světové války na straně Rakousko-Uherska proti Rusku. Až zacházení s ob-
sazenou ruskou částí Haliče jako s nepřátelským územím a dohoda s tehdejší Ukrajin-
skou republikou o předání části Lublinska a ukrajinské Haliče přinesly změnu. Poté se 
již Poláci aktivně zúčastnili i Kongresu utiskovaných národů v roce 1918.2  

 Při prosazování myšlenky novoslovanství jako nové etapy vývoje slovanské vzá-
jemnosti po roce 1905 sehrál významnou roli český politik a státník Karel Kramář 
(1860 – 1937). V Rakousko-Uhersku novoslovanská idea navazovala na austroslavis-
mus Palackého – i v nejvýraznějších projevech rusofilství byla v novoslovanství ctěna 
národní specifika Čechů. Podle názorů Karla Kramáře z tohoto období byla nejdůleži-
tějším úkolem federalizace Rakousko-Uherska a práce na posílení politické i hospo-
dářské role Slovanů v něm. Smysl této politiky byl jasný: postavit hráz rostoucí hrozivé 
moci Německa, jehož sluhou se Rakousko-Uhersko postupně stávalo. Zesílení role 
Slovanů v Rakousko-Uhersku mělo podle Kramáře vést k jeho odpoutání od Německa, 
rozbití Trojspolku a k následné spolupráci s Ruskem. „My světu neseme mír a lásku, 
my nechceme káceti trůny, rozbíjeti říše a státy; ne, my se chceme cítiti jen jedním 
                                                      
1 KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 119. 
2 Viz FEJTŐ, Francois: Rekviem za mrtvou říši. Citované vydání, s. 98-99. 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
7. Panslovanská idea a federace 

 161 

velkým celkem, spjatým společnými zájmy, abychom rozděleni, znesvorněni neklesali 
jeden po druhém pod nátiskem přemocné, organisované a plánovité expanze kulturní  
a hospodářské“ – tak hovořil Kramář na Slovanském sjezdu v Praze roku 1908.  

V londýnském časopise National Review popisoval v říjnu 1902 Kramář nevýhody 
podřízení Rakouska říšskoněmeckým zájmům, především vlivu všeněmecké propa-
gandy. Rakouští Slované, zvláště pak Čechové, byli podle něho spolehliví zastánci ra-
kouské samostatnosti a evropské rovnováhy – ve své většině měli být Češi více oddání 
císaři než jejich spoluobčané německé národnosti. Kramář předpokládal, že by pří-
padná expanze Rakousko-Uherska na Balkán vyústila v převahu slovanského obyvatel-
stva v něm. Proto v roce 1912 podpořil branné zákony. Avšak mladočeské představy 
novoslovanství nesdílel žádný jejich zahraniční partner. Rozpory v polské a ukrajinské 
otázce znemožnily jejich prosazení na sjezdech jak v Praze v roce 1908, tak i v Sofii 
roku 1910. Pro Srbsko a národní hnutí na Balkáně byla nepředstavitelná podpora poli-
tiky Rakousko-Uherska a Ruska na Balkáně, navíc srbsko-bulharský spor o Makedonii 
ukazoval na další bariéry rozvoje panslovanství. 

V rozporu s touto koncepcí vznikl tajný Kramářův projekt na vytvoření slovanské 
říše v čele s Ruskem, který pochází z května 1914. Není bez zajímavosti, že byl zpraco-
ván podle vzoru Deutsche Bundesakte. Byl poslán ruskému ministrovi zahraničních 
věcí a připomíná více koncepce Danilevského než novoslovanství. Kramářem vypraco-
vaná Ústava slovanské říše předpokládala, že by v rámci slovanské říše, rozpínající se 
od Tichého oceánu k Šumavě, žilo více než 200 milionů obyvatel. Návrh Ústavy před-
pokládal, že:  

 Ruská říše by byla rozšířena o Východní Halič, Severní Bukovinu, Uherskou Rus a 
část provincie Východního Pruska s městem Königsberg. 

 Carství polské se mělo skládat z území bývalého Carství Polského (bez Cholmské 
gubernie), západní Haliče, východní části Rakouského Slezska, východní části Pru-
ského Horního Slezska, Poznaňské provincie, provincie Západního Pruska s přísta-
vem Gdaňskem nebo přinejmenším polské a kašubské části této provincie, jižní 
části provincie Východního Pruska.  

 Carství bulharské mělo zahrnovat Bulharsko v podobě, kterou mu dal bukurešťský 
mír, střední a jižní Makedonii.  

 Království srbské se mělo skládat ze Srbska podle bukurešťské mírové smlouvy 
(avšak bez střední Makedonie), dále ze severní Albánie s přístavem Drač, Dalmá-
cie, chorvatsko-slovinského přímoří (Istrie s Terstem, Gorice a Gradišky), slovin-
ských zemí (Krajiny, jižního Štýrska a jižní poloviny Korutan), Chorvatska a Slavon-
ska, a snad také z úseku jihozápadního a západního Uherska – vzhledem ke zbyt-
kům chorvatského obyvatelstva – „vybíhajícím až ke střednímu Dunaji, kde by se 
Srbsko setkalo s Čechy“.  

 Království černohorské – v případě, že by se nepřipojilo k Srbsku, se mělo skládat 
z území z roku 1914 a severního Maliska, okresu skadarského a Zádrimí se San-
Giovanni di Medua.  
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 Carství české mělo podle Kramáře zahrnovat: 
1. Území Království českého, Markrabství moravského a západní části rakouské-

ho Slezska. 
2. Jihozápadní pohraničí pruského Slezska, kde se ještě zachoval český živel 

(hrabství Kladské aj.). 
3. Země srbsko-lužické ve východním Sasku a také pruské okresy, které přiléhají 

na severu. 
4. Slovenská území severního Uherska, jejichž jižní hranice jde po středním Du-

naji od Bratislavy k Vyšehradu pod Budapeští a dále po přímé linii na východ 
až k hranici Uherské Rusi a Západní Haliče. 

Obyvatelstvo Carství českého mělo „čítat 15 milionů, z nichž je 10 milionů Čechoslo-
váků, 1 1/2 mil. pomaďarštělých Slováků a poněmčených Čechů, schopných znovu 
přihlásit se k svému plemeni, 3 mil. Němců a asi 1/2 mil. Židů.“1 

Podle Kramáře měl v čele říše stát Císař Všech Slovanů a celé Rusi, Car Polský  
a Car Český – ruský car, který by byl zároveň polským a českým králem. Říšské zákony 
měla schvalovat Duma a Říšská rada. Radu měli jmenovat panovníci svazových států 
podle počtu obyvatel. Svazové státy by mohly být donuceny k plnění svých povinností 
rozhodnutím většiny Říšské rady. Říšská Duma se měla skládat z 300 členů – například 
175 z Ruské říše, z Carství polského 40, z Carství Českého 30, ze Srbska 30, z Bulharska 
20 a z Černé Hory 5 členů. Její členy měly volit zastupitelské orgány jednotlivých sva-
zových států – v případě Carství Českého český sněm –, přičemž způsob volby měl být 
ponechán zemskému zákonodárství.  

Do kompetence říšského zákonodárství by podle Kramáře příslušely (a) obchodní 
smlouvy a celní tarify, (b) míry a váhy, peněžní systém, (c) zákony o obchodním loď-
stvu a konzulátech, (d) obecná ustanovení o poště, telegrafu a telefonu, (e) obecná 
ustanovení o železnicích, (f) armáda a loďstvo, (g) říšský rozpočet, (h) povolení říš-
ských půjček, (ch) roztřídění společných výdajů na svazové státy a způsob jejich krytí.  

Slovanská říše měla podle Kramáře vystupovat jako jediné obchodní a celní území. 
Na jejím území měly obíhat bankovky vydávané všemi svazovými státy s výjimkou Čer-
né Hory, mince měly být raženy podle stejného vzoru. Dokumenty a soudní výroky 
schválené podle místních zákonů svazových států měly mít platnost na území celé 
říše. Ve všech neruských zemích říše měla být od druhé třídy obecných škol povinná 
výuka ruštiny, na středních školách se ruská literatura měla vyučovat rusky; na vyso-
kých školách měly být zřízeny stolice ruštiny, ruských dějin a ruské literatury a před-
nášky z těchto oborů měly být povinné pro všechny posluchače.  

Pozoruhodné je, že z téže doby jako Kramářův projekt slovanské říše, konkrétně 
z října 1914, pochází i přednáška ruského panslavisty Nikolaje Šipova.2 Podle tohoto 

                                                      
1 GALANDAUER, Jan: Vznik Československé republiky 1918. Programy projekty, perspektivy. Praha: Svo-

boda, 1988, s. 247-250 (příloha). 
2 ŠIPOV, Nikolaj: Nužny li slavjanofily dla razrešenija slavjanskogo voprosa? Petrograd:  

Otečestv. tip., 1915.  
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autora by po válce měl vzniknout Slovanský svaz – federace slovanských států. V jeho 
čele by měl stát ruský car; společným jednacím jazykem by měla být ruština a jednot-
nou měnou by měl být rubl. Slovanský svaz měl mít jednotnou zahraniční politiku. 
V jeho rámci by mělo být i České království v čele s panovníkem z rodu Romanovců. 
Východní Slovensko je podle Šipova vlastně ruské. Na zbývajícím území obývaném 
Slováky měl buď vzniknout samostatný slovenský stát, nebo by se Slováci měli přímo 
připojit k ruské říši.1     

 

Mapa č. 16: Československo v podání ruskému carovi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mladočeská skupina v okolí Kramáře své požadavky ještě stupňovala. Jejich úvahy 
o českém království z podzimu 1914 a jara 1915, tedy z počátku 1. světové války, po-
žadovaly připojení celého pruského a rakouského Slezska, Vitorazsko, Valticko, jižní 
hranice Slovenska se přiblížila k Budapešti a od ohbí Dunaje by vedla přímo na východ. 
Přibližně v téže době, v září 1914, předaly české krajanské spolky ruskému carovi pa-
mětní spis, jehož státnický cíl znázorňuje mapa číslo 162. Ten vede jižní hranici po Du-
naji až do úrovně Šumavy, nezapomíná na koridor do Srbska a připojuje k novému 
státu i Podkarpatskou Rus, dnešní polské Slezsko atd. I někteří z českých autorů po-
kládají projekty tohoto druhu za projev „jakéhosi českého imperialismu“. Český histo-

                                                      
1 Podle ŠVANKMAJER, Milan, VEBER, Václav, SLÁDEK, Zdeněk, MOULIS, Vladislav, DVOŘÁK, Libor:  Dějiny 

Ruska. 5. rozšířené vydání. Praha:  Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 273. 
2 Mapa je převzata z HÄUFLER, Vlastislav: O vzniku a vymezení našich státních hranic. Praha, AUK 1978, 

Geographica XIII/2, s. 14. 
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rik Jaroslav Werstadt je spojoval se snahou obnovit český stát v podobě a rozloze, 
jakou měl od doby Karla IV. až do třicetileté války. Provedení tohoto programu by ale 
bylo „trvalou výzvou nepřátelství sousední říši německé a zdrojem nesmírných obtíží 
uvnitř“, protože by zatížilo český stát „územím a živlem německým do té míry, že se 
jeho českost již stávala pochybnou“. Masarykův „maximalismus směřoval k maximu 
samostatnosti, zatímco mladočeský usiloval o maximum rozlohy státu“.1  

Podle některých tehdejších autorů mohlo být usmíření Rusů a Poláků jedním 
z plodů 1. světové války. V to věřil i britský historik a velký přítel středoevropských 
Slovanů Robert W. Seton-Watson (1879 – 1951). Ten ve své stati Panslavismus v roce 
1916 napsal: „Zajisté jest pravda, že nedá-li se toho dosáhnouti, problém slovanský 
nenalezne svého rozřešení ani na základě všeslovanském, ani jiném.“2 Vývoj však pro-
bíhal mnohem složitěji a jinudy, byť i slovanská myšlenka stála jak po 1., tak také po  
2. světové válce v pozadí české a slovenské státní ideje.  

* * * 
Panslavismus vystupoval někdy jako nacionální, jindy jako náboženská nebo poli-

tická koncepce. Postupně se v něm a v jeho okolí vyprofilovaly dva hlavní proudy po-
stoje ke slovanské otázce: proud velkoruský a proud slovanské vzájemnosti. Jestliže 
Ľudovít Štúr může symbolizovat velkoruské pojetí, v představách Františka Palackého 
se panslavisté směřující k panruství nikterak nelišili od fanatismu těch pangermánů  
a nacionalisticky orientovaných Maďarů, kteří chtěli zničit Čechy jako národ. Panru-
sismus však nikdy nebyl jedinou panslovanskou koncepcí. Lze samozřejmě nalézt nej-
různější prohlášení podobná tvrzení Alexandra S. Puškina, že slovanská plemena jsou 
„pouhé říčky, vtékající vesměs do ruského moře“. Ve skutečnosti ale jak ruská literatu-
ra, tak i politika žila v bohaté škále pohledů na slovanskou realitu. Vedle bojovné vize 
sjednocení Slovanstva pod křídly Ruska z Dostojevského Deníku spisovatele tu byl  
i patriarchální humanismus Lva N. Tolstého, který v Anně Karenině odmítl myšlenku 
jednotné akce ve jménu Slovanstva. A vždy zde též byla ona herderovská vize humani-
ty, kterou shrnul Alexandr I. Gercen do jedné věty: „Až udeří hodina Slovanstva, idea 
jejich bude se shodovat s ideou revoluční Evropy“.  

Idea slovanské federace neožila ani v dobách, kdy po jaltském rozdělení Evropy 
měl Sovětský svaz hegemonistické postavení mezi slovanskými státy. Slovanská solida-
rita však byla a je něco více než sjednocení všech Slovanů v jednom státě. Pocit 
sounáležitosti, oné slovanské vzájemnosti vyrůstající z podobnosti psychického zalo-
žení, jazyka a historie má velikou regenerační schopnost. Je patrný u mnoha Čechů a 
Slováků i dnes. Tedy po zkušenostech jak se zvláštnostmi Ruska či Polska, tak po zkla-
mání z přezíravé politiky některých představitelů velkých slovanských národů k ná-
rodům menším. 

                                                      
1 WERSTADT, Jaroslav: Idea státu československého v osvobozenecké revoluci za války světové. In: Idea 

Československého státu. Praha, L. Mazáč 1936, s. 170. 
2 SETON-WATSON, Robert W.: Evropa v přerodu. Praha: Fr. Borový, 1920, s. 171. 



 

 

 
 

8. 
RAKOUSKÁ FEDERACE: 
FRANTIŠEK PALACKÝ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Středoevropská politika se v 19. a na počátku 20. století dostala pod sílící tlak národní 
ideje, který doprovázel obraz stále rostoucího Německa a Ruska. V této situaci se jako 
nejlogičtější představa jednotné, ale neněmecké střední Evropy jevila idea přeměny 
Rakouska, případně Rakousko-Uherska, na federaci národních celků. Přes mnoho ná-
vrhů a dokonce i několik pokusů o přestavění habsburské monarchie nikdy k federaci-
zaci nedošlo. V praktické politice se ukázalo, že existovaly tři hlavní překážky federali-
zace Rakouska:  

 Češi byli nejen nejzanícenějšími obhájci federace. Byli též mezi rakouskými Slo-
vany často v tomto zápase osamocení. Jihoslované, zvláště pak Srbové, tehdy usi-
lovali o jugoslávské sjednocení či o naplnění velkosrbských plánů. Poláci mysleli na 
spojení v samostatném státě. Ukrajinci se nikdy nevzdali přání sjednocení s Ukra-
jinou. Rusíni ve svých názorech kolísali podle toho, jak se vyvíjela politika carského 
dvora vůči Vídni.  

 Nepřekonatelnou překážkou národnostní federalizace Rakouska byla skutečnost, 
že mnozí rakouští Němci hledali stále více oporu ve velkoněmecké ideji. Zároveň 
uherské vládnoucí kruhy zesilovaly maďarizaci ostatních národů. 

 Vážnou překážkou byla představa, že národnostní federalizace Rakouska by byla 
ústupkem austroslavismu, který by měl zákonitě panslovanský výsledek. Napl-
nění zásady národnostního sebeurčení bylo v Rakousku – i později v Rakousko-
Uhersku – vnímáno mnohými politiky jako nástroj získání převahy Slovanů nad 
Němci či Maďary.  

Názory, že federalizace Rakouska či Rakousko-Uherska povede v případě demokra-
tizace k nadvládě Slovanů, byly sice v zajetí národní ideje – předpokládaly jednotné 
hlasování všech Slovanů podle národnostního klíče. V tomto smyslu měly svoji mate-
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matickou logiku. František Palacký v polovině šedesátých let 19. století uváděl1, že 
v Rakousku žije 23 % Němců, 14 % Maďarů, Italů spolu s Rumuny asi 17 % a Slovanů 
45 %. Podle sčítání lidu z roku 1910, jak o tom vypovídá tabulka číslo 42, žilo v Ra-
kousku 17,05 milionu Slovanů versus 11,1 milionu Neslovanů; ovšem také v Uhersku 
tvořili Maďaři menšinu – a to i přes všechny záludy sčítání obyvatelstva pomocí ra-
kouských představ o obcovací řeči a uherských definic mateřštiny. Také proto od ra-
kousko-uherského vyrovnání až do posledních měsíců existence monarchie v rakou-
ských německých politických stranách převažovalo úsilí přeměnit Předlitavsko – pří-
padně bez Haliče, Bukoviny a Dalmácie – v „centralizovaný státní útvar, v němž by 
bylo snadnější minorizovat Čechy a Slovince“.3 

 

Tabulka č. 4: Národnostní složení Rakousko-Uherska v roce 1910 
(údaje v procentech) 

 

Rakousko Uhersko 

Němci 35,58 Maďaři 48,1 

Češi 23,02 Rumuni 14,1 

Poláci 17,77 Němci 9,8 

Rusíni 12,58 Slováci 9,4 

Slovinci 4,48 Chorvati 8,8 

Srbochorvaté 2,80 Srbové 5,3 

Italové 2,75 Rusíni 2,3 

Rumuni 1,00 ostatní 2,2 
 

Ústřední postavou pestré skupiny autorů nejrůznějších plánů federalizace Rakous-
ka byl bezesporu František Palacký (1798 – 1876). Byl zakladatelem novodobého čes-
kého dějepisectví a nejvlivnějším českým politikem 19. století. Stál u zrodu Matice 
české, položil základní kámen ke stavbě Národního divadla v Praze, jako hlavní před-
stavitel strany staročechů vystoupil v roce 1863 s českým státoprávním programem 
založeným na přirozených historických právech národní samostatnosti. Zároveň ale 
odmítal odtržení Českého království od rakouské monarchie. Požadoval však, aby tato 
monarchie byla přeměna ve federální stát dbající o svobodu národů. Patřil k hlavním 
stoupencům národní jednoty Čechů a Slováků. Nesplnění těchto politických požadav-
ků jej mimo jiné vedlo k tomu, že nepřijal jmenování za člena panské sněmovny říš-
ského parlamentu. Z mnoha jeho prací jsou nejslavnější pětisvazkové Dějiny národu 
českého v Čechách i v Moravě, které vydával v letech 1836 až 1876. Tomuto vrchol-
nému dílu předcházely tři svazky Palackého Geschichte von Böhmen z let 1836-1867, 
které byly zpracovány v duchu zemského patriotismu. První díl Dějin národu českého 
byl ještě psán německy, ostatní česky Toto dílo je koncipováno jako výklad filosofie 

                                                      
1 Viz PALACKÝ, František: Úvahy a projevy. Praha: Melantrich 1977, s. 349-350. 
2 Podle HODŽA, Milan: Federácia v strednej Európe a iné štúdie. Bratislava: Kalligram, 1997, s. 76. 
3 KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši a Evropě 1815 - 1914. Praha: Argo, 1996, s. 26. 
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českých dějin, jejichž smyslem byly podle Palackého svoboda a demokracie. Vrchol 
českých dějin spatřoval Palacký v husitství, které jako první v Evropě vyslovilo požada-
vek svobody svědomí, opírající se o prvotní křesťanské ideály. 

Palacký vypracoval ucelenou koncepci mezinárodních vztahů a zahraniční politiky 
českého (českoslovanského) národa. Byla to originální vize modelu evropských vzta-
hů a politiky, která byla založena na znalostech fungování mocenské rovnováhy a 
usilovala o zajištění zájmů malého národa. Tato koncepce ústila do představy vytvo-
ření mocenského středoevropského centra, které by bylo schopné čelit rozpínavosti 
velkých státních celků Západu a Východu.  

Přecenit význam Františka Palackého pro českou politiku a vědu 19. a na počátku 
20. století je téměř nemožné. Jeho Psaní do Frankfurtu z roku 1848 lze pokládat za 
počátek moderního intelektualizovaného českého vlastenectví. Tento dopis byl od-
mítavou odpovědí na pozvání frankfurtského Předparlamentu. Předparlament – i poz-
dější Frankfurtský parlament – usiloval o sjednocení Německa: hledal cestu, jak pře-
měnit spolek německých států v jednotný federální stát. Palacký byl pozván, aby se 
podílel na práci Výboru padesáti, který měl být prozatímní radou spolkového shro-
máždění. Výbor padesáti počátkem dubna řešil otázku malého zastoupení Rakouska a 
pozval šest známých Rakušanů, aby v něm zaujali místo nebo za sebe poslali jiného 
spolehlivého vlastence. Palackého odmítnutí pak mělo specifickou konfrontační pří-
chuť – do Frankfurtského parlamentu bylo zvoleno 47 zástupců ze 131 tzv. německých 
volebních okruhů v Čechách.  

Palackého koncepce byla ucelenou představou národního zájmu Čechů, která ne-
věřila v možnost zajistit tento zájem vlastním národním státem. Z těchto zdrojů vy-
cházel jeho austroslavismus a obhajoba národního zájmu pomocí většího, nadná-
rodního rakouského státního celku ve střední Evropě – ovšem při záruce poměrně 
přesně vymezené samosprávy. Takovýto austroslavismus měl už své předznamenání: 
v září 1791 u příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem přednesl Josef Dob-
rovský v Královské české společnosti nauk projev O stálé věrnosti, kteroužto národ 
slovanský domu rakouského po všechen čas přidržel. Ten obsahuje jak oslavu a obranu 
českého jazyka, tak i výčet Slovanů v habsburské monarchii. Jsou v něm ale i takové 
teze, jako „my Čechové, jakožto kmen onoho velice dalece rozšířeného Slovanského 
národu to za největší slávu pokládáme, že jsme mimo jiné Slovanské národy Německý 
císařský dům při jeho velikosti a vážnosti zachovali“. Zároveň Dobrovský uvedl, že 
Čechů a  Moravanů, ku kterým pro obecný jazyk a jednotné pojetí Slováky v horních 
Uhřích připočítám, jest počet 6.000.000 lidí“.1 

Na tomto teoreticko-metodologickém pozadí se pak odehrával vývoj Palackého 
konkrétních taktických, ale i strategických doporučení pro národní politiku. Proto lze 
říci, že při veškerých proměnách Palackého názorů na Rakousko jeho základní krédo 
obhajoby národního zájmu zůstalo nezměněno. To platí i o dvou nejznámějších a do 
                                                      
1 Projev Josefa Dobrovského k císaři Leopoldu II. – In: VESELÝ, Zdeněk: Dějiny české politiky v dokumen-

tech. Praha: Professional Publishing, 2004, s. 44-48.  
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určité míry protikladných výrocích tohoto „otce národa“, které se týkaly vztahu Čechů 
k Rakousku:  

 „Kdyby státu rakouského nebylo již od dávna, museli bychom v interesu Europy, 
ba humanity samé přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil,“1 psal František Palacký 
v dubnu 1848 ve studii O poměru Čech i Rakouska k říši Německé, známé jako 
Psaní do Frankfurtu. 

 „Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“2 Takto psal tentýž autor v dubnu 
až květnu 1865 v seriálu osmi článků v deníku Národ, známém pod názvem Idea 
státu rakouského.  

Zcela porozumět těmto dvěma protikladným tvrzením Palackého je možné jedině 
v jejich jednotě. Změna Palackého názorů na Rakousko byla projevem geopolitického 
obrazu proměn postavení Rakouska ve středu Evropy, tedy v oblasti vystavené stálým 
tlakům ze západu i východu. Ve čtyřicátých letech 19. století bylo pro Palackého Ra-
kousko geopolitickým činitelem, svébytným mocenským celkem mezi těmito silami; 
v šedesátých letech téhož století hranice mezi východními a západními mocensko-
politickými tlaky procházela samotným Rakouskem – Rakousko se změnilo na hra-
niční pásmo. To vše bylo výslednicí tří hlavních skutečností: (a) rostoucího významu 
Pruska, (b) proměny Rakouska z významného mocenského subjektu mezinárodní poli-
tiky v objekt této politiky, (c) nárůstu velkoněmeckých nálad v Rakousku. Tak se 
v Palackého díle odráželo Rakousko, které se z mocnosti měnilo v zemi, jejímž stře-
dem procházela bojová fronta.  

Uvedené skutečnosti do značné míry určily povahu rakousko-uherského vyrovnání 
v roce 1867, jehož geografickou podobu znázorňuje mapa číslo 17. To sice neslo rysy 
federalizace, nezohledňovalo však přirozené právo všech národů habsburské říše a 
bralo ohled jen na část historického práva. A právě tento fakt výrazně ovlivnil posun 
Palackého názoru na Rakousko, Německo a Rusko.  

Rozdělit monarchii na mapě nebylo obtížné – za hranici byla prohlášena řeka Litava 
(německy Leitha), čímž vznikly dvě části monarchie: 

 Rakouská část, tzv. Předlitavsko, ve své době nazývané Cislajtanie, „království a 
země zastoupené na říšské radě“, kde habsburský panovník vystupoval jako císař; 

 Uhersko, tzv. Zalitavsko, tehdy někdy nazývané Translajtanie, které zahrnovalo 
všechny země svatoštěpánské koruny. Oficiálně bylo národně jednotným státem, 
pouze byl uznán určitý subdualismus s Chorvatskem. V Uhersku vystupoval 
habsburský panovník jako král.  

 Společná rakousko-uherská vláda měla na starost finance, armádu a zahraniční 
politiku (na začátku 20. století si už ale Budapešť prosadila dílčí samostatnost 
v mezi-národních vztazích). Oddělené byly vlády, parlamenty, administrativa, 
státní poklady a zeměbrana – Landwehr v rakouské části, honvédi v uherské. Kaž-

                                                      
1 PALACKÝ, František: Úvahy a projevy. Praha: Melantrich 1977, s. 161. 
2 Tamtéž, s. 387.  
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dých deset let se měla projednávat hospodářská dohoda mezi dvěma částmi mo-
narchie. Politickým výsledkem dualismu byl oprávněný pocit, jak napsal Robert W. 
Seton-Watson, že vznikl systém nadvlády dvou národů, německého a maďarské-
ho, nad deseti ostatními národy monarchie – slovanskými Čechy, Slováky, Poláky, 
Rusíny, Chorvaty, Srby, Slovinci, latinskými Rumuny a Italy i semitskými Židy.1 Ná-
rodnostní napětí se výrazně zvýšilo – a tím se změnil i geopolitický pohled na 
střední Evropu. 

 

Mapa č. 17: Rakousko-Uherské vyrovnání roku 1867 
 

 

CENTRALIZACE 
Od roku 1848 do roku 1865, tedy od Palackého Psaní do Frankfurtu ke studii Idea 

státu rakouského, se ve střední Evropě událo skutečně mnohé, co posílilo zmiňované 
geopolitické podvědomí obrozenců. Nejen že se přiblížilo rakousko-uherské vyrovná-
ní, ale pokročil i proces sjednocování Německa vedený Pruskem, posunul se vývoj 
v Rusku, došlo k povstání Poláků atd. Celý tento proces potvrzoval Palackého názor, 
že mezinárodní vztahy jsou ve vleku zákona centralizace: neustálého mocenského 
sjednocování státních útvarů ve větší celky. Zákon centralizace tvořil u Palackého ná-
zorové pozadí logiky formování velkých států – a to více než šedesát let předtím, než 
Friedrich Naumann stejným způsobem zdůvodňoval svoji Mitteleuropu.  

Palacký chápal probíhající centralizaci ve světě jako tendenci ke koncentrování li-
dí a národů pomocí mocenských nástrojů ve stále větších státních celcích, nikoliv 
jako proces civilizační ve smyslu sjednocování kultur. Tuto centralizaci viděl jako mo-
censký zápas, který má své vlastní zákonitosti, jež však nebyly bezprostředním před-

                                                      
1 Viz SETON-WATSON, Robert W.: Evropa v přerodu. Citované vydání, s. 19. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Část B: Modely uspořádání střední Evropy 

 170 

mětem jeho vědeckého zájmu. Je ale možné říci, že používání termínů z biologických 
věd – jako je pojem „pud“ či nezdůrazňovaná, ale přesto patrná vize věčného boje  
o přežití a nadvládu – jej přibližovalo k německé a anglosaské geopolitice 19. století. 
Ta ovšem v době, kdy Palacký psal své práce, teprve čekala na své zrození. 

Všechny tyto úvahy Palackého zohledňovaly jeho představu rozporného působení 
principu centralizace a principu národnosti (přirozeného práva) v mezistátních vzta-
zích. I když před rokem 1848 přisuzoval převahu národnostní emancipaci opírající se  
o veřejné mínění, později zdůrazňoval rozhodující moc centralizace. Roku 1848, tedy  
v době vzniku Psaní do Frankfurtu, v nedokončeném článku Politický aforismus o státu 
Palacký napsal, že „nemá-li… stát dosti moci čili síly, aby mohl i doma udržet a pojistit 
vládu práva, i odolati každému násilí z ciziny naň se valícímu, přestává býti zvláštním 
státem, a buďto rozpadá se na více státův neodvislých, aneb musí podniknouti pod 
jinou vyšší jednotu státní“. Ve starověku mohly malé státy existovat, avšak jakmile 
tyto státy začaly hraničit s velkými státy, „musely i ony buďto podnikati skrze federaci 
pod jednotu státní vyšší a mocnější, aneb ztratiti dokonce samostatný byt svůj“. 
V současné době podle Palackého „centralizace světová, množící se více a více, nedo-
voluje netoliko utvoření se, ale ani dlouhého trvání státův nevelikých, zvláště upro-
střed pevniny europské“.1 Jak je patrné, Palacký pro zabezpečení existence státu hle-
dal v první řadě dostatek moci a nedovolával se práva či morálky, byť o jejich exis-
tenci jistě nepochyboval.  

Stejný motiv lze nalézt i v Palackého Odpovědi Boleslavanu (O polské otázce) z roku 
1863, tedy o čtvrt století později, v předvečer napsání Ideje státu rakouského. Tehdy 
litoval, že došlo k povstání Poláků proti Rusům, ze kterého se prý těší jen „revolucio-
náři z instinktu a nepřátelé Slovanstva, pak lidé, nemajíce samostatné úvahy“. Domní-
val se, že také v případě úspěšného osvobození by Poláci měli „tolik pánův, kolik měli 
dříve pomocníkův“. Problém byl podle Palackého totiž v tom, že „doba, v níž by mohli 
tvořiti a udržeti se státové druhé aneb třetí třídy v úplné neodvislosti a samostatnosti, 
za vzmáhající se co rok více centralizace světové, jest aspoň v Europě na věky ta tam. 
Dočkali jsme se toho i my, že v Europě samé provozovati mohou politiku dokonale sa-
mostatnou, řídící se pouze vlastními interesy, jen mocnosti světové, jakové jsou Anglie 
a Rusko, a jiní státové, i sebemohutnější, přinuceni jsou bráti ohledy a říditi se dle 
směru oněch mocností.“2  

V Ideji státu rakouského lze nalézt pozoruhodný motiv obhajoby teze, že zabezpe-
čovat české zájmy je možné jen v rámci Rakouska. V šesté části cyklu Palacký citoval 
pasáž z článku Františka L. Riegra Na povšimnutí dualistům vídeňským z novin Národ, 
s níž se, jak prohlašuje, plně shoduje: „My Čechové žádáme sobě jistě upřímně zacho-
vání Rakouska i jednoty jeho: neboť máme za to, že nemohouce silami svými doufati 
ve zbudování vlastního suverénního státu, nemůžeme historicko-politickou individua-
litu, svou zvláštní národnost a vzdělanost i život autonomický, nikde a nikterak ubez-
                                                      
1 PALACKÝ, František: Úvahy a projevy. Citované vydání, s. 164-165. 
2 Tamtéž, s. 294. 
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pečiti lépe než v Rakousku, tj. v Rakousku svobodném i autonomicky a rovnoprávně 
zřízeném. My nemáme národovcův ani vyhlídek za hranicemi. Řekne-li nám kdo, že 
jsme jen z egoismu přátelé Rakouska, přisvědčíme ochotně: ale politikové, kteří ne-
jsou právě naivní, přiznají nám, že právě takoví přátelé bývají nejvěrnější a nejspoleh-
livější.“1 Citovaná slova jsou přesným vyjádřením kréda osvíceného egoismu v mezi-
národních vztazích. Ostatně již v březnu 1849 v Osvědčení poslanců českých o půso-
bení svém na sněmu říšském Palacký psal, že Rakousko musí spojovat více než pouhá 
„hmotná moc“: „Nejsilnější a nejstálejší ze všech takových spojidel jest ale přirozený 
pud a dobře pochopený vlastní prospěch národův samých.“2 Palackého pozitivní vztah 
k Rakousku vycházel z jeho představy zájmu Čechů a Slovanstva; byl ale prost jakéko-
liv idealizace. 

 

MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM 
Palackého řešení české (českoslovanské) otázky se opíralo o vymezení role národů 

a států mezi evropským Východem a Západem – spadalo tedy do oblasti, kterou lze 
pojmenovat „střední Evropa“, byť Palacký sám tento výraz neužíval. Řečeno jinak, 
zajištění zájmů českého národa a existence Rakouska byla pro Františka Palackého 
problémem mocenské rovnováhy ve střední Evropě, která byla a je pod neustálým 
silovým působením ze západu a východu:  

 VÝCHODNÍ TLAK A RUSKO: V Psaní do Frankfurtu se lze dočíst, že jedna mocnost 
drží veškerý východ evropského světadílu a stále sílí. Navíc tato mocná ruská říše 
„majíc také na půlnoci bránu otevřenou, …vždy přece, přirozeným vedena pudem, 
zvláště na jih rozšiřovati se hledí a hleděti bude“. Ruská říše „jsouc ve středu svém 
nepřístupna skoro každému outoku, stala se již dávno nebezpečnou svým souse-
dům“. Řadu desetiletí před zformováním Mahanovy teze o tom, že centrum Ruska 
nemůže být silami moře zlomeno, a před zrozením Mackinderova pojmu 
Heartland, psal obdobně i František Palacký. Přitom se zároveň domníval, že ruská 
říše „hrozí během čím dále rychlejším zploditi a založiti univerzální monarchii, tj. 
nepřehledné i nevyslovitelně zlé neštěstí bez míry a hranic, jehož bych já, Slovan 
tělem i duší, pro dobré lidské neméně těžce želel“. Palacký ale zdůrazňoval, že je-
ho odpor se nezakládá na tom, „že by byla tato monarchie ruská, ale že by byla 
univerzální“.3  

 ZÁPADNÍ TLAK A NĚMECKO: V Psaní do Frankfurtu se Palacký také ohradil vůči 
požadavku obnovení německé říše ve středověkém rozsahu i představě Čech jako 
její součásti – zdůraznil neněmeckost Čech. Podle Palackého země Koruny české 
nepatřily k žádnému z někdejších německých krajů. Také německým císařům v Če-
chách či nad Čechy nepříslušela ani moc zákonodárná, ani soudní, ani exekutivní. 
Zároveň dodal, že „celé dosavadní spojení země České s říší Německou pokládáno 

                                                      
1 Tamtéž, s. 372 (Národ, č. 275, 9. 11. 1864). 
2 Tamtéž, s. 210. 
3 Tamtéž, s. 160-161. 
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i považováno býti musí nikoli za svazek národu s národem, ale za svazek panovní-
ka s panovníkem“. Požadovaná liberální přeměna spolku panovníků ve státní sva-
zek německého národa, kterou předjímal frankfurtský Předparlament, by byla po-
sunem, který nemá své zdůvodnění v dějinách a který Čech nemůže přijmout. Pa-
lacký z těchto výchozích tezí pak dovodil, že každý „kdo žádá, aby Rakousy (a spo-
lu s nimi i Čechy) připojily se národně k říši Německé, požaduje od nich samovraž-
du“. Nikterak ovšem nevyloučil možnost společné obrany nebo celní jednotu Ra-
kouska s Německem, tedy něco, co by bylo možné nazvat unií.1 
 

Uvedená geopolitická imaginace ukazuje, že Palacký v Psaní do Frankfurtu odmítl 
jak velkoněmecké vize Německa, tak i představy o sjednocení Slovanů kolem Ruska. 
Především se Palacký prostřednictvím své koncepce Rakouska snažil vyhnout svato-
václavskému problému hledání místa Čech v německé říši. Přitom nikterak nepropadl 
nacionalistickému antiněmeckému stanovisku: odmítl pouze představy Velkoněmců, 
ale nikterak nezavrhl vize Maloněmců. V tomto smyslu se Psaní do Frankfurtu stalo 
zdrojem argumentů nejen českých vlastenců, ale také císařského domu ve Vídni, který 
tak získal oporu zdůvodnění suverenity Habsburků vůči Prusku.  

Ze strany obhájců pangermánské a panslovanské ideje se ale zvedla vlna kritiky. 
Frankfurtský parlament, který dokázal mít porozumění pro stanovisko Poláků, že jejich 
země nemůže být včleněna do německého státu, pokládal Palackého za secesionistu. 
Názory lidí, jako byl Palacký, se staly předmětem kritiky jako separatismus malé sku-
piny „ultračechů“ či „čechomanů“. Když českoněmecký spisovatel a básník Alfréd von 
Meissner polemizoval s Palackým, argumentoval, že je marné chtít odporovat tragické 
neúprosnosti historického osudu – rakouské císařství se rozpadá a vedle jednotného 
Německa není místo pro nikoho jiného než pro obnovené Polsko, sjednocenou Itálii a 
nezávislé Uhry. Obdobné stanovisko zastával Bedřich Engels, i pro něho byli Češi nehi-
storickým národem. A tak liberálové i demokratická levice v době frankfurtského Ná-
rodního shromáždění svorně projevovali necitlivost k národním potřebám Čechů – 
levice například navrhovala v říjnu 1848 rozpuštění Pruska a Rakouska a začlenění 
Čech jako jednoho z 21 autonomních států s vlastní ústavou a vládou do jednotného 
Německa. Naopak ruský radikální panslavista Ivan Aksakov vyčítal Palackému jeho 
snahu zachovat Rakousko, přičemž prohlašoval, že myšlenka rovnoprávnosti Slovanů 
v Rakousku je utopií. Byl přesvědčen, že katoličtí Čechové, Poláci, Slovinci a Chorvati 
nemohou být pravými Slovany, že jsou „zkaženými odrodilci“ neschopnými poslovan-
štit Rakousko, i kdyby měli v něm většinu, neboť přijali svou kulturu od Němců. Štúro-
vy a Danilevského výhrady k austroslavismu a možnosti federalizace Rakouska byly již 
zmíněny v předchozí kapitole věnované panslavismu.  

Pro Palackého roku 1848 byly protivníkem Rakouska i Čech shodně německý Drang 
nach Osten a ruské Stremlenije na zapad. Snad s ohledem na adresáta Psaní do Frank-
furtu tehdy zdůrazňoval hlavně nebezpečí z východu. V Ideji státu rakouského se za-

                                                      
1 Tamtéž, s. 159 a 163. 
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hleděl poněkud jiným směrem. Podle Františka Palackého „velké převraty světové 
přišly nám všecky od východu, z Asie, počna od velkého stěhování národův až do usa-
zování se vlády asiatské v zemích řeckých, v kolébce naší civilizace… Útvor státu ra-
kouského bral původ svůj, alespoň prostředečně, z velkého ruchu, pocházevšího také 
z Asie, totiž z násilného vtírání se národu a panství tureckého do Europy.“ Z těchto tezí 
pak dovozoval vlastní ideu rakouského státu: „Ochrana proti Turkům bylo tedy první 
společné interese i povolání, jež poutalo národy a panovníky říše rakouské navzájem.“ 
Tato představa byla v Psaní do Frankfurtu vyjádřena obecněji: podle Palackého na 
jihovýchodě Evropy podél hranice ruské říše žilo mnoho odlišných národů – Palacký 
hovořil o Slovanech, Rumunech, Maďarech, Němcích, Řecích, Turcích a Albáncích –, 
avšak „z nichž žádný sám není dosti mocen, aby přemocnému sousedu svému na vý-
chodě odporovati mohl“. „Totoť mohou jen tehdáž, když je svazek úzký a pevný bude 
spojovati všechny v jedno. Pravá životní síla tohoto svazku národů jest Dunaj; ou-
střední jeho moc nesmí se od řeky této nikdy daleko uchylovati, má-li skutečně vůbec 
platna býti a zůstati.“ Tento stát-svazek národů „od přírody a historie povolán jest býti 
záštitou a strážcem Europy před asiatskými živly všelikého způsobu“. Rozebrání ra-
kouské říše na množství republik a republiček by podle Palackého bylo jen výhodným 
základem k univerzální ruské monarchii.1 

Pro Palackého bylo při trvalém tlaku z východu a ze západu na malé národy střední 
Evropy vytvoření rakouské říše „cestou dobrovolných úmluv“ před třemi stoletími 
„nemalé dobrodiní od prozřetelnosti božské pro ně pro všecky“. Kdyby totiž každý 
národ zachoval si plnou suverenitu, „v kolikerých a jak krvavých půtkách byli by od té 
doby octli se mezi sebou! Snad i nejeden byl by v nich již dokonce zahynul.“ Východní 
tlak představoval pro Palackého významný problém celých dějin Evropy, od stěhování 
národů až po turecká tažení. Právě ochrana proti osmanské říši spojila národy  
a panovníky říše rakouské navzájem. A i když se porážkou Turecka původní význam 
této říše vyčerpal, objevily se nové nebezpečné tlaky, a to jak z východu, tak i ze zápa-
du. Proto „kdyby státu rakouského nebylo již od dávna, museli bychom v interesu 
Europy, ba humanity samé přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil.“  Palacký tedy ob-
dobně jako později britský geograf a geopolitik Halford Mackinder vnímal historický 
tlak nomádů na Evropu jako významný pro ztvárňování dějin střední Evropy, přidával 
ale též roli osmanské říše.2  

V Psaní do Frankfurtu František Palacký odmítl přičlenění k Západu z důvodů ná-
rodních a k Východu z důvodů „ideologických“ – nebezpečí, které v Psaní do Frank-
furtu viděl v „univerzalismu“ ruské říše, lze charakterizovat jako obavu z totalitnosti 
vnitřního režimu, který v jiných svých statích nazývá „amalgámou vládních zásad 
mongolských i německých“3. Je zde tedy patrná představa Rakouska jako státu s větší 
svobodou, než je ta, kterou nabízí režim carského Ruska. Tyto základní stavební ka-

                                                      
1 Tamtéž, s. 336-337 a 161. 
2 Tamtéž, s. 350 a 161. 
3 Tamtéž, s. 293 a 52. 
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meny svého pohledu na střední Evropu z Psaní do Frankfurtu v dalších letech často 
doplňoval a upravoval, nikdy však nezavrhl. 

V Ideji státu rakouského se objevil další ideologický rozměr rakouské státní myš-
lenky: vymezení Rakouska jako opory římskokatolického vyznání i v boji proti pro-
testantismu. Oslava rakouské státní myšlenky je v Palackého koncepci doplněna hod-
nocením kritickým. Římští papežové byli podle Palackého nejvěrnějšími spojenci  
a pomocníky Rakouska v boji proti muslimským Turkům. Toto spojenectví však záhy 
dostalo další funkci: „z jedné strany bylo mu hájiti křesťanstvo před návalem moha-
medánství, z druhé zamezovati pokrok takzvané reformace církevní.“1 Když ale Ra-
kousko přestává být ochranným štítem proti Turkům a stojí i proti novoevropskému 
duchu, ztratila se jeho idea a účel. 

Základní inspirací pro napsání souboru statí Idea státu rakouského nebyla pro Pa-
lackého iniciativa ze zahraničí, ale vnitřní nebezpečí plynoucí z hrozby vytvoření ra-
kousko-uherského dualismu. Idea státu rakouského nesporně byla revizí některých 
sedmnáct let starých představ: ústřední myšlenku Psaní do Frankfurtu o potřebě Ra-
kouska nahradilo neméně slavné vyústění celého cyklu: „Den provolání dualismu sta-
ne se, nutností přírody neodolatelnou, spolu také den narození panslavismu ve formě 
jeho nejméně žádoucí, a kmotři jemu budou rodičové onoho.“ Palacký až po této úva-
ze o významu dualismu dodal ono známé: „My Slované budeme tomu hleděti s upřím-
nou bolestí vstříc, ale bez bázně. Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm!“2 Tato 
vnitropolitická proměna byla však neoddělitelná od mezinárodních událostí: vznik 
Rakousko-Uherska byl organicky spojen s porážkou Rakouska u Sadové pruskými 
vojsky a italsko-rakouskou válkou v roce 1866, po nichž byl rozpuštěn Německý spo-
lek a Rakousko navíc ztratilo i Benátsko. V této situaci potřeboval císařský dvůr nejen 
domácí zklidnění situace, ale i vyvažujícího vnitřního spojence proti nežádoucím ná-
rodněosvobozeneckým silám. 

Také v polovině šedesátých let 19. století si František Palacký zachovával představu 
o Rakousku jako obranném spojení malých národů před Ruskem a Německem, avšak 
jeho obava z Němců jak za hranicemi Rakouska, tak i v Rakousku stále rostla – a úměr-
ně tomu i snaha nalézt oporu v Rusku. Původní optimistická vize Rakouska byla u Pa-
lackého dána představou možnosti spojit národní princip s historickým právem a 
fungováním říše jako federace. Tomu však odporovala jeho zkušenost s upíráním práv 
neněmeckým – zvláště pak slovanským – národům, vyjádřená zvláštním způsobem 
také v myšlence rakousko-uherského dualismu. Svoji slavnou myšlenku z Psaní do 
Frankfurtu o nutnosti Rakouska nazval pak roku 1874 sám Palacký velkou politickou 
chybou, „největší, které jsem si vědom, že jsem se kdy dopustil: počítal jsem s činiteli, 
kteří se později činiteli neosvědčili; domníval jsem se, že držitelé moci v Rakousku, 
tehdáž jako dříve i později skoro výhradně němečtí, mezi nimi i poctivci uznaní, dog-
matu o národní rovnoprávnosti přesvědčovali a jím se říditi byli ochotni ne pouze  
                                                      
1 Tamtéž, s. 337. 
2 Tamtéž, s. 387. 
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z okamžité nutnosti, nýbrž z upřímného přesvědčení, z vlastní svobodné vůle. – Důvě-
ra v lidskost a lásku Němců ke spravedlnosti: kdo za to pozdvihne na mne první ká-
men?“ Také v Doslovu k Radhostu z roku 1872 Palacký psal: „kterak bylo předvídati, že 
Němci vzdělaní mluviti budou o svobodě a konstituci, a prováděti jen panování jed-
něch nad druhými? že velebiti budou práva osob, ale práva národův šlapati nohama? 
že tedy budovu svého státního práva zakládati budou na lži a nesmyslu? že prohlásí 
rovné právo všech, nám Slovanům však ale přisoudí jen povinnost poslušenství?“1 
Právě na takováto hodnocení pak navázala Masarykova představa nutnosti vytvořit 
samostatný československý stát a představa nového mocenského uspořádání střední 
Evropy po 1. světové válce. 

Středoevropské proměny po roce 1848 oslabily Palackého obavy z Ruska. Méně 
kritický pohled na Rusko je v Ideji státu rakouského spojen, ne-li přímo vyvolán, ros-
toucí obavou z radikalizujícího se pangermánství. Již tehdy se rodily důvody cesty Pa-
lackého a Riegra do Francie a Ruska v roce 1867. Tato cesta byla prvním z pokusů 
učinit ve stopách Jana Amose Komenského z české otázky otázku mezinárodní. Zá-
chrana Čechů měla být v zájmu evropské civilizace i spravedlnosti. Názorový posun byl 
zřejmý. Již Palackého Odpověď Boleslavanu z roku 1863 končila sebekritikou za důvěru 
v možnost svobody národů v Rakousku z doby Psaní do Frankfurtu: „Po nabytých od 
té doby zkušenostech byla by další důvěra taková nebezpečné klamání sebe; dříve 
nadíti se jest, že i ruská vláda nezadlouho podlehne vlivu zásad slovanských, a tudíž 
svobodomyslných.“2 

 Palackého obrat v otázce Ruska však nikdy nebyl slepým popřením jeho liberálních 
názorů. Přiklonění se k Rusku – lépe řečeno rostoucí naděje v Rusko – bylo vždy spo-
jeno s kritickým pohledem na carský režim. I když se již v letech Krymské války, tedy 
v polovině padesátých let 19. století, v okruhu Palackého přátel začaly projevovat 
rusofilské nálady, sám začal upravovat vlastní názory na vnitřní situaci v Rusku pozdě-
ji, a to v důsledku četby liberálního petrohradského časopisu Sovremenik. Ovšem po 
prohrané prusko-rakouské válce rostly v Čechách a na Moravě obavy z rozdělení 
habsburské říše mezi Prusko a Rusko, přičemž podle představ o těchto změnách by 
Čechy připadly tvořící se německé říši. I proto zamířili Palacký a Rieger tři roky po 
krvavém potlačení polského povstání do carského Ruska – ale nikoliv náhodou též do 
Francie. Stojí za povšimnutí, že tehdy Rieger psal do Prahy, že by bylo třeba každý 
čtvrtrok jezdit do Paříže a oživit myšlenky, s nimiž Francouzi souhlasili, ale na které 
zapomínali: mocným nad Seinou nezáleželo tehdy na uspořádaní Rakouska, ale na 
jeho pomoci proti Prusku. „Palacký a Rieger se oprávněně obávali,“ píše český historik 
Jiří Kořalka, „že se francouzští politikové poučí o záležitostech střední Evropy až vlastní 
škodou, když nebyli ochotni naslouchat cizím radám.“3  

                                                      
1 Tamtéž, s. 161 a 449-450 a 49. 
2 Tamtéž, s. 296. 
3 KOŘALKA, Jiří: František Palacký (1798 – 1876). Životopis. Praha: Argo, 1998, s. 465.  
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I při návštěvě Petrohradu a Moskvy v roce 1867 Palacký a Rieger veřejně hájili myš-
lenky austroslavismu a požadavek smíření Poláků a Rusů. V dopisech své dceři po po-
rážce Francie Pruskem vyslovil Palacký obavy, že ve Vídni panuje příliš málo rozumu, 
takže vyvstává obava, že se rakouský císař nespojí s Ruskem proti Prusku, ale naopak 
se sblíží s Pruskem, ovšem ke své vlastní záhubě. Výsledkem bude střet „plemene 
románského i slovanského proti germánskému“, což by mělo Čechy upokojit, aby si ve 
svých strastech nezoufali.1 Přibližně takto vypadal scénář 1. světové války.  

Změna vztahu k Rusku je zvláště patrná v Doslovu k Radhostu, kde Palacký psal, že 
pokládá „za zisk nemalý, že již nenacházím příčiny báti se budoucí nějaké univerzální 
monarchie ruské“. Nadále myslel na národní svobodu a byl přesvědčen, že „Čechové 
co národ, kdyby upadli v podrobenost a v poddanství buďto ruské nebo pruské říše, 
nikdy by se nespokojili s osudem svým“. Domníval se ale, že jen největší nepřátelé se 
snaží, aby Čechové „v neodvratném boji světovém mezi Germánstvem a Slovanstvem 
nemohli státi po straně přirozených příbuzných a obráncův svých“. Zachoval si však 
svůj humanistický odstup – nadále kritizoval ruskou vládu i diplomacii a základ spoje-
nectví s Ruskem hledal v blízkosti národů, přičemž dokonce viděl úplnou „identitu 
ducha ruského i českého co do víry a náboženství, alespoň ze stránky subjektivné“. 
Ani v Doslovu k Radhostu se Palacký nezřekl možnosti zachovat rakouskou říši: ta hyne 
„ne proto, že by ona nebyla žádoucí aneb sama v sobě byla nemožná, ale že Němcům 
a Maďarům dáno zmocniti se panství a založiti v ní jednostranný despotismus ple-
menný“. Kdyby bylo Rakousko spravedlivě federalizováno, bylo by podle Františka 
Palackého v přátelském vztahu s Ruskem.2  

Pozoruhodné je, že souběžně s tímto vývojem Palackého názorů se v české společ-
nosti posiloval význam konzervativní argumentace, která ideu autonomie opírala 
především o historické právo – jak o tom hovoří 12. kapitola. Vize federalizace Ra-
kouska se pozměnila: už to nebyl ryzí austroslavismus, který požadavek autonomie 
spojil s etnickým či přirozenoprávním zdůvodněním. Tento posun mohl vyhovovat 
určitým skupinám mezi Čechy, Poláky a Chorvaty – avšak znamenal též ztrátu zájmu 
o soud těch Slovanů v habsburské říši, kteří neměli vlastní státoprávní minulost, te-
dy Slováky, Slovince a Rusíny.  

Vláda Eduarda Taaffeho (byl premiérem Vídni od srpna 1879 do listopadu 1893) 
bývá někdy označována jako „malý předlitavský austroslavismus”. Je tomu tak proto, 
že  byla sice vedená německorakouskými klerikály, ale objevila se v ní i jména Mora-
vana Aloise Pražáka jako správce ministerstva spravedlnosti a poději ministra bez 
portfej, a Poláků Juliana Dunajewského (ministr financí) i Floriana Ziemiałkowského 
(ministr pro oblast Haliče). Taaffeho vláda však předznamenala nejen konec austro-
slavismu, ale i panslovanství jako významné politické ideje v Rakousku-Uhersku.   

   
 

                                                      
1 Viz tamtéž, s. 494. 
2 PALACKÝ, František: Úvahy a projevy. Citované vydání, s. 57, 53, 58, 50 a 57. 
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VNITŘNÍ STRUKTURA RAKOUSKA 
Zachování rakouské říše nebylo pro Františka Palackého popřením potřeb národní-

ho obrození, ale jeho výraz v podmínkách centralizace. Odmítnutí možnosti českého 
národního státu jako ochránce českých zájmů neznamenalo, že by Palacký nectil ideu 
národa jako základní státotvorné jednotky. Jeho koncepce Rakouska jako ochránce 
zájmů národů vycházela z myšlenky rovnoprávné federace národů, které svobod-
ným rozhodnutím spojit se rozmnožují své síly, ale nezříkají se žádného ze svých zá-
kladních práv.  

Jako věrný Herderův žák pokládal Palacký za samozřejmou pravdu, že národy jsou 
„skutečné osoby mravní a právní“. Podle něho „původně národ každý míval svou 
zvláštní vládu pro sebe, a byl tudíž státním celkem zvláštním“. Až později se tyto po-
jmy rozešly, vznikly vícenárodní státy či naopak je národ rozdělen do několika států. 
Zdůrazňoval, že „právo národův jesti skutečné právo přírody; žádný národ na zemi 
nemá práva žádati, aby k jeho prospěchu soused jeho sám sebe obětoval… Příroda 
nezná žádných panujících ani služebných národův. Má-li svazek, který spojuje více 
rozlišných národů v jeden politický celek, býti pevný a trvanlivý, nesmí žádný národ 
míti příčiny obávati se, že přijde tímto spojením o některý z nejdražších statků svých, 
naopak, každý musí míti jistou naději, že v oustřední moci nalezne ochranu…“ Neo-
pomněl však dodat, že si sám více cení „dobré lidské a vědecké, nežli dobré národní“  
– i proto odmítal „univerzální“ ruskou monarchii.1  

Palacký byl přesvědčen, že v rakouském případě lze spojit národní princip s histo-
rickým právem, a to pomocí federativního uspořádání. Dělba moci mezi historické 
útvary a panovníka či federální moc by měla zabezpečit svobodný rozvoj národů. 
„Chtěli jsme tedy nové Rakousko vystaviti na základě federativním, co stát spolkový, 
který ve způsobu svém neměl býti neb jmenovati se ani německým, ani slovanským, 
ani maďarským, ani románským; neboť měl právě spočívati na spolčení svobodných  
a docela stejně oprávněných národův,“ psal Palacký počátkem roku 1849. Měl to být 
stát pojatý jako dědičná monarchie, ovšem konstitučně demokratická. „Potřebí je 
dopřáti jednotlivým národům rakouským tolik autonomie, tolik svobodného politické-
ho pohybování, tolik vlastního parlamentárního života, kolik stačí, aby bez újmy jed-
noty říšské rovnoprávnost národův stala se pravdou, a kolik potřebí, aby odstranilo se 
nejen skutečné nebezpečenství, ale i boleplodná tvárnost helotismu u jedněch, pan-
ství u druhých. Pokudkoli národové budou míti příčinu báti se o národnost svou, potud 
nebude v Rakousku nikdy spokojenosti a míru.“2 Federace se tak měla stát základem 
řešení organizační jednoty a rovnoprávnosti probuzených národů. Na tomto svém 
stanovisku setrval, připojil však k nim s postupem času i praktickou zkušenost – zása-
dám spravedlivé federace podle něho odporovalo upírání práv neněmeckým národům 
a samozřejmě také myšlenka rakousko-uherského dualismu, beroucí ohledy pouze na 
dva z mnoha národních a historických celků říše.  
                                                      
1 Tamtéž, s. 344, 342, 161 a 160. 
2 Tamtéž, s. 211 a 226. 
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Podle Palackého země a obvody měly ze své samostatnosti a autonomie posky-
tovat ústřední moci jen to, co je k existenci říše – uvnitř silné a navenek mocné – 
nezbytně nutné. Podle návrhu ústavy centrální, říšská vláda, měla mít pět členů: vedle 
premiéra měla odpovědnost jen za zahraniční záležitosti, otázky války, finance, ob-
chod a veřejné práce; koncem roku 1849 přidal i záležitosti císařské rodiny a komuni-
kace.1 Ani po prohraných sporech o říšskou ústavu neustoupil Palacký od myšlenky 
federální rekonstrukce Rakouska do soustátí historicko-národnostních jednotek.  

V návrhu ústavy roku 1848 požadoval Palacký vytvoření čtyř zemí a 15 obvodů ra-
kouského státu. Po zamítnutí návrhu hovořil počátkem roku 1849 na ústavodárném 
sněmu v Kroměříži o tom, že „v historickém rozvoji naší doby vynořil se princip, který 
loňského roku zasáhl v dějiny Rakouska, je to rovné právo národností“. Z této teze pak 
dospěl k závěru, že „musíme ustrojit Rakousko tak, aby národové rádi byli v Rakous-
ku“. Palacký při této příležitosti mluvil o emancipaci Slovanů a Rumunů a navrhl vytvo-
ření osmi skupin zemí:  

 Země německo-rakouské: K nim počítal Dolní a Horní Rakousko, německou větši-
nu Štýrska a Korutan, Salcbursko, německou část Tyrol, Vorarlbersko, ale zároveň 
též „německé části Čech, Moravy a Slezska“. 

 České země: Ty podle Palackého mělo tvořit spolu s územím Čech, Moravy a Slez-
ska i uherské Slovensko.  

 Polské země: Mezi ně Palacký zahrnoval Halič s Krakovem, část Bukoviny a území 
podkarpatských Rusínů, přičemž rusínskou autonomii by měly zajistit říšské kraje. 

 Ilyrské země: Měly zahrnovat slovinské země, mezi něž Palacký počítal slovinskou 
část Štýrska a Korutan, Kraňsko a Přímoří včetně přístavu Terstu. 

 Vlašské země: Ty měly zabírat vedle italské části Tyrolska především Lombardii  
a Benátsko. 

 Země jihoslovanské: V podstatě spojovaly chorvatsko-srbské kraje – Dalmácii, 
Chorvatsko, Slavonsko a Vojvodinu. 

 Maďarské země: Měly se skládat z maďarské části Uher a Sedmihradska. 

 Rumunské země. Ty měly zahrnovat jak rumunskou část Sedmihradska, tak také 
Uher a Bukoviny.2  

Koncem roku 1849 psal Palacký o sedmi národních skupinách Rakouska, mezi nimiž 
byly vedle země českoslovanské i země německá, polskorusínská, maďarská, rumun-
ská, jihoslovanská a italská – přičemž se nevzpíral vytvoření většího množství tako-
výchto útvarů.  

Pozoruhodná je představa země „českoslovanské“, která sice může být chápána 
různě, ale pro Palackého v revolučních letech 1848 až 1849 výraz „českoslovanský“ 
zahrnoval vedle části historických zemí Koruny české i Slovensko. Objevila se tu ne-

                                                      
1 Viz Minulost našeho státu v dokumentech. Praha: Svoboda 1971, s. 248; PALACKÝ, František: Úvahy  

a projevy. Citované vydání, s. 228 a 227. 
2 Minulost našeho státu v dokumentech. Citované vydání, s. 248. 
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jen myšlenka jednotného československého národa, ale zároveň v zárodku též myš-
lenka geografické správní jednotky československé – byť ne v podobě požadavku 
společného a samostatného suverénního státu Čechů a Slováků. Také na Slovanském 
sjezdu roku 1848 byl Palacký zvolen starostou zástupci všech tří sekcí, jimiž vedle jiho-
slovanské a polsko-rusínské byla i sekce česko-moravsko-slovenská.  

Podobné úvahy o federalizaci habsburské monarchie se v revoluční době objevily  
i na úrovni vídeňské vlády. Začátkem prosince 1848 z podnětu tehdejšího ministerské-
ho předsedy knížete Felixe Schwarzenberga vypracoval hrabě Ján Majláth návrh na 
reorganizaci Rakouska. Ten předpokládal rozdělení monarchie na sedm národních 
distriktů. Jeden z nich byl určen pro podkarpatské Slovany a měl se rozkládat od 
Moravy po Sedmihradsko. Upravený návrh předpokládal odtržení Slováků od Uher a 
jejich těsnější připojení k Vídni. Následná jednání vlády však již s takovýmto vnitřním 
dělením Rakouska nepočítala.  

Poněkud jinak než Palacký a jeho druzi postupovali v revolučních čtyřicátých letech 
19. století představitelé slovenského národa. Začal jim vadit sklon k důrazu na histo-
rické právo, kterým se nedala zdůvodnit slovenská autonomie, ale též odklon od vše-
slovanství. Není bez zajímavosti, že právě tehdy vznikl slovenský státní znak: jeho 
dnešní podobu poprvé použila v srpnu 1848 Slovenská národní rada – byla odstraněna 
Svatoštěpánská koruna a zelenou bravu vrchů nahradila modrá, čímž znak získal vše-
slovanské barvy. Uherskou minulost připomíná trojpohoří Matry, Tatry a Fatry – Mat-
ra je v Maďarsku.     

Slovenská národní rada v Turčianskom Svätom Martine schválila v březnu 1849 
prosbopis císaři, v němž požadovala vytvoření Velkoknížectví Slovenska, jeho vyčle-
nění z Uher a připojení k Rakousku. Po přijetí oktrojované ústavy tentýž měsíc dele-
gace vedená Ľudovítem Štúrem, pověřená předáním žádosti císaři, cestou k panov-
níkovi upravila tento požadavek v Pamětním spise návrhů řešení slovenské otázky: 
požadavek vyjmutí z Uherského království byl změněn na žádost uznat zemskou své-
bytnost slovenského národa. Přání znělo, aby slovenský národ o počtu téměř tří mili-
onů byl chápán jako „národ v určitých krajinských hranicích“, byla mu „udělena rov-
noprávnost se všemi národy Rakouské monarchie a aby byl zabezpečený před návra-
tem nadvlády národa maďarského“. Nešlo o žádný separatismus. Slovenská země mě-
la být „bezprostředně a pevně spojena s ostatními zeměmi Rakouské monrachie“, 
pouze se mělo vyhovět slovenským „národním zvláštnostem, tedy aby mělo každo-
roční sněmy krajinské a vlastní správu“. Byl zde také požadavek na zavedení slovenšti-
ny jako úředního jazyka slovenských stolic a obcí, ale i na odstranění císaři neloajál-
ních úředníků. Nově zřízený slovenský krajinský úřad měl být podřízen ústřední vlá-
dě ve Vídni a měl uvést do života a ustálit „ústavní a národní uspořádání Slovenska“. 
Jen tak měl být slovenský národ „zbaven nadvlády svých odvěkých utlačovatelů, Ma-
ďarů, a maďarskému odbojnictví postavena nepřekonatelná hráz“.1 Slovenské poža-
                                                      
1 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava: Národné literarne centrum – Dom 

slovenskej literatúry, 1998, s. 318-319. 
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davky nebyly vzaty v potaz, přestože se Slováci pod vedením Štúra podíleli na porážce 
maďarské revoluce – jejíž liberální představitelé neměli v roce 1848 pochopení pro 
slovanské menšiny. 

Z druhé strany se pak na Kroměřížském sněmu čeští Němci domáhali rozdělení 
Čech na českou a německou část – jak píše český historický geograf Leoš Jeleček, „de-
vadesát let před Mnichovem tak byla jakoby předjímána mnichovská varianta řešení 
česko-německého soužití v Čechách a na Moravě, tj. odtržení pohraničí osídleného 
převážně Němci“.1 Ovšem ani František Palacký se zásadně nevzpíral představě, že 
v případě společného sněmu Čechů z Čech a Moravy a uherských Slováků měli by 
Němci z Čech a Moravy svůj zvláštní sněm. Toto etnicko-jazykové rozlišení zemí mu 
bylo natolik vlastní, že se k němu vrátil nejen v prosinci 1849 v článku O centralizaci a 
národní rovnoprávnosti v Rakousku, ale i v roce 1868 v předvečer svých sedmdesátých 
narozenin. Dvojjazyčné teritoriální chápání národa odpovídalo státoprávním předsta-
vám české historické šlechty a vedlo jej k několikerému vyjádření, že český národ má 
dvě větve – českou a německou. Toto pojetí však u něho neznamenalo popření histo-
rického práva ve smyslu souhlasu s roztržením zemí Koruny české. V Doslovu k Rad-
hostu ovšem Palacký tvrdil, že národy chápal „ve smyslu slova genetickém“ jako 
zvláštní osobnosti.2 Ve svých polemikách využíval Palacký jak argumenty, které se 
opíraly o politicko-teritoriální pojetí národa, tak i ty, které vyrůstaly z koncepce et-
nicko-jazykové. 

Palackého důraz na zájmy Čechů byl sice výrazný, nikoliv však šovinistický. Palacký 
se v první řadě hlásil k obhajobě lidských práv a vědecké pravdy. Proto také neodmítal 
z principiálních důvodů ani myšlenku oddělení oblastí s většinou německého obyva-
telstva od historických zemí. Palackého požadavek na spravedlivé Rakousko zněl: 
„musíme ustrojit Rakousko tak, aby národové rádi byli v Rakousku“. Na Kroměřížském 
sněmu v lednu 1849 prohlásil, že v zásadě není „proti rozdělení německých a českých 
částí Čech (Deutsch-Böhmens und Czechiens); kdyby jen prakticky bylo možno, navr-
hoval bych je. Čechy jsou kotlina, kotel však, aby nebyl zničen, nemůže se rozděliti.“3 
Tento argument příliš neobstojí před myšlenkou svobodné federace národů v Rakous-
ku – proč by byl sociální život narušen změnou vnitrostátních, vlastně pouze správních 
hranic? V analogii mezi zemí a kotlem Palacký hovořil o otázkách strategických – ne 
o přirozeném právu národů či o historickém právu. Palacký takto předjímal klíčový 
problém 1. republiky: lze udržet samostatný, ale sociálně ekonomicky a vojensky ne-
soběstačný stát, jak to chtěli někteří v roce 1918 a po Mnichovské dohodě?  
 

                                                      
1 JELEČEK, Leoš: Historickogeografické a historické aspekty česko-německých vztahů ve 12. až 20. století. 

(Na pozadí česko-německé deklarace z ledna 1997). Nepublikovaný rukopis, s. 6. 
2 PALACKÝ, František: Úvahy a projevy. Citované vydání, s. 40. 
3 Minulost našeho státu v dokumentech. Citované vydání, s. 248-249. 
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STŘEDOEVROPSKÉ SPOJENÉ STÁTY   
Palacký nebyl sám, kdo se pokoušel nalézt cestu k federalizaci střední Evropy. 

V téže době ke geopolitickým úvahám o tomto prostoru výrazně přispěl i maďarský 
politik, právník a publicista Lájos Kossuth (1802 – 1894). Tento vůdce radikální ma-
ďarské opozice v sobě spojoval maďarský nacionalismus a liberální, někdy dokonce 
demokratické ideje. V revolučních letech 1848 a 1849 byl předsedou Výboru pro 
ochranu vlasti, v dubnu 1849 vyhlásil detronizaci Habsburků a nezávislost Uherska. 
Malé porozumění pro zájmy nemaďarských národů Uherska patřilo k nejdůležitějším 
příčinám potlačení povstání. Po porážce revoluce Kossuth odešel do emigrace, kde se 
stal propagátorem vytvoření podunajské konfederace. Byl zásadním odpůrcem vyrov-
nání Uher s Rakouskem, stavěl se za české státoprávní požadavky – a proti národ-
nostním požadavkům Slováků. 

Kossuthův zájem o vytvoření podunajské konfederace byl odpovědí na porážku 
maďarské revoluce. Ze slabosti Rakouska i kontrarevolučního zásahu carského Ruska, 
ale i spojení Rakouska a Ruska, vyrostlo jeho přesvědčení, že nebezpečí panslavismu 
lze čelit jen spojením států a národů ve střední Evropě – podle Kossutha této hrozbě 
nedokáže čelit ani Německo. Odpor k panslavismu byl však u něho staršího data: již 
před revolucí projevoval v soukromém dopise nadšení nad Wesselényiho prací Mani-
fest o maďarském a slovanských národech. Od doku 1850 byl přesvědčen, že „ skuteč-
ná svoboda se zjeví jen ve své federální podobě“.1  

Kritika panslavismu se u Kossutha neopírala o rozbor teoretických publikací obháj-
ců panslavismu, ale o obavu z určitých politických tendencí. Při zdůvodňování konfe-
derace tvrdil, že panslavismus ohrožuje i středoevropské Slovany, konkrétně Poláky, 
Čechy, Slovince, Srby a Dalmatince, kteří podle něho mohou být panslovanstvím pohl-
ceni společně, nebo jeden po druhém. „Každý z nich ztratí uvnitř panslovanské ideo-
logie (která nutně splyne s ruským protektorátem) svojí národní identitu. Maďaři  
a Valaši jsou jako izolovaná plemena také vystaveni nebezpečí.“2 V Kossuthových 
představách splýval panslavismus s carským imperialismem, což byl názor, který se 
vyskytoval také mezi rakouskými i nerakouskými Němci.  

Lájos Kossuth nebyl jediným politikem či teoretikem, který spojoval budoucnost 
Maďarů s federálním či konfederálním státem. Je pravděpodobné, že Kossutha ovliv-
nily koncepce italského revolucionáře Giuseppe Mazziniho (1805 –1872), který již 
v roce 1832 psal o nutnosti vytvořit na místě habsburské monarchie federativní stát. 
V létě roku 1848 navrhoval vytvoření Podunajské konfederace kníže Adam Czartoryski 
(1770 – 1861), polský politik, který byl carským ministrem zahraničních věcí a po po-
rážce polského povstání emigroval do Paříže. Ještě před Kossuthem, a to na jaře roku 
1850, o nutnosti vytvořit konfederaci nazvanou Podunajské Spojené státy hovořil Ni-
colae Bălcescu (1819 – 1852), rumunský historik, prozaik a politik, který byl v roce 

                                                      
1 SZABAD,  György: Lajos Kossuth's role in the Conceftualization of a Danubian Federation In: Geopolitics 

in the Danube Region. Citované vydání, s. 62. 
2 Tamtéž, s. 74. 
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1848 ideovým vůdcem revoluce a tajemníkem provizorní vlády ve Valašsku. Právě 
Bălcescu po porážce revoluce usiloval v exilu o spolupráci rumunského a maďarského 
odboje. Mezi Maďary to byl László Teleki (1811 – 1861), vyslanec revoluční vlády 
v Paříži, kdo jako první začal hovořit o podunajské federaci či konfederaci.   

Sám Kossuth zformuloval dvojí teritoriální vymezení možného středoevropského 
soustátí. V červnu 1850 Kossuth zveřejnil svoji představu, která – poté, co ji přeložil 
z původní francouzštiny a částečně zkorigoval – dostala název Návrh budoucí politické 
organizace Uherska s ohledem na řešení národnostní otázky. V té době předpokládal, 
že nová federace zahrne i obnovené Polsko a země koruny České. V roce 1862, kdy 
zpracoval upravený nový projekt, předpokládal, že Dunajská federace se bude skládat 
ze „starých historických států“ ohraničených Karpatami, Dunajem, Jaderským mořem 
a Černým mořem – ovšem už bez Polska a českých zemí. To znamená, že na vytvoření 
konfederace by se měly podílet Uhersko, Sedmihradsko, Rumunsko, Chorvatsko, 
Srbsko a jihoslovanské provincie po jejich osvobození z osmanské nadvlády. Federální 
shromáždění mělo přijmout smlouvu, která by vymezovala práva federace – a měla to 
být omezená práva, což vede řadu autorů k tvrzení, že projekt počítal s vytvořením 
konfederace. Podle Kossutha federace měla mít společnou obranou a zahraniční poli-
tiku a měla být ekonomickou aliancí. Výkonné orgány se měly střídavě přemísťovat  
z Pešti do Bukurešti, Zářebu a do Bělehradu.  

Teritoriální a obecné institucionální představy o vytvoření středoevropského sou-
státí doprovázely u Kossutha dva ideové postoje, které se jeví z dnešního hlediska jako 
protikladné. Z jedné strany je to moderní pojetí demokratické správy státu a z druhé 
strany odmítání přiznat národnostním menšinám, a to především Slovákům, jejich 
právo na sebeurčení. 

 Kossuthova koncepce Uherska z počátku padesátých let představovala nejkon-
krétnější plán demokratické rekonstrukce země v 19. století. Zahrnovala vládu 
většiny, samosprávu, osobní autonomii spojenou s právem vytvářet národní et-
nické organizace, ale i plebiscit. Jak uvádí maďarský historik György Szabad,  Kos-
suth přirovnával církve spojující „jednotlivce jedná víry a jednoho náboženství“  
k místním společnostem spojujícím „občany jedné národnosti“. Navrhoval, aby 
takovíto občané vytvářeli společné „národní asociace“. Asociace národnostních 
menšin by pak měly formulovat své cíle, pravidla, volit vůdce. Asociace by podle 
Kossutha měly „se svobodou sdružování a samosprávy hájit morální a sociální zá-
jmy nazývané »národnost«”.1 

 Představy o samosprávě u Lájose Kossutha nezahrnovaly žádné koncepce regio-
nální správy uvnitř Uherska založené na národnostním principu. Kossuth nikdy 
zcela neopustil tezi, kterou publikoval v březnu 1848 v Pesti Hírlap, kde tvrdil, že 
v Uhrách mají právo a povinnost být národem pouze Maďaři – Slováci, Rumuni a 
Srbové jsou pouze lid, nikoliv národ.2 I později pokládal administrativní rozdělení 

                                                      
1 Tamtéž, s. 79. 
2 Viz Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Citované vydání, s. 216. 
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území Uherska na základě jazykového principu za sebevražedné a vlastně i ne-
možné, neboť na území menšin je obyvatelstvo národnostně smíšené a takovéto 
dělení by prý znamenalo porušení práv a bezpečnosti ostatních občanů. Pozoru-
hodné je, že Kossuth vykazoval porozumění pro některé národnostní požadavky 
Rumunů a Chorvatů – nikdy však pokud jde o nároky Slováků. László Teleki a ge-
nerál György Klapka (1820 – 1892), další maďarští revolucionáři, v lednu 1850 ten-
to postoj v Londýně ohajovali tézí, že „jejich etnické požadavky jsou dostatečně 
vyzrálé“ a proto „zajistíme všechno, co Srbové, Chorvati a Valaši požadují – ale ne 
Slováci. Protože ti nejsou zatím pro to připraveni. Měli bychom vytvořit federativ-
ní stát s Maďary jako přirozenými nikoliv vnucenými vůdci, neboť jsou nejrozvi-
nutější ve všem, v politice, co do počtu a z hlediska svého charakteru.“1 
 

Některé další plány na reorganizaci středoevropského prostoru byly více opřeny  
o habsburský základ a blížily se tak více Palackého představám. Například v letech 
1848 a 1849 psal hrabě Zygmunt Krasinski (1812 – 1859), polský emigrant, že jediným 
řešením nerovnováhy ve střední Evropě v zájmu zabránění vytvoření Rusko-
panslavistického impéria je „transformace Rakouska na slovanský stát, který bude za-
hrnovat Polsko, Čechy, Maďarsko a všechny rakouské provincie, v nichž převažuje slo-
vanský element“. Varoval německé politiky, že když budou pro ně západní Slované 
objektem a ne spojencem jejich země, dříve nebo později se octnou tváří v tvář rus-
kému panslavismu. V těchto představách je ovšem patrný vliv vzpomínky na jagellon-
skou říši, polsko-litevskou federaci, která ve svém vrcholu koncem 14. století sahala 
od Baltského k Černému moři.2  

S modely středoevropské federace přicházeli také další autoři – jak již bylo řečeno, 
v každé zemi a v každém národě středoevropského regionu se objevovaly modely 
takovéhoto uspořádání. Jedním z nich byl i model obsažený v knize Spojené státy Vel-
korakouské  (1906), jehož autorem byl rumunský politik a spisovatel Aurel Popovici 
(1863 – 1917). Právě toto pojetí se podle Hodži stalo pro celé následující období až do 
1. světové války „základem teorie možné nové politiky podunajské monarchie“.3  

Popovici vycházel z představy, že podunajská říše se dá zachovat jen přebudová-
ním na federaci patnácti polosuverénních států. V zásadě se jednalo o poslední teore-
tický pokus zachovat vnitřní strukturu habsburské říše, a to omezením národní ideje 
ve prospěch tradiční zásady koncentrovat rozhodující síly ve státě do rukou císaře, 
jeho generálů, dvora a byrokracie. Proto si kniha získala popularitu v německém Ra-
kousku a u katolických jižních Slovanů, rozzlobila Maďary, vyvolala protesty Čechů a 
Poláků; Srbové a Srbochorvaté zůstali nezaujati, neboť se od roku 1906 neidentifiko-

                                                      
1 Citováno podle MISKOLCZY, Ambrus: The Dialogue among Hungarian and Romanian Exiles in  

1850-1851. In: Geopolitics in the Danube Region. Citované vydání, s. 109. 
2 Viz STIRK, Peter: The Idea of Mitteleuropa. In: Mitteleuropa. History and Prospects. Citované  

vydání, s. 5 a 29. 
3 HODŽA, Milan: Federácia v strednej Európe a iné štúdie. Citované vydání, s. 80. 
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vali s žádným pokusem o reformu, která by byla spojena se zachováním panství Habs-
burků. Silná kritika od slovenských a rumunských kruhů „mířila na ty podstatné ústup-
ky, které Popovici poskytl rakousko-německému centralismu“,1 psal Hodža.  

Popovicův návrh předpokládal, že občan každého z patnácti národních států tvoří-
cích unii bude zároveň i občanem Spojených států Velkého Rakouska. Klasický pro-
blém rozdělení pravomocí řešil vymezením oblastí, v nichž rozhodovaly federální or-
gány. Do federální tematiky zařadil pravomoci panovníka, zahraniční politiku a obra-
nu, cla, legislativu týkající se občanského práva, trestního práva a právního řádu, legis-
lativní správu hlavních a strategických železnic, regulační opatření týkající se občanství 
a práva usídlit se, legislativu týkající se námořních zákonů a obchodních zákonů, pasy, 
zdravotní a veterinární orgány, ražbu mincí a úrokovou sazbu, patenty, váhy a míry, 
ale i všechny záležitosti týkající se společných financí. Národní státy měly ale zůstat 
autonomní ve všech ostatních otázkách. Měly mít vlastní ústavu, právo výběru vlast-
ního oficiálního jazyka – ovšem v rámci federace měla být dorozumívacím jazykem 
němčina. V čele národního státu měl být císařský místodržitel; členy národní vlády měl 
jmenovat císař na základě doporučení tohoto místodržitele. Federální parlament, kde 
mělo zasednout 42 poslanců, měl vzniknout na základě všeobecného volebního práva 
tajným hlasováním. V jedné z kapitol své knihy hovořil Popovici o Češích a Slovácích 
jako o jednom politickém celku; v každém případě součet mandátů Čechů a Slováků 
ve federálním parlamentu jim dával stejnou sílu sedmi hlasů, jakou měli Maďaři.2  

Pozoruhodným příspěvkem k problematice geopolitiky středoevropského prostoru 
je i dílo maďarského společenskovědního badatele, publicisty a politika Oszkára 
Jásziho (1875 – 1957). Jak upozorňuje György Litván, právě Jászi jako první příslušník 
maďarské levice dospěl v roce 1904 k názoru, že národnostní a sociální otázka jsou 
neoddělitelné. Bylo mu zřejmé, že „(1) na rozdíl od levicových doktrinářů rozpoznal 
sílu a životnost národních zájmů, citů a tradic: »Nepochybně v naší nejbližší budouc-
nosti budou dějiny dvěma mocnými sociálními proudy, nacionalismem a socialis-
mem.« (2) Rozpoznal, že intelektuálové a střední třídy s národnostní orientací jsou 
především soustředěni na rostoucí uvědomění masy nemaďarských národností a pro-
blematiku teritoriální integrity historických Uher.”3  

V období před 1. světovou válkou publikoval Jászi dvě knihy na toto téma: Socia-
lismus a vlastenectví (1907) a Evoluce národního státu a národnostní otázka (1912). 
Obdobně jako Palacký a jeho následníci v té době i Jászi hledal řešení v rámci monar-
chie. Domníval se, že k překonání národnostních sporů a zachování Uherska by mohl 
stačit demokratický program, který by uspokojil požadavky rumunské, slovenské, 
rusínské a jihoslovanské národnostní menšiny – s výjimkou Chorvatů. Jeho minimální 
program zahrnoval „dobré školy, dobrou administrativní správu a dobrou justici v ja-

                                                      
1 Tamtéž, s. 83. 
2 Podle HODŽA, Milan: Federácia v strednej Európe a iné štúdie. Citované vydání, s. 80-84. 
3 LITVÁN, György: Oszkár Jászi´s Danube Federation Theories. In: Geopolitics in the Danube Region. Cito-

vané vydání, s. 227. 
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zyku lidu“. Následně by mělo být národnostním menšinám umožněno svobodně rozví-
jet jazyk a kulturu. Jászi tímto svým pojetím nevybočil ze základního proudu „maďar-
ského národního konsensu“ v národnostní otázce. Není divu, že tento program kritici 
jako Rumun Emil Babes pokládali jen za modernizaci maďarizace.  

První Jásziho plán na federalizaci střední Evropy byl publikován na konci války, 
konkrétně v říjnu roku 1918, pod názvem Budoucnost monarchie: Pád dualismu a Du-
najské spojené státy. Stále vycházel ze struktury habsburské monarchie, pouze před-
pokládal její transformaci na demokratickou federaci při zachování existujících ná-
rodně-státních útvarů. Jaszi viděl v tomto prostou pouze pět národů, které podle 
něho „splňují kritéria historicko-politického individualismu: Maďaři, Němci, Poláci, Če-
ši a Srbo-Chorvati”. Jásziho projekt tedy předpokládal, že Dunajské spojené státy se 
budou skládat z pěti států: (1) Uherska bez Chorvatska a Slavonie, (2) Rakouska, (3) 
Čech, (4) nově sjednoceného Polska a (5) Ilýrie, která sjednotí jihoslovanské oblasti 
pod chorvatským vedením. Zvažoval též možnost, že by i Rumunsko vstoupilo do to-
hoto svazku.1  

Tentýž měsíc, tedy v říjnu 1918, publikoval Jaszi druhé vydání této studie. Vzhle-
dem k rozpadu Rakouska-Uherska upravil některé pasáže i název práce, který již zněl 
Budoucnost Uherska a Dunajské spojené státy. Jak uvádí Litván, i přes tyto změny 
„plán odmítl vnitřní federalizaci Uherska a odepřel národům bez dějin jejich vlastní 
stát”.2 Tuto linii zastával i jako ministr pro otázky národností v maďarské vládě, vzniklé 
po rozpadu Rakouska-Uherska.   

Po emigraci v roce 1919 se Jaszi jak ve své bohaté publikační, tak také v přednáš-
kové činnosti nadále věnoval problematice vytvoření středoevropské federace. Této 
koncepci zůstal věrný až do konce života. Někteří komentátoři jeho díla hovoří o tom, 
že od poloviny dvacátých let minulého století uvažoval v intencích „podunajského 
vlatsnectví“. Jeho kniha Rozklad habsburské monarchie (1929) je historicky založenou 
prací referující o ideji a možnostech podunajské konfederace. 
 

SOCIÁLNĚDEMOKRATICKÁ FEDERALIZACE 
Federální národnostní program neprosazovali jen politici orientovaní na národní 

ideu – jejími zastánci byli i někteří přívrženci ideje sociální. Nejdůslednější, a často 
jedinou oporou národní federalizace Rakouska mezi všemi národy nebyla na konci 
světové války ideologie austroslavismu, ale doktrína proletářského internacionalis-
mu. Dá se říci, že sociální demokracie byla jednou z hlavních soudržných sil Rakous-
ko-Uherska. Ještě v únoru 1918 v Londýně na konferenci Socialistické internacionály 
bez účasti delegátů z ne-přátelských zemí byl odmítnut požadavek rozbití Rakousko-
Uherska jako podmínky míru. Zároveň ovšem bylo konstatováno, že je nepřijatelné, 
aby byly požadavky nezávislosti formulované Čechoslováky a Jugoslávci chápány jen 
jako záležitost vnitřní politiky. „Jestliže to národy považují za užitečné, nahradí habs-
                                                      
1 Tamtéž, s. 230. 
2 Tamtéž, s. 231. 
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burskou nadvládu svobodnou konfederací Podunajských států“.1 Proti rozbití Rakous-
ko-Uherska byli na konci 1. světové války mnozí sociální demokraté jak v Rakousku, 
Maďarsku, tak také v českých zemích.  

Austromarxisté, mezi nimi v první řadě Karla Renner (1870 – 1950) a Otto Bauer 
(1882 – 1938), rozpracovali na přelomu 19. a 20. století vlastní koncepci řešení ná-
rodnostní otázky v Rakousku, která vycházela z idejí přirozeného práva. Jejich návrh 
byl kombinací územního a individuálního principu při zřizování národních samospráv, 
přičemž národní společenství měla být spojená centrální vládou. Ta ovšem měla mít 
v kompetenci jen nevyhnutelné záležitosti.  

Austromarxisté uznávali národ jako mezistupeň mezi jednotlivcem a státem. Ná-
rodní identita byla pro ně především kulturní a jazyková shoda. Navrhovali, aby pří-
slušníci jednotlivých národů, ať žijí kdekoliv, tvořili zvláštní právní jednotku – „per-
sonální svaz“. Osobitý status měly získat malé, izolované či rozptýlené národnostní 
skupiny žijící mimo kompaktní národní území. Kulturní autonomie národních skupin 
měla pak být zajištěna použitím principu individuální kulturní samosprávy. Zároveň 
měla být zabezpečena univerzálnost každého člena autonomního národa, ať již žil 
kdekoliv. Takto se příslušníkem českého personálního svazu měl stát Čech žijící v Pra-
ze, ale i ve Vídni a v Bratislavě. Personální svazy by měly řídit kulturní a školské záleži-
tosti národa, a to včetně vybudování a financování odpovídajících institucí. Některé 
z těchto zásad byly vyzkoušeny na Moravě po přijetí tzv. moravského paktu koncem 
roku 1905. 

V souhrnu měly personální svazy přetvořit Rakousko ve „spolkový stát národů“. 
Podle tohoto projektu ekonomické a politické otázky připadly na federální úroveň, 
byly založeny na územní jednotě; národní identita měla být řešena odděleným systé-
mem bez ohledu na místo. V Rakousku tak měla vzniknout dvojí administrativa. Zá-
kladní správní jednotkou by byl kraj, který by nahradil historické korunní země. V pří-
padě národnostní homogenity kraje by funkce teritoriálně správní splývala s národně 
kulturní; v národnostně smíšených krajích by funkce personálně-národní vykonávaly 
orgány národního svazu a funkce teritoriální správy tradiční orgány státní.  

Sociálnědemokratický návrh řešení národnostní otázky v Rakousku neuspěl. Nese-
lhal jen pro komplikovaný požadavek na vytvoření dvojí státní správy; neméně vý-
znamným faktem byla i skutečnost, že samotná jednotná celorakouská sociální de-
mokracie začala být zevnitř trhaná národnostními spory – v roce 1910 bylo organi-
zační spojení v rámci „rakouské internacionály“ přerušeno. 

Asi nejvěrnějšími zastánci národnostního programu Rennera a Bauera byli čeští 
sociální demokraté, zvláště pak Bohumil Šmeral (1880 – 1941), sociálnědemokratický 
politik, publicista a později jeden ze zakladatelů Komunistické strany Československa. 
Čeští poslanci sociálnědemokratické strany v rakouském říšském sněmu odmítli v roce 
1897 státoprávní ohrazení ostatních českých poslanců a s ním také ideu historického 

                                                      
1 Citováno podle FEJTÖ, Francois: Rekviem za mrtvou říši. Citované vydání, s. 184. 
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práva. Důraz na sociální ideu je vedl k přesvědčení, že úplné vymanění národů z „ná-
rodnostního potlačování může být provedeno jenom vítězstvím socialismu“. Následně 
na IX. sjezdu Českoslovanské sociální demokracie roku 1909 Šmeral navázal na Renne-
rovu a Bauerovu koncepci personální autonomie a zároveň potvrdil věrnost tezi, že 
jen v „republikánské a socialistické federaci evropských národů všichni národové do-
jdou plného uplatnění i svých národnostních cílů“. Proč bourat Rakousko, když jej lze 
federalizovat a federalizovaná bude přece celá Evropa? Od Rennerových a Bau-
erových představ se Šmeral odlišil jen tím, že nehlásal zajištění kulturních a školských 
zájmů národa samosprávným sebefinancováním, ale požadoval podíl na centrální dani 
podle početní síly. Problém byl totiž v tom, že německé daně byly vyšší, neboť i příjmy 
Němců v Čechách byly vyšší – například v diskusích o volebním právu do říšské rady 
někteří představitelé Němců žijících v Čechách poukazovali v roce 1905 na fakt, že 
Němci tvoří pouze 35,8 % obyvatel Čech, ale jejich daně tvoří 63,4 % všech vybraných 
daní. Šmeral, ale i František Modráček a další sociální demokraté namítali, že v pří-
jmech německých továrníků je skryta práce českých dělníků.  

Rozpad Rakouska by podle Bohumila Šmerala znamenal smrtelné nebezpečí pro 
Čechy ze strany německého nacionalismu. Šmeralova argumentace opět silně připo-
mínala Palackého geopolitickou konstrukci – domníval se, že „případné dělení Rakous-
ko-Uherska nedá se myslet bez nejhroznějších válečných hrůz, ne bez jedné, nýbrž bez 
celého řetězu válek. A Čechy by byly nejvíce jejich jevištěm… Sudetské země, horstvem 
ze všech stran obklíčené, tvoří důležitý strategický čtyřúhelník uprostřed Evropy. Je ce-
lé zabrat nepřipustilo by Rusko Německu ani naopak, je celé zabrané ostatně kterýko-
liv z těchto států sotva by mohl asimilovat a strávit. Čechy, na rovině, rozdělené mezi 
dva státy, tvořily by však strategickou bránu ku vpádu do každého z nich… Snad oka-
mžité obtíže by mohly způsobit, že by mezinárodním řešením při prvém dělení státu 
dostalo se i Čechám samostatnosti. Takto ve chvíli katastrofálních přeměn dosažení 
»státního práva« není vyloučeno. Pro Čechy jako národ i jako zem byla by to však 
možnost nejhorší. Byli bychom osamostatněni… jakožto kořist pro vítěze budoucnosti, 
jakožto bojiště pro příští měření soupeřících sil.“1 Logika geografie činí z Čechů „nej-
rakouštější“ národ – což je bezesporu paradox, protože jde o národ neplnoprávný. 
Těmto zásadám zůstal Bohumila Šmeral věrný po celou 1. světovou válku – a v mno-
hém předpověděl nejen její výsledky, ale i rizika vedoucí k možnému dalšímu váleč-
nému konfliktu. 

* * * 
Šmeralovy, ale do určité míry i Palackého názory na nutnost zachovat Rakousko se 

mohly po roce 1918 jevit jako zrada zájmů národa – a dnes naopak téměř jako ideální 
kulturní řešení národnostních poměrů a státního zabezpečení českých zájmů. Huma-
nistický náboj austroslavistické i austromarxistické koncepce je nesporný. Její problém 
je však v tom, že humanistický ideál se dostal do rozporu s mocnými politickými zá-

                                                      
1 GALANDAUER, Jan: Bohumír Šmeral. 1880-1914. Praha: Svoboda 1981, s. 274. 
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jmy mobilizovanými národní ideou. Stát, který podle federalistů měl být novým Švý-
carskem, zůstal jen Rakousko-Uherskem. A nejen to. Vídeň se dostávala stále více do 
vleku velkoněmecké myšlenky, která byla nositelem jednoznačné představy o tom, jak 
z říše vytvořit národní stát. Německý stát.  
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Tomáš G. Masaryk se zasloužil o stát především tím, že měl hlavní podíl na zformo-
vání a prosazení programu národního státu Čechů a Slováků. Byť sama tato teze je 
dnes vnímána jako vnitřně rozporná a nevhodně národovecky orientovaná, ukazuje na 
historické východisko dnešní české a slovenské státnosti. 

Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937) patří k nejvýraznějším postavám moder-
ních českých a slovenských dějin. V letech 1918 až 1935 byl prvním prezidentem Čes-
koslovenské republiky. Od konce 19. století byl profesorem filosofie na české univerzi-
tě v Praze, ale i významným publicistou a politikem. Do politiky zasáhl mimo jiné svým 
kritickým postojem k tzv. Rukopisům, falzifikátům, které měly prokazovat dlouhou 
kulturní tradici českého národa, svými vystoupeními proti antisemitismu v tzv. hilsne-
riádě, ale též obhajobou Srbů. V době 1. světové války jako jediný poslanec říšské rady 
odešel do emigrace, kde stanul v čele česko-slovenského zahraničního odboje proti 
Rakousko-Uhersku. Masarykovy názory a postoje měly významný vliv na filosofické 
myšlení v Československu, na českou a slovenskou inteligenci, kulturu i politický život.  

Masarykova zásluha o vznik státu spojuje tři základní aktivity:  

 Masaryk se dokázal zařadit v pravý okamžik mezi ty, kdo byli přesvědčeni o mož-
nosti obrany národních zájmů prostřednictvím samostatného státu – uvěřil v ži-
votaschopnost národního státu. Tento svůj názor pak dokázal hájit s takovou pře-
svědčivostí, že získal nejen spojence mezi významnými českými a slovenskými po-
litiky, ale dosáhl mezi nimi vedoucího postavení. 

 Dokázal intelektuálně ztvárnit ideu československé státnosti ve všech jejich 
rozměrech: pojetí suverenity, vymezení území a vedení hranic, charakteristiky 
obyvatelstva, ale i definování protivníků a spojenců. 
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 Umnou a pružnou diplomacií přesvědčil představitele mocností, které v 1. svě-
tové válce zvítězily, o správnosti a užitečnosti vytvoření samostatného českoslo-
venského státu.  

Vytvoření Československa v roce 1918 nebylo samozřejmostí. Už po porážce na Bí-
lé hoře měli Slované ze střední Evropy velmi vlivnou emigraci, kterou reprezentoval 
především Jan Ámos Komenský; při jednání o Vestfálském míru však nebyly zájmy 
českého státu vzaty do úvahy. Situace po 1. světové válce byla odlišná, ovšem úsilí 
politické emigrace bylo mimořádně významné. Masaryk se zasloužil o stát mimo jiné 
tím, že (a) za pomoci argumentace z oblasti teorie mocenské rovnováhy; (b) pomocí 
koncepce práva národů na sebeurčení, tedy přirozeného práva; (c) použitím myšlenek 
historického práva; (d) s využitím charakteristiky hospodářské a vojensko-strategické 
bezpečnosti; (e) nastíněním obrazu konfliktu teokracie a demokracie. Byť se jedná  
o argumenty, které ve svých čistých podobách mohou působit protikladně, v činnosti 
Masaryka a jeho druhů se jednalo o čin s velkou vnitřní logikou. Stejný vícerozměrný 
úkol v zásadě řešil za 2. světové války i jeho druh a nástupce na prezidentském stolci 
Edvard Beneš a jeho kolegové. 

Ve svých úvahách o české státnosti sice vycházel Tomáš G. Masaryk z odkazu Fran-
tiška Palackého, zároveň ale bral ohled na aktuální stav mezinárodních vztahů. Ob-
dobně jako Palacký i Masaryk velmi dobře rozuměli logice fungování mocenské rov-
nováhy a dali českému národu zahraniční politiku dříve, než měl stát. Základní rozdíl 
v pojetí národních zájmů u Palackého a Masaryka je dán odlišným vztahem k národ-
nímu státu. Palacký hledal zajištění potřeb malého českého národa ve vícenárodním 
mocném státním útvaru. Naopak Masaryk chtěl potřebnou moc pro malý národní 
stát zajistit mezinárodními zárukami.  

Před 1. světovou válkou Masaryk nepatřil mezi ty, kdo usilovali o vytvoření samo-
statného českého státu a rozbití Rakouska-Uherska. V jeho nejznámějších dílech o ná-
rodní problematice z poloviny devadesátých let 19. století – v České otázce a v Naší 
nynější krizi – lze nalézt přímé odmítnutí myšlenky státní samostatnosti Čech (českých 
zemí). „Život státní a politický nemá pro národ té důležitosti, která se mu u nás tak 
často přisuzuje. Politická samostatnost nás nespasí a nezachrání; byli jsme samostatní 
a svou samostatnost jsme ztratili, a jsou národové samostatní a přece nesvoji… Naše 
politika nemůže být úspěšná, nebude-li nesena opravdovým a silným zájmem o osud 
Rakouska,“ psal Masaryk v České otázce. Obhájit zájmy národa viděl jako úkol „praco-
vat ku povznesení celého Rakouska a jeho politické správy“. V Naší nynější krizi pak 
dodal varování, že „kdyby Rakousko v evropské konflagranci podlehlo a se rozbilo, 
tedy bychom se dostali k Německu, s nímž už tisíce let jsme ve styku. Co by to zname-
nalo, ať si každý domyslí.“ Poněkud nepřesvědčivě pak Masaryk rozebíral neochotu 
Ruska přičlenit české země, a to s poukazem na české katolictví, a tudíž potenciální 
protiruské spojenectví Čechů s Poláky. Podstatný však byl závěr jeho úvah: „Nečekám 
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žádné ohromné světové katastrofy a velmi reálně počítám s existencí Rakouska. Nevě-
řím vůbec v katastrofy, ale věřím v Palackého »světovou organizaci«.“1 

Masarykovy názory na českou státnost se však po napsání zmíněných knih drama-
ticky vyvíjely – a to zvláště poté, kdy ona neočekávaná katastrofa v podobě 1. světové 
války přišla. Tehdy dokázal Masaryk svůj národní program nejen přehodnotit, ale dát 
mu i vyústění v podobě projektu samostatného českého státu a aktivní diplomacie. 
Pochopit tuto významnou etapu vývoje Masarykových názorů znamená sáhnout pře-
devším po jeho projevech, memorandech a studiích z doby 1. světové války, zvláště 
pak z období od důvěrného memoranda britskému ministrovi zahraničních věcí Ed-
wardu Greyovi Samostatné Čechy (Indipendent Bohemia) z května 1915 do roku 1918, 
kdy byla napsána kniha Nová Evropa. Stanovisko slovanské.  
 

GEOPOLITICKÁ VIZE 
Během své emigrace Masaryk vstřebal hlavní pojmy anglosaské geopolitiky, které 

pak využil ke zdůvodňování národního státu a poválečné přestavby střední Evropy. Ve 
zmíněném memorandu Masaryk vycházel z představy světové mocenské rovnováhy. 
Psal o Velké Británii jako o námořní moci a o Rusku jako o kontinentální moci – a tvr-
dil, že tento „přirozený protiklad mezi Anglií a Ruskem řídí zahraniční politiku i vojen-
skou a námořní povahu těchto států. Oba národové mají životní zájmy v Asii – odtud 
rozdíl, ale i shoda politických zájmů, jež se jeví v jejich politice vůči Turecku, Persii, 
Číně, Japonsku atd. a především vůči Německu.“ Německo charakterizoval jako „po-
zemní moc“, jehož „vojenská moc jest obrácena proti Rusku, jeho loďstvo proti An-
glii“. V podstatě ale podle něho bylo Německo kontinentální mocí, nenámořním stá-
tem.2 Jak je patrné, Masaryk doplňoval Mahanovu a Mackinderovu metafyzickou vizi 
protikladu pozemní a mořské moci o představu možné shody zájmů Anglie s Ruskem 
v Asii a protikladnosti německých zájmů jak vůči Anglii, tak i vůči Rusku. Tato teze je 
sice v rozporu se závěry klasické geopolitiky a je zřetelně účelová, odpovídala ale čes-
kým a obecně slovanským zájmům oněch časů.  

Z hlediska vzniku národního státu nebyly však nejdůležitější Masarykovy představy 
o silokřivkách ve světě, ale interpretace situace ve střední Evropě. Základem Masary-
kova pojetí středoevropské rovnováhy byly ideje radikálního pangermánství, před-
stava slovanské solidarity a naděje vložená do spojeneckých smluv národního státu 
s vybranými státy. Všechny tyto faktory se spojily při interpretaci role Německa a Ra-
kousko-Uherska v Evropě. 

 NĚMECKO. Podle Masaryka Prusko nejen obnovilo středověké německé impérium 
– podstatné je, že nové Německo chce mít rozhodující postavení v celé střední Ev-
ropě. V memorandu Greyovi je tento doplněk shrnut do varování před panger-
mánskou politikou Drang nach Osten, kterou konkretizoval v tvrzení, že „koloni-

                                                      
1 MASARYK, Tomáš G.: Česká otázka. Praha: Svoboda 1990, s. 104, 136 a 233. 
2 Československá zahraniční politika 1914 – 1945. (Dokumenty). Výběr a komentáře Z. Veselý. Praha: VŠE, 

2000, s. 12. 
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zováním Rakouska se Německo snaží kolonizovati Balkán a tak dosáhnouti Caři-
hradu a Bagdádu“.1 To byla ústřední idea nejdůležitější práce Masaryka o cílech 
války, o mezinárodně politickém uspořádání poválečné Evropy a o české státnosti 
– knihy Nová Evropa. Mapa číslo 14 (na straně 113) ilustruje tuto Masarykovu 
představu a je převzata právě z knihy Nová Evropa. Ukazuje, že podle Masaryka 
pangermánská koncepce Mitteleuropy zahrnovala nejen území dnešního Česka a 
Slovenska, ale i Polsko, baltské státy včetně Norska a Švédska, Ukrajinu, Rakous-
ko-Uhersko jako celek, Rumunsko, Bulharsko, ale i Řecko, Turecko a Egypt. Ob-
dobně v projevu k Revolučnímu Národnímu shromáždění v prosinci 1918 Masaryk 
řekl, že „německý nápor na východ jest obrácen proti pásmu menších a malých 
národů sídlících mezi Němci a Rusy, počínajíc od Finů a končíc dole Řeky, jest to 
řada 18 malých národů. Pangermanisté hlásali, že malí národové nemají budouc-
nosti, že historie směřuje k vybudování velkých států; tento názor je očividně ne-
správný, neboť od 18. století po dnes vznikla celá řada malých států. Imperialistic-
ký pokus Napoleonův se nepodařil a právě tak ztroskotal imperialism německý, 
rakousko-uherský i ruský.“2 

 RAKOUSKO-UHERSKO. Při svém hodnocení funkce Rakousko-Uherska ve střední 
Evropě začínal Masaryk tam, kde Palacký skončil: viděl rostoucí sílu Německa a 
Velkoněmců v Rakousku. Podle Masaryka přestalo Rakousko hrát roli obránce 
malých národů v boji proti Turecku a vůbec neplnilo funkci ochrany vůči Němec-
ku. Masaryk mnohokrát opakoval, že Rakousko vzniklo jako umělý obranný svazek 
proti Turkům – někdy připojuje i proti Hunům a proti násilnému duchu oné doby 
obecně. Podle Masaryka však Německo pohlcovalo státní ideu Rakouska. „S pá-
dem Turků padá i Rakousko; Rakousko ztratilo svou vůdčí myšlenku a je neschop-
no najít nějakou pozitivní ideu,“ tvrdil Masaryk v memorandu britskému ministro-
vi zahraničních věcí.3 V Nové Evropě pak prostě dodal, že „Rakousko je středověký 
přežitek“ a hraje dnes jen podružnou roli „německé avantgardy na Balkáně“.4 Do-
spěl k závěru, že v Rakousku-Uhersku není možná spravedlivá federalizace na 
národním principu – dokonce v něm stále více roste potlačovatelská role Němců. 
Trvalý mír, psal Masaryk ve studii Budoucí postavení Čech, otištěné v únoru roku 
1917 v londýnské revue The New Europe, předpokládá „konec tohoto nenárodní-
ho, středověkého státu“.5 Podle Masaryka bylo jedním z hlavních úkolů 1. světové 
války rozbití Rakousko-Uherska.  

 SPOJENCI ČESKÉHO STÁTU. Masarykův program zahrnoval nejen destrukci existu-
jícího a pod německým tlakem se již rozpadajícího středoevropského uspořádání, 

                                                      
1 Tamtéž, s., s. 13. 
2 Tamtéž, s. 74. 
3 Tamtéž, s. 14. 
4 MASARYK, Tomáš G.: Nová Evropa. Stanovisko Slovanské. Praha: Nakl. G. Dubského, 1920, s. 114 a 39. 
5 STLOUKAL, Karel: Československý stát v představách T. G. Masaryka za války. Praha: Politický klub ČND 

1930, s. 126 (příloha). 
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ale i vybudování nové evropské rovnováhy. Ta se měla opírat jak o slovanskou 
solidaritu, tak i o zájmy západních mocností. Tyto zájmy byly definovány někdy 
jako společný odpor proti německému imperialismu, jindy jako spojenectví demo-
kratických států. 

 

STŘEDOEVROPSKÁ MOCENSKÁ ROVNOVÁHA 
V projevu k Revolučnímu Národnímu shromáždění v prosinci 1918 načrtl Masaryk 

svoji představu budoucího uspořádání střední Evropy: „Jestliže se urovnají obtíže mezi 
Jihoslovany a Italy – a máme naději – pak pangermánská »Mitteleuropa« byla by na-
hrazena sblížením státův od Baltského moře až k Adrii a dále přes Švýcary až k Francii. 
Byla by to silná ohrada proti Němcům, pokud neopustí svůj výbojný tlak na východ, a 
zároveň ochrana pro Rusko, takto od Pruska oddělené. A silné Rusko, sjednocené fe-
derativně, my všichni a Evropa potřebujeme.“1 Byla to vize pásu malých států čelících 
pangermánskému nebezpečí, a to i pomocí slovanské vzájemnosti.  

Představa slovanské solidarity měla u Masaryka dvě roviny. Ta první zachycovala 
spojenectví slovanských států ve střední Evropě, ta druhá se týkala vztahu k Rusku. 
Vzhledem k událostem, které doprovázely 1. světovou válku, lze říci, že v oné první 
rovině se Masarykovy názory neměnily, v druhé se přizpůsobovaly měnícím se pomě-
rům v Rusku a postavení Ruska v Evropě.  

Masaryk se domníval, že ve střední Evropě lze vytvořit pás slovanských států  
– Polska, Čech (Československa) a Jugoslávie, který by se stal, jak napsal v knize Nová 
Evropa, v „nastávající nové demokratické době přirozenou hrází proti německému 
náporu na východ“. Tento blok slovanských států měl svými více než 40 miliony oby-
vatel přerušit německý tlak na Balkán, Cařihrad, Bagdád a Káhiru. Svoboda Čechů, 
Poláků a Jihoslovanů byla z Masarykova hlediska neoddělitelná, a stejně logická byla 
pro něho i poválečná spolupráce těchto tří zemí. Masaryk byl v době psaní Nové Evro-
py přesvědčen, že „shoda a totožnost zájmů československých a polských je dána 
pangermánskou prusko-rakouskou aliancí“.2  

Masaryk pokládal Srby za nejpřirozenější spojence Čechů. Byl tu však geografický 
problém, který stavěl nejen toto spojenectví, ale celou geopolitickou konstrukci rov-
nováhy opírající se o spojenectví slovanských států ve střední Evropě pod otazník. 
Řešení se našlo sice jednoduché, ale nereálné: spojení Československa se Srby měl 
zajistit koridor z jižního Slovenska do Jugoslávie; takto by byl propojen celý středo-
evropský pás od Baltu po Jadran. Tento koridor měl plnit dvojí funkci:  

 Spojit blok malých slovanských států proti německému tlaku;  

 Oddělit Německo od jeho přirozeného a protislovanského spojence, za kterého 
pokládal Maďarsko. 

                                                      
1 Československá zahraniční politika 1914 – 1945. (Dokumenty). Citované vydání, s. 76. 
2 MASARYK, Tomáš G.: Nová Evropa. Citované vydání, s. 179-180. 
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Podle Seton-Watsona nikdo neměl Čechům za zlé, že si chtěli koridorem zabezpečit 
přístup k moři. Zároveň však zpochybňoval možnost vydělit tento pruh země 175 km 
dlouhý a 35 km široký táhnoucí se od Dunaje k Drávě a zabírající větší část čtyř uher-
ských žup – mošoňské, šoproňské, železnohradské a zalaské – se sedmi sty tisíci oby-
vateli, „z nichž při nejštědřejším odhadu jen čtvrtina je slovenská“. Tento „naprosto 
umělý útvar“ by byl podle něho „stálou příčinou k nepokoji. Ve válce by hájení bylo 
nemožno a území by se muselo vyklidit; v míru pak lze účelu jeho snadno dosíci jinými 
a méně pochybnými prostředky.“ Domníval se, že když budou „Čechy a Jugoslávie 
úzce sjednoceny ve své obchodní a fiskální politice, budou vždy dosti mocny, aby za-
bránily Uhrám – pokořeným a zmenšeným – pokračovati ve zhoubné staré politice“.1  

 

Mapa č. 18: Masarykova představa Čech a Slovenska 
 

 
 

Ideu koridoru převzal Masaryk z prostředí mladočechů a byla předložena i na mí-
rových jednáních po 1. světové válce v Paříži. Už Karel Kramář ve svém návrhu Ústavy 
slovanské říše, která byla zmíněna v kapitole o panslovanství, formuloval ideu korido-

                                                      
1 SETON-WATSON, Robert W.: Evropa v přerodu. Citované vydání, s. 238. 
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ru mezi Československem a Srbským královstvím, ovšem ve státoprávních pojmech, 
které mu byly bližší – a koridor přičlenil k Srbsku. Názory samotného Masaryka na 
koridor se měnily. Mapa číslo 18 je výřezem z mapy, kterou si Masaryk odvezl do emi-
grace v prosinci 1914 – na ní je koridor zakreslen Masarykovou rukou.1 V memorandu 
Samostatné Čechy psal o spojení Čech a Srbochorvatska jako o společné touze, která 
může být naplněna tím, že se „připojí pruh země při západní hranici uherské buď celý 
k Srbsku, nebo jedna polovina jeho (severní) k Čechám a druhá (jižní) k Srbsku“. Oby-
vatelstvo koridoru bylo podle Masaryka německé se značnými chorvatskými menši-
nami a na jihu slovinské. Tehdy vyjadřoval přesvědčení, že „není nespravedlivé žádat 
toto území“, neboť prý naopak „značné slovenské a srbochorvátské menšiny… asi 
budou ponechány Uhrám“.2 Vznik koridoru by napravil, jak uváděl v memorandu fran-
couzské vládě v únoru 1916, rozdělení „Čechoslováků a Jihoslovanů“ vzniklé vpádem 
Maďarů do Uher v 9. století. V tomto memorandu uvažoval dokonce o možnosti vy-
stěhování Maďarů z území koridoru na základě představy kolektivní viny: „Máme prá-
vo použíti stejné politiky, kterou ostatně schvalují a provádějí i Němci. Barbarství pro-
váděná Maďary a Němci v Srbsku i Bosně a Hercegovině, v Dalmácii a Chorvatsku, 
dávají Spojencům právo potrestati viníky.“3 Rozebíral také hospodářský a vojenský 
význam koridoru a dovodil, že „utvořením tohoto srbsko-českého koridoru by spojenci 
zabránili Německu kolonizovat Balkán a Malou Asii a zabránili by Maďarům, aby byli 
poslušným předvojem Berlína“.4 

V knize Nová Evropa zaujal Masaryk k myšlence koridoru rezervovanější stanovis-
ko; jsou v ní cítit rozpaky nad geografickým ztvárněním státu s takovýmto koridorem. 
Psal, že „někteří čeští a jihoslovanští politici ukazují na možnost“ spojení svých zemí 
koridorem. Zachoval národnostní charakteristiku koridoru a opět zdůraznil, že území 
koridoru spojovalo by severní a jižní Slovany. Toto přibližně 200 km dlouhé, úzké ná-
rokované území patřilo prý kdysi Slovensku a dodnes by na něm mělo být národnost-
ně smíšené obyvatelstvo. Cítil, že vytvoření koridoru předpokládá úplné vítězství Spo-
jenců, neboť nepochyboval, že by „Němci a Maďaři takový plán nepřijali dobrovolně“. 
Na jiném místě knihy pak vyjádřil naději, že když nebude koridor dán českosloven-
skému nebo jugoslávskému státu, mohl by být internacionalizován. Zároveň ale psal, 
že „jestli dojde k opravdové demokratické rekonstrukci Evropy, pak budou zabezpe-
čeni severní i jižní Slované bez tohoto spojení“.5 Na mapě číslo 19, která je kopií mapy 
přiložené Masarykem ke zmiňovanému memorandu z roku 1915, koridor zakreslen 
není. Není ani na jiných mapách z oné doby – na mapě uveřejněné v La Nation Tchè-
que v červnu 1915, na mapě otištěné v Kyjevě téhož roku v časopise Češsko-ruskoje 
                                                      
1 Mapa je převzata z HRONSKÝ, Marián: Boj o Slovensko a Trianon. 1918-1920. Bratislava: Národné lite-

rárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1998, s. 21. 
2 Československá zahraniční politika 1914 – 1945. (Dokumenty). Citované vydání, s. 19-20. 
3 STLOUKAL, Karel: Československý stát v představách T. G. Masaryka za války. Citované vydání,  

s. 101-102 (příloha). 
4 Československá zahraniční politika 1914 – 1945. (Dokumenty). Citované vydání, s. 20. 
5 MASARYK, Tomáš G.: Nová Evropa. Citované vydání, s. 166 a 217. 
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jediněnije, na mapě Československa vydané v USA v roce 1915, ale ani na mapě zpra-
cované Československou národní radou v Paříži.1 V Masarykově projevu k Revoluč-
nímu Národnímu shromáždění v prosinci 1918 lze ale nalézt větu o nutnosti přímého 
geografického spojení s Jihoslovany. Ve Světové revoluci pak Masaryk napsal, že kori-
dor nebyl jeho plánem, a že se mu nezdál možný. 

Spojenectví Československa, Polska a Jugoslávie mělo být podle Masaryka garan-
továno Ruskem. Například v memorandu Samostatné Čechy Masaryk tvrdil, že „čeští 
politikové soudí, že Cařihrad a tudíž i úžiny mohou náležet jedině Rusku; tento cíl má 
náboženskou sankci ruského lidu… a je přirozeným rozřešením politického i hospodář-
ského úsilí Ruska…“2 Podle Seton-Watsona Masaryk v říjnu 1914 předpokládal, že „pro 
zdar plánu je nezbytné, aby Rusko hraničilo přímo s Čechami. Toho však může být 
docíleno jen tehdy, jestliže ruská armáda obsadí celé území, o něž běží, a bude je dr-
žeti dost dlouho, aby bylo možno provést předběžnou organizaci.“3 V rozhovoru s rus-
kým velvyslancem v Římě v prosinci 1914 Masaryk dokonce zastával stanovisko, že 
„samostatnost a moc československého království může být bezpečna pouze pevnou a 
nepřetržitou ruskou okupací českých a slovenských zemí. Dočasný pobyt Rusů a ná-
vrat Rakušanů by vyvolal v zemi pohromu a vyhlazení politických vůdců a organizací“. 
V memorandu francouzské vládě z února 1916 psal Masaryk o pravděpodobnosti 
ochrany Čech a Velkého Srbska Ruskem a Spojenci. „Ještě i za bolševické revoluce 
počítal Masaryk s ochranou velké říše slovanské a děsí se, co by to znamenalo, kdyby 
Československo nemohlo se opírati o mocné Rusko,“ psal dlouholetý Masarykův spo-
lupracovník Karel Stloukal a připomínal Masarykův petrohradský projev ze září 1917: 
„Co bude znamenat pro nás slabé Rusko, když dostaneme samostatnost a nebudeme 
míti dostatek opory. A to, co platí pro nás, platí pro Poláky i Jihoslovany… My si musí-
me přáti a každý z nás musí pracovati k tomu, aby Rusko bylo silné, pak bude Němec-
ko a Rakousko slabší.“ Stloukal pak dodal pozoruhodnou myšlenku, která naznačuje 
vynucenou účelovost Masarykova obratu od realismu k idealismu: „Po rozvratu Ruska 
bolševiky dostávají ovšem představy Masarykovy o stycích s Ruskem jiný směr. Nespo-
léhá již na ruskou pomoc, hledaje za ni náhradu ve velkých ideách demokracie.“4 

Samotné vytvoření bloku slovanských států ve střední Evropě chápal Masaryk jako 
čin výhodný pro Západ. V Nové Evropě vyjádřil přesvědčení, že „přirozenou organizací 
pásma malých národů národové západní – Francie, Anglie a Itálie – budou míti uleve-
no; tlaku na západ nebude se co bát, jakmile východ Evropy bude přirozeně politicky 
organizován a Rakousko-Uhersko, Balkán a Turecko budou Německu odňaty“. V jeho 
koncepci poválečné Evropy jsou Polsko, Československo a Jugoslávie v „nastávající 
                                                      
1 Viz Československá vlastivěda. Díl V. Stát. Praha: Sfinx, 1931, s. 462 a 457 a Československá zahraniční 

politika 1914 – 1945. (Dokumenty). Citované vydání, s. 312. 
2 Československá zahraniční politika 1914 – 1945. (Dokumenty). Citované vydání, s. 22. 
3 BENEŠ, Edvard: Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa. Díl III, 

Praha: Orbis a Čin 1935, s. 246, 233 a 234. 
4 STLOUKAL, Karel: Československý stát v představách T. G. Masaryka za války. Citované vydání,  

s. 86 a 102 (příloha), 41-42 a 135. 
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nové demokratické době přirozenou hrází proti německému náporu na východ“.1 
Ostatně již v listopadu 1912 psal český básník Viktor Dyk, že „utonutí naše v moři ně-
meckém je podmínka úspěšnosti německého imperialismu; samostatné České králov-
ství je podmínkou jeho neúspěchu.“2  

Charakter české otázky jako otázky světové zdůvodňoval Masaryk zájmem zá-
padních mocností na boji s pangermánstvím. Podle knihy Nová Evropa jsou státy 
Centrální „nenárodní a přímo protinárodní“. Proto také předpokládal – či snažil se 
prosadit? –, že předním úkolem války je politická rekonstrukce východní Evropy na 
národnostním základě. Masaryk tvrdil, že „jestliže by československý národ zůstal  
v područí Němců a spojených s Němci Asiatů (Maďarů, Turků) anebo dokonce padl“, 
pangermánské plány by byly uskutečněny. Proto podle něho „československá otázka 
je otázkou světovou a je otázkou právě této války“. Nepokládal osvobození Čech za 
nejdůležitější cíl války, ale byl přesvědčen, že „cílů, jež si Spojenci vytkli, nemůže být 
dosaženo bez osvobození Čech“.3 

 

ÚZEMÍ ČESKÉHO (ČESKOSLOVENSKÉHO) STÁTU 
Představa o území, obyvatelstvu a politickém režimu nezávislého českého – nebo 

československého – státu se u Tomáše G. Masaryka v průběhu války vyvíjela. Přesnější 
by asi bylo říci, že se vyvíjel Masarykův názor na politické možnosti získat území a za-
jistit ideální vnitřní podmínky pro národní stát. Mapa číslo 19 je onou kopií Map of 
United states of Bohemia. Země česko-slovenské, která byla připojena k memorandu 
Samostatné Čechy z roku 1915.4 Na této mapě se navrhovaný rozsah nového státu 
blíží pozdější první Československé republice. V memorandu se Masaryk domníval, že 
by se český stát skládal z českých zemí – tedy Čech, Moravy a Slezska –, k nimž by byly 
připojeny slovenské kraje. V duchu české obrozenecké samozřejmosti chápal Slováky 
jako větev Čechů. Masarykův program předpokládal vytvoření samostatných Čech 
na základě spojení českých zemí v jejich historických hranicích a slovenského území 
na základě etnických hranic. Tomu odpovídá i naznačené připojení části Těšínska, 
která byla později odstoupena Polsku, ale i charakter jižní hranice Slovenska, jež na 
mapě nepostupuje po Dunaji.  

Sám Masaryk ve Světové revoluci upozornil, že pro zahraniční spojence byl důraz 
na historické hranice českých zemí překvapením, neboť očekávali požadavky na území 
ohraničené etnicky. Seton-Watson ve své zprávě o rozhovoru s Masarykem uvedl, že 
„informátorovy“ argumenty ve prospěch historických hranic a Slovenska „jsou v ne-
shodě s národním rázem československého státu“, ale zakládají se na tom, že „je kraj-
ně nesnadno vésti udržitelnou hranici na základě etnografickém“. Korekce ve pro-

                                                      
1 MASARYK, Tomáš G.: Nová Evropa. Citované vydání, s. 184. 
2 Citováno podle KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši a Evropě 1815 – 1914. Citované vydání, s. 326. 
3 MASARYK, Tomáš G.: Nová Evropa. Citované vydání, s. 74, 110, 176-177 a 178. 
4 Mapa je převzata z knihy Československá vlastivěda. Díl V. Stát. Praha: Sfinx, 1931, s. 463. U popisky 

k mapě je uvedeno, že memorandum je z dubna 1915. 
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spěch národopisné hranice připouštěl Masaryk v oblasti Horních Rakous a ve Slezsku – 
severní Čechy ale „jsou nezbytné k existenci a prospívání nového státu jak z hlediska 
hospodářského, tak v zájmu českých národnostních menšin“.1  

 

Mapa č. 19: Země Česko-slovenské podle Tomáše G. Masaryka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na mapě číslo 17, s níž odjížděl Tomáš G. Masaryk do emigrace, je slovenská hrani-
ce vymezena na severu uhersko-haličskou hranicí, na východě přibližně řekou Uh, na 
jihu pak čárou vedenou po pohoří Matry a Dunajem. Obdobnou hranici rýsoval Masa-
ryk také v rozhovoru se Seton-Watsonem v říjnu 1914. Tehdy se domníval, že Užho-
rod, Mukačevo a Marmarošská Sihoť by měly připadnout ruské říši – tedy, že nově 
vzniklé Čechy (Československo) budou hraničit s Ruskem. V memorandu britskému 
ministrovi zahraničních věcí z května 1915 předpokládal, že by se slovenská hranice 
táhla v severních Uhrách „od Užhorodu přes Košice podle národopisné hranice dolů 
po řece Ipole k Dunaji, zahrnující v to Prešpurk a celý slovenský sever až k pohraniční 
čáře uherské“. Nový český stát by měl mít rozlohu přibližně 50 tisíc anglických čtve-
rečních mil, tedy asi 129 tisíc km2 – což je například téměř dvakrát víc než Belgie 
s Nizozemskem dohromady.2  

Mapa, s níž Masaryk odjížděl do emigrace, předpokládala možnost připojení části 
obou Lužic. Na tomto příkladě lze ukázat cíle i Masarykovo diplomatické umění. Jak 
upozorňuje zpráva ruského velvyslance v Itálii o rozhovoru s Masarykem v době řím-
ského pobytu, Masarykova argumentace o nároku na Lužici je mnohoznačná: Češi se 
při vymezování požadovaných hranic „neřídí jen etnografií, ale žádají historických  
a zároveň strategických hranic“. Stloukal přímo tvrdil, že Masaryk „chtěl zachránit 

                                                      
1 BENEŠ, Edvard: Světová válka a naše revoluce. Citované vydání, s. 236-237. 
2 Československá zahraniční politika 1914 – 1945. (Dokumenty). Citované vydání, s. 16. 
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zbytek Lužičanů od germanizace a posunout obrannou frontu Čech blíže k Berlínu“1. 
Požadavek připojení Lužice ale v některých jiných Masarykových projektech chybí. 

Masarykem zakreslená mapa číslo 17 též předpokládala možnost připojení části 
Kladska a části tehdy pruského Slezska. Na druhé straně tato mapa nepočítala s připo-
jením Podkarpatské Rusi. Tento nejnápadnější rozdíl původních Masarykových před-
stav o rozloze státu ve srovnání s realitou 1. republiky je v přímé souvislosti s původní 
představou o roli Ruska. Úvahy o společné hranici s Rumunskem se u Masaryka obje-
vily až v srpnu 1917. Zároveň mapa předvídala možnost korektury historických hranic 
v oblasti Valticka a naznačuje možnost úprav historických hranic v oblasti Vitorazska. 

 Není správné srovnávat rozlohu – a komplexní ideu – československého státu vy-
tvořeného v roce 1918 pouze s původními názory jeho zakladatelů. Sám Masaryk vždy 
ve svých memorandech, statích i studiích citlivě zohledňoval aktuální stav mocenské 
rovnováhy za války a často i z čistě diplomatických důvodů v určitých okamžicích kladl 
akcent na různé územní nároky.  

 

OBYVATELSTVO A NÁROD 
Také představy o počtu obyvatel a národnostním složení českého státu se u To-

máše G. Masaryka nejen měnily, ale měly i řadu konstant. V memorandu britskému 
ministrovi zahraničních věcí v roce 1915 předpokládal, že český (československý) stát 
bude mít 12 milionů obyvatel, měl by být na osmém místě v Evropě a za ním by mělo 
následovat 14 menších států (mnohokrát bylo připomínáno, že Masaryk ve svých 
výčtech států několikrát zapomněl na budoucího československého souseda, na Ru-
munsko). V Nové Evropě psal Masaryk o 13 milionech obyvatel nového státu s při-
bližně čtyřmilionovou menšinou. Ve skutečnosti měla Československá republika v do-
bě svého vzniku více než 13 milionů obyvatel i bez Podkarpatské Rusi. 

 Projekt samostatného státu Masaryk opíral o koncepci národního sebeurčení. 
Národnostní princip při vytváření států pokládal za nový, moderní, ale i složitý: „Je 
tolik národnostních otázek, kolik národů a minorit – není jedné šablony na řešení 
všech národnostních otázek.“ V návaznosti na Herdera spatřoval v národech přiroze-
né orgány lidstva, zatímco státy chápal jako umělé orgány. „Svým rozsahem státy by 
se měly rovnat národům. Národy jsou přirozenou organizací lidstva, národnost je nej-
lepší zárukou mezinárodnosti,“ psal Masaryk v Nové Evropě a dodal: „Státy musí být 
znárodněny.“ Byl přesvědčen, že je správné „pokládat národ a národnost za cíl spole-
čenského úsilí, stát za prostředek; de facto každý uvědomělý národ usiluje o svůj 
vlastní stát“.2 Zároveň byl ale Masaryk přesvědčen o historické tendenci k jednotné 
organizaci veškerého lidstva a o evropském směřování ke sjednocení celého světadílu. 
I on, jako vlastně již Palacký, byl toho názoru, že národy tím, jak se individualizují, 

                                                      
1 STLOUKAL, Karel: Československý stát v představách T. G. Masaryka za války. Citované vydání, 

s. 85 a 30. 
2 MASARYK, Tomáš G.: Nová Evropa. Citované vydání, s. 100, 209-210 a 69-70. 
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usilují i o semknutí. Ve Světové revoluci se mu jako cíl hodný snažení jevila volná fede-
ralizace Evropy.   

Právo národů na sebeurčení bylo pro Masaryka také ideologickým poutem se 
Spojenci. Jeho odraz nacházel zvláště ve vystoupeních amerického prezidenta Wo-
odrow Wilsona. V Nové Evropě se však staví na pozici národních zájmů Čechů (Čechů a 
Slováků) tak radikálně, že vědomě odmítá Wilsonův cíl autonomie národů v Rakous-
ko-Uhersku, obsažený v jeho známých čtrnácti bodech. Podle Masaryka „Čechům 
nestačí koncess národní autonomie a nestačí již ani rakouská federace; Čechové mají 
historické právo na samostatnost českých zemí (Čech, Moravy a Slezska), mají právo 
na samostatnost státu jimi vytvořeného. Mimo to mají přirozené a historické právo na 
přičlenění Slovenska brutálně potlačeného Maďary. Slovensko, tvořící jádro velkomo-
ravské říše, bylo Maďary odtrženo v X. století… Spojení Čechů a Slováků je tudíž poža-
davek legitimní.“ Sebeurčovací princip národů sloužil Masarykovi v Nové Evropě i jako 
zdůvodnění „nového plánu“, který „byl navržen Malorusy žijícími v Uhrách. Jejich zá-
stupci žijící ve Spojených státech si přejí spojení svého národa s Československým 
státem, jehož by tvořili autonomní, federativní část. Tento návrh musí ovšem být 
schválen lidem v Uhrách.“1 

Národní argumentace Masarykovi splývala či volně přecházela v argumentaci širší: 
kontrapozici Slovanů a Germánů. Vytýkal pangermánům, že se sice dovolávali ideje 
národa, ale stavěli stát nad národ a vlastní národ nad jiné národy. Panslavismus 
naopak viděl jako problém literární a kulturní vzájemnosti. Z druhé strany však nikdy 
neustoupil od svého stanoviska, že neexistuje slovenský národ. „Slováci jsou Čechy, 
přes to, že užívají svého nářečí jakožto spisovného jazyka,“ tvrdil například v memo-
randu britskému ministrovi zahraničních věcí v květnu 1915.2 Ještě ve studii Budoucí 
postavení Čech z února 1917 polemizoval s názvem „Československo“ a toto slovní 
spojení se poprvé u něho objevuje bez kritických výhrad až v jeho projevech  
v létě 1917 v Rusku – pod tlakem zvenčí. Ve Světové revoluci je však patrná nostalgie 
po označení „Čechy“.  

Masaryk při prosazení myšlenky samostatného státu sice taktizoval v tak závažných 
otázkách, jako bylo vymezení hranic či forma vlády – nikdy však nepochyboval o výho-
dách spojení Čechů a Slováků pro obě strany. To, že nesmlouvavě obhajoval českoslo-
venskou státnost, však neznamená, že by nezvažoval možnost oddělení Čechů a Slo-
váků. Například v článku Československá jednota z prosince 1916 analyzoval varianty 
dvou samostatných států – českého a slovenského –, variantu užšího spojení Sloven-
ska s Ruskem i možnosti jiných kombinací. Připomínal, že Karel Havlíček Borovský 
jako Čech viděl na Slovensku těžiště vlastního národa. Nepochyboval, že tímto svaz-
kem získá hospodářsky a finančně hlavně Slovensko. Navíc ale dodával, že „spojením 
vzroste slovanská majorita všech zemí na téměř 9 milionů a bude tudíž silnější vůči 
minoritám… Podle mého přesvědčení založeného na dobré znalosti všech poměrů, 
                                                      
1 Tamtéž, s. 160 a 166-167. 
2 Československá zahraniční politika 1914 – 1945. (Dokumenty). Citované vydání, s. 16. 
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spojení Slovenska a Českých zemí v jeden samostatný stát je nejlepší zárukou pro Če-
chy a Slováky, ale také pro Rusko a Slovany vůbec.“1 Ze slovenské strany je nejzná-
mějším vyjádřením této ideje Martinská deklarace z října 1918, která též pracovala  
s pojmem jednotného národa.2 Výrazem tohoto pojetí se stala 1. republika se svým 
ústavně zakotveným pojetím československého národa. Masarykovo chápání češství a 
slovenství nebylo však ani univerzální, ani věčné – poznámky o kořenech a osudu če-
choslovakismu obsahuje 11. kapitola. 

Masaryk viděl problematičnost existence velkých národnostních menšin v čes-
kém (československém) státě. Předpokládal, že v obnoveném Polsku a v Českoslo-
vensku vzniknou značné německé minority, ale počet Poláků a Čechů v Německu bude 
ještě větší. Například ve studii Budoucí postavení Čech psal, že „správné měřítko pro 
národnostní znovurozdělení v Evropě spočívá ve spravedlivé aplikaci většinového 
principu. Co jest správnější – by devět milionů Čechů bylo pod vládou Němců, či by tři 
miliony Němců byly pod vládou Čechů?“ Ovšem se stejnou razancí tvrdil, že poloha ve 
středu Evropy určuje, že československý stát bude mít „vždy zájem na tom, aby Něm-
cům a oběma menším minoritám zaručena byla plná práva. Zdravý rozum to bude 
vyžadovati.“3 Svobodným menšinám tohoto typu přisoudil v Nové Evropě významný 
úkol v organizaci Evropy – napomáhat vývoji opravdové mezinárodnosti. S odvoláním 
na Julia Grégra a některé další tehdejší české politiky ovšem uvažoval též o případné 
úpravě severních a jižních hranic Čech podle národnostního principu formou připojení 
území k Německu či Rakousku.  

I po světové válce Masaryk nejednou koketoval s myšlenkou revize historických 
hranic Čech ve prospěch německé menšiny, ale také s obrazem jiné, pro Maďarsko 
výhodnější linie jižní hranice Slovenska. Zároveň už v projevu k Revolučnímu Národ-
nímu shromáždění v prosinci 1918 – v pasáži, kterou přednesl ve slovenštině – jasně 
definoval svoji představu o životě maďarských menšin v novém Československu a také 
o povaze slovensko-maďarské hranice: „Maďarské minority budú poživať všetkých 
občianskych práv. Maďari boli dosť krutí, že hovorievali: Slovák nie je človekom  
– my nebudeme odplácať im zlým, chceme len, aby Slovensko v plnom rozsahu malo 
hranice vhodné pre svoj rozkvet.“4 Obecně ale platí, že nejen Československo, ale také 
většina států vzniklých po 1. světové válce – ale i nové Německo a sovětské Rusko – 
byly mnohonárodnostní státy.  

Pozornost zasluhují ale též Benešovy osobní zkušenosti jako spoluzakladatele a ob-
novovatele státu, ale též jako člověka znalého geopolitických zákonitostí. Též Edvard 
Beneš pokládal česko-slovenskou jednotu za záruku zajištění zájmů českého národa. 

                                                      
1 STLOUKAL, Karel: Československý stát v představách T. G. Masaryka za války. Citované vydání,  

s. 107-108 (příloha). 
2 Viz blíže HRONSKÝ, Marián, PEKNÍK, M.: Martinská deklarácia. Bratislava: Veda, 2008. 
3 STLOUKAL, Karel: Československý stát v představách T. G. Masaryka za války. Citované vydání, s. 124 

(příloha). 
4 Československá zahraniční politika 1914 – 1945. (Dokumenty). Citované vydání, s. 78. 
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Nedělal si žádné iluze o vývoji po 2. světové válce. Věrný svému liberálnímu vidění 
dával najevo obavu z přenesení formy vlády ze Sovětského svazu do malých slovan-
ských zemí; v jednotě slovanských zemí však viděl jednu z hlavních záruk udržení 
státnosti. Byl přesvědčen, že „síla Sovětského svazu bude růst, obava z něho u dru-
hých bude růst také, konflikty jsou a budou nevyhnutelné, a budoucí Německo udělá 
všecko, aby ke konfliktům došlo, neboť jen z konfliktů mezi ostatními může ono těžit a 
znovu zase v nějaké nové formě svou moc obnovit“. Při tomto vývoji bude Českoslo-
vensko vždy první na ráně. „Jen pevně spojení a pevně srostlí v jeden státní organis-
mus, budeme moci oba, Češi a Slováci, i národně odolat tomuto novému přívalu. Ne-
dělejme si nových iluzí po této válce – jako mnozí z nás je měli po válce minulé – že 
nás pak někdo spasí, za nás se postaví, rozbít nás nedovolí… Poměr Čechů a Slováků… 
nový rok 1939 už nesnese.“ Z této situace hledal Beneš záchranu v tom, co nazval 
slovanstvím budoucnosti: „Pokládám za jedině možnou slovanskou politiku – a pro 
nás všecky za zdravou a úspěšnou – trvalou politiku sovětsko-polsko-československé 
aliance“.1 Toto pojetí však již bylo v polovině čtyřicátých let 20. století archaismem: 
nastupoval svět bipolarity, který zatlačil národní ideu do pozadí a v internacionalismu 
komunistů a kosmopolitismu liberálů upřednostnil konfrontaci kolem otázky sociální a 
otázky občanské.  
 

CHARAKTER STÁTU 
Tomáš G. Masaryk byl přesvědčením republikán, ovšem nedával své názory vždy 

najevo: nepřizpůsoboval se domácím náladám, ale možnostem, které mezinárodně 
politická situace nabízela. A tak v memorandu britskému ministrovi zahraničních věcí 
Masaryk psal o tom, že Čechy jsou projektovány jako stát monarchistický a že vize 
republiky je zastávána jen několika radikálními politiky. Předpokládal, že by na český 
trůn mohl zasednout některý z princů dodaných Spojenci, nebo by mohla být vytvoře-
na personální unie Srbska a Čech (Československa). V jeho textech lze nalézt i teze, že 
v Čechách je nejpopulárnější ruská dynastie, úvahy o volbě jednoho z anglických či 
italských princů, o zástupci dánského nebo belgického dvora na českém trůně. Mo-
narchii však chápal jako konstituční a demokratickou, což byl asi základ jeho odmíta-
vého vztahu k představě vlády Romanovců v Čechách – obával se, že by způsob vlády 
Romanovců na přemyslovském trůně, na západě nezvyklý, vyvolal brzy rozčarování. 

Je však možné připomenout i jiné Masarykovy postoje. Například v memorandu 
francouzské vládě z února 1916 tvrdil, že zkušenost s cizími dynastiemi a úloha, kterou 
hrají cizí princezny nejen v Rumunsku, Řecku, Bulharsku, Albánii, ale také v Černé Ho-
ře, není příliš vábná. A zdůraznil, že republikánský režim, požadovaný zpočátku jen 
radikály, získával v českých zemích stále více přívrženců. A samozřejmě připojuje, že 
při tomto řešení by byla rozhodující úloha Francie. Podle Stloukala představa, že český 
stát je nutno obnovit jako monarchii, trvala u Masaryka jen „pokud počítal při obno-

                                                      
1 BENEŠ, Edvard: Úvahy o slovanství. Praha: Čin, 1947, s. 351-352. 
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vení samostatnosti s rozhodující pomocí Ruska“, a názor změnil „roku 1917, patrně 
v souvislosti se změnou státní formy v Rusku“1. V Nové Evropě pak lze nalézt katego-
rické prohlášení, že „Československý stát nepochybně bude republikou“. 

 Bez ohledu na to, zda doporučoval monarchistický či republikánský způsob vlády, 
Masaryk vystupoval vždy jako demokrat. Zdůvodňoval demokracii i nutností chápat 
národ jako přirozenou základnu státu a přirozenou organickou jednotku lidství. Orien-
tace na národ pro něho znamenala volbu politického režimu: pro Masaryka byl národ 
demokratickou organizací, zatímco stát je organizací aristokratickou, dominující, po-
tlačující; domníval se, že státy demokratické teprve vznikají. Z druhé strany v Nové 
Evropě tvrdil, že etnografické upravení hranic se bude řídit demokratickým a parla-
mentním principem většiny. 

 Demokratická argumentace Masarykovi plynule a přirozeně přecházela v otázku 
sociální či socialistickou – a ideu humanitní. „Demokracie, jako i národnost a socialis-
mus, spočívá na principu humanitním: Žádný člověk nesmí užívat druhého člověka 
jako prostředku svých cílů – to je mravní obsah politického principu rovnosti a rovno-
právnosti,“ psal Masaryk v Nové Evropě. Demokracie pro něho byla organizací spo-
lečnosti spočívající na práci. Podle jeho představ v demokracii nemělo být lidí a tříd 
vykořisťujících práci druhých, demokratickému státu měl být cizí militarismus, tajná 
diplomacie, politika vnitřní i zahraniční měla podléhat posouzení i řízení parlamen-
tem.2 Tyto představy kontrastují s názory Františka Palackého a Ľudovíta Štúra, pro 
něž byl socialismus nepřijatelný a komunismus jak nutný důsledek šíření socialistic-
kých idejí, tak záruka mravního rozkladu.  

 Demokracie se pro Masaryka stala i mezinárodním cílem. Právě vítězná demokra-
cie měla být v Evropě zárukou udržení samostatnosti českého státu i při ztrátě opory 
v Rusku a bez koridoru do Jugoslávie. První světová válka se pro něho postupně mě-
nila v zápas teokracie a demokracie – řečeno s americkým prezidentem Wilsonem, 
válka měla učinit svět bezpečnější pro demokracii. V tomto kontextu Masaryk soudil, 
že „Pangermáni převrátili historii a sociologii v zoologii a mechaniku“. V Nové Evropě 
přímo tvrdil, že ve válce proti sobě stojí „mocnosti středověkého teokratického mo-
narchismu, absolutismu, nedemokratického a nenárodního, a státy konstituční, de-
mokratické, republikánské, uznávající práva všech národů, nejen velkých, nýbrž i ma-
lých, na státní samostatnost“. Z imperialistické války se tak vynořila ideologická bipo-
larita. Masaryk dobře věděl, že se do jeho schématu „teokracie versus demokracie“, 
idea pruská proti ideji americké, či přesněji „republiky a demokracie kontra monar-
chie, militarismus, středověk a teokracie“ nehodí carské Rusko. Proto v Nové Evropě 
oslavoval svržení cara a chválil Rusko za to, že „usiluje o republiku dokonce již sociál-
ní“.3 Popravdě řečeno ale Německo a Rakousko-Uhersko byly na začátku války konsti-

                                                      
1 STLOUKAL, Karel: Československý stát v představách T. G. Masaryka za války. Citované vydání,  

s. 99-100 (příloha), 19 a 23. 
2 MASARYK, Tomáš G.: Nová Evropa. Citované vydání, s. 210 a 209. 
3 Tamtéž, s. 42, 52, 50, 73 atd. 
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tuční monarchie, jejichž volební systém i stav občanské společnosti nebyl nikterak 
pozadu za situací ve Francii či Velké Británii. Též ekonomicky bylo Rakousko-Uhersko 
životaschopné. Ideologizace 1. světové války byla dítětem jejího průběhu: v disku-
sích o jejích příčinách nikdo neuvádí právo národů na sebeurčení; cíle této války jsou 
pak na jejím konci spojovány právě s touto ideou a ideou demokracie.  

Masarykův způsob propojení národní, občanské a sociální ideje je nesporně velice 
zajímavý. Zároveň však připomíná nejméně přesvědčivé části Palackého koncepce 
českých a slovanských dějin či vize panslavistů. Politická tradice Slovanů, Anglosasů či 
Němců je přece jenom něco jiného, než neměnný národní charakter či sociálně eko-
nomické možnosti rozvoje politického systému a režimu. 
 

MRTVÝ SEN? 
Ve svých úvahách o samostatné státnosti Tomáš G. Masaryk vždy spojoval mož-

nosti a záruky českého (československého) národního sebeurčení s představou o silo-
křivkách v Evropě. Snad jen s výjimkou okamžiku úniku k vizi zabezpečení nového stá-
tu pomocí všeobjímající demokracie zůstával Masaryk politickým realistou. Ač pře-
svědčený humanista, nepřeceňoval význam morálky a práva v mezistátních vztazích: 
vždy hledal definici českého národního zájmu v podmínkách měnící se rovnováhy 
mocí. 

 Porovnání reálného výsledku dosaženého pro roce 1918 a výchozích představ uka-
zuje, že Masaryk se svými druhy získal pro Československo větší území, než původně 
doufali. Vypráví se, že britský ministerský předseda Lloyd George novinářům na otáz-
ku, kdo válkou získal nejvíce, odpověděl víc než vtipně: „Profesor Masaryk!“ Zároveň 
ale platí, že se nepodařilo realizovat žádnou z Masarykových nejdůležitějších před-
stav o mezinárodních zárukách bezpečnosti a trvalosti existence samostatného čes-
koslovenského státu: Rusko se ze středu Evropy vzdálilo, spojenectví tří středoevrop-
ských slovanských zemí se neuskutečnilo, rozhodující vliv Francie ve střední Evropě 
nebyl trvalý, liberálně demokratičtí spojenci Československé republiky podepsali Mni-
chovskou dohodu. 

 Z hlediska meziválečné mezinárodní situace se jeví jako naivní představa o blízkos-
ti politiky Československa a Polska. Zůstává ale otevřená otázka, zda konflikty a ne-
shody těchto dvou států nebyly vyvolány tím, že vedoucí politikové nechápali skuteč-
né národní zájmy. Možná se zrodila z faktu, že Józef Piłsudski hledal spojence k ob-
novení Polska zcela jinde než Masaryk při formování fronty na podporu osamostat-
nění Československa. A tak k dějinám 1. republiky patří nejen spory o českosloven-
sko-polskou hranici v době vzniku 1. republiky, ale i fakt, že Polsko rozhodně nestálo 
po boku Československa v době mnichovského diktátu. 

Malá dohoda, účelové československo-rumunsko-jugoslávské spojenectví proti 
maďarskému revizionizmu, nemohla nahradit původní představy o zahraničních bez-
pečnostních zárukách Československa – ty měly především garantovat suverenitu 
mladého státu vůči německému imperialismu. V zápase proti německé rozpínavosti 
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neobstála Palackého idea mocného nadnárodního rakouského státu; neobstála ale ani 
Masarykova myšlenka Československé republiky opírající se o spojenectví tří slovan-
ských států, zajišťovaném Ruskem a západními demokraciemi. Už Locarnské smlouvy 
z roku 1925, které garantovaly trvalost západních hranic Německa a ne jeho vý-
chodních hranic, naznačily, že dějiny zápasu s pangermánstvím ještě neskončily. 

Mnozí analytici dnes hájí tezi, že „Clemenceau – a mohl bych také říci Francie – mír 
prohrál, protože rozbitím Rakousko-Uherska a balkanizací střední Evropy porušil rov-
nováhu Evropy, z čehož se Evropa dodnes nevzpamatovala.“1 Jenže právě Balkán 
směřoval po 1. světové válce ke sjednocování, štěpení nastalo až pod tlakem Ně-
mecka za 2. světové války a v devadesátých letech 20. století. Malé národy střední 
Evropy neměly pouze právo, ale i povinnost danou obhajobou lidských práv hledat 
jiný státní přístav pro ochranu svých životních zájmů, když je Rakousko pod tlakem 
velkoněmectví a Uhry maďarizací ohrožovaly.  

To, že Rakousko-Uhersko jako jediný stát ve světové válce zahynulo, bylo dáno tím, 
že ztratilo svoji původní obrannou funkci. Na konci války už rozhodně otázka nestála, 
zda být Čechem, nebo českou větví Böhmische Nation vedle větve německé. Sku-
tečná otázka zněla, zda být samosprávnými Čechy (Čecho-Slováky), nebo být pohl-
ceni velkoněmeckou ideou v rámci německé říše. Rakousko-Uhersko nerozebíraly 
malé národy, nebo alespoň ne především ony. Jak upozorňuje český historik Jaroslav 
Valenta, obecně dávno platilo, že „národy monarchie sice žily v jedné říši, ale ne spo-
lečně, spíše jen vedle sebe a často i proti sobě“.2 Na konci války pak přestala Vídeň 
hrát roli protiváhy prusko-německému militarismu. Byl to růst velkoněmeckých nálad 
v Rakousku a propruské orientace v Maďarsku, které nezadržitelně rozebíraly Rakous-
ko-Uhersko zevnitř.  

Československo nevzniklo jako ztělesnění zlovůle či Masarykovy ideje, ale jako 
specifický výraz zájmů mocností. Mackinderova představa „smrti Evropy“ v případě 
jejího rozdělení na Západ a rusko-německý Východ nalezla své řešení v podobě pásu 
nárazníkových států od Řecka po Finsko, z nichž většina byla před válkou součástí 
habsburské, romanovské či hohenzollernské říše – v něm Československu příslušela 
jen dílčí role. Jak uvádí Paul Kennedy, v Evropě tehdy přibylo dvacet tisíc kilometrů no-
vých hranic.3 Pohyb od „megalostátismu“ k „mikrostátismu“ (Milan Hodža) samozřej-
mě byl a zůstává problémem, zvláště když nově vytvořené státy měly velké národ-
nostní menšiny. I proto bývá představa o naivitě Masarykovy státní ideje mnohdy 
spojována s obrazem  fatálních omylů versailleského míru. Přestože pojetí vítězství a 
potrestání Německa po 1. světové válce bylo a je velmi diskutabilní, teze o versailles-
kém míru jako zárodku 2. světové války obsahuje celou řadu sporných východisek: 

 Pokládá vývoj k německému nacismu za zákonitý a zaviněný mezinárodními 
poměry. Tím se nejen snižuje vina těch, kdo utrpení 2. světové války zavinili, ale 

                                                      
1 FEJTŐ, Francois: Rekviem za mrtvou říši. O zkáze Rakousko-Uherska. Citované vydání, s. 6.  
2 VALENTA, Jaroslav: Stredoeurópska identita a jej budúcnosť. In: Slovo, 1999/33, s. 16. 
3 Viz KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Citované vydání, s. 354. 
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zároveň se tvrdí, že ve versailleském systému byla zakódována jediná vývojová 
tendence režimu v německém státu. 

 Popírá fakt, že v každé situaci je obsaženo několik tendencí vývoje. Na zpochyb-
ňovaný versailleský mír například navázal vznik Společnosti národů, zahájil svoji 
činnost Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti v Haagu, různé námořní konference 
kontrolovaly zbrojení, byl podepsán Briand-Kelloggův pakt zakazující válku jako 
nástroj zahraniční politiky, v Ženevě zasedla Světová konference o odzbrojení, 
která projednávala zrušení útočných zbraní atd. Všechny tyto nedokonalé pokusy 
o vylepšení mezinárodních vztahů po versailleském míru mohly být dále prohlu-
bovány a zdokonalovány – nebo zavrženy, jak se tomu stalo.  

 Zpochybňuje státní ideu Polska, Francie a dalších zemí, které též na počátku  
2. světové války na určitý čas zahynuly. 

Sám Masaryk byl v předvečer příchodu Hitlera k moci přesvědčen, že jeden z dů-
vodů evropského neklidu je v tom, že čtyřicet milionů příslušníků francouzského ná-
roda se obává „sedmdesáti milionů pangermánů. Kdyby mohlo dojít k francouzsko-
německo-britské kooperaci v Evropě, mohly by se všechny sny, které nám tanou na 
mysli, jako Panevropa, jednoho dne uskutečnit.“ Ještě v březnu 1933 Masaryk tvrdil, 
že kdyby byl mladý, udělal by vše, co je v jeho silách, aby „pomohl k proniknutí myš-
lence utvoření spojených států evropských“.1 Masaryk dával přednost světovému 
státu, oné teoreticky nejnadějnější alternativě živelné mocenské rovnováhy plodící 
války mezi suverénními státy, jako „mezinárodní nenucené organizaci svéprávných 
kulturních národů“.2  

* * * 
Je zbytečné vyčítat Čechům a Slovákům, že chtěli svůj národní stát. Takový stát 

chtěl a chce každý národ. John Stuart Mill napsal, že tam „kde se národnostní cit udr-
žuje na určité výši, pak je to nesporně okolnost umožňující sjednotit všechny členy 
této národnosti pod touž vládou, a to vládou zvlášť určenou pro ně“. Zároveň právě 
tento národní cit spojoval s tezí, že „otázku vlády by měli rozhodovat jen ti, jimž se má 
vládnout… Svobodné instituce je téměř nemožné zřídit v zemi, kde jsou různé národ-
nosti“ 3, psal tento britský liberální filosof politiky. V roce 1938 nebylo sporné právo 
existence Československa, problémem byla malá moc tohoto státu.  

                                                      
1 Citováno podle OPAT, Jaroslav: T. G. Masaryk. Evropan. Světoobčan. Praha: Ústav T. G. Masaryka,  

1999, s. 37 a 38.  
2 MASARYK, Tomáš G.: Ideály humanitní. Praha: 1990, s. 12. 
3 MILL, John Stuart.: Úvahy o vládě ústavní. Praha: Svoboda 1992, s. 205. 
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Idea sjednocení střední Evropy získala v meziválečné době nejrůznější podoby. Ně-
mecko navrhovalo německo-rakouskou celní unii (1931), kterou zamítl posudek Stálé-
ho soudního dvora mezinárodní spravedlnosti,1 ale i německo-československo-rakous-
kou celní unii (1928). Český historik Václav Kural též připomíná „Ioneskův plán na blok 
Polska, Československa, Rumunska, Jugoslávie a Řecka, Tardieův plán na obnovu pro-
storu zaujímaného bývalým Rakousko-Uherskem formou Dunajského svazu a podob-
ný plán Ermera Hánntose na »trojřešení« maďarsko-rakousko-česko-slovenské.“2 Od-
razem proměnné situace byly i vznik Malé dohody a tzv. Římské protokoly. Z ideové 
produkce k danému tématu upozorňuje slovenský politolog Pavol Lukáč též na práci 
„Čechoslováka“ Leo Gestetnera Budoucnost podunajských národů, kterou tento první 
tajemník velvyslanectví USA v Londýně poslal v říjnu 1943 do Washingtonu. Tato stu-
die počítala s vytvořením „velké politické konfederace se společnou zahraniční a ob-
rannou politikou“, složené z Rakouska, Česko-Slovenska, Maďarska a jižního křídla 
v po-době Rumunska, Bulharska, Jugoslávie, Řecka a možná také Turecka.3  

Pozoruhodným návratem k Palackého geopolitice středoevropského prostoru se 
stalo dílo Milana Hodži. Milan Hodža (1878 – 1944) byl významný slovenský a česko-
slovenský politik první poloviny 20. století. Od roku 1906 byl místopředsedou Sloven-
ské národní strany, od roku 1910 usiloval o založení agrární strany. Spolupracoval 
s následníkem habsburského trůnu Františkem Ferdinandem d’Este a svůj vliv se snažil 

                                                      
1 Viz Světová politika 20. století v dokumentech (1900-1945). Uspořádal Z. Veselý. Praha: VŠE, 2000,  

s. 137-8. 
2 KURAL, Václav: Německo a střední, resp. středovýchodní Evropa. In: Malé země, velcí sousedé. Ed. M. 

Had a V. Kotyk. Praha: ÚMV, 1998, s. 34. 
3 LUKÁČ, Pavol: Neznámy stredoeurópsky federalista. Historická revue. 2000/4, s. 14-15. 
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využít ve prospěch slovenských zájmů a federalizace rakousko-uherské monarchie. 
V letech 1918 až 1938 byl Hodža vůdčí osobností slovenského agrárního hnutí, od 
roku 1922 až do roku 1938 i místopředsedou československého výboru agrární strany. 
V období 1. republiky byl ministrem v řadě vlád, v letech 1935 až 1938 byl předsedou 
československé vlády. Po mnichovské dohodě odešel do emigrace, kde zemřel.  

Hodžovy představy o potřebě mocenského středoevropského centra vyzrály v do-
bě 2. světové války: „Válečné události ve střední Evropě dávají za pravdu myšlence 
budoucí, pevně organizované spolupráce osmi států, které leží v těsné geografické 
blízkosti mezi Ruskem, Německem a Itálií“ – tak zní první věta Hodžovy knihy Federace 
ve střední Evropě. Podle jeho modelu by podunajskou federaci mělo tvořit osm států: 
Polsko, Česko-Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko 
plus Řecko; Hodža uvažoval tedy o spojení čtyř slovanských a čtyř neslovanských stá-
tů. Výsledný celek by tak měl 582 tisíc čtverečních mil – téměř tolik jako tehdejší Velká 
Británie, Francie, Německo a Itálie dohromady – a přibližně 100 milionů obyvatel. 

Podle Hodži, právě tak jako pro Palackého, svobodu a bezpečnost malých národů mů-
že zaručit jen jejich federace.1  

 

KORIDORY A AGRARISMUS 
Kniha Federace ve střední Evropě vyšla poprvé anglicky v Londýně roku 1942. Byla 

psána v době autorovy emigrace jako hledání řešení české a slovenské otázky po 
skončení 2. světové války. Geografické a geopolitické zdůvodnění si však přinesla 
z meziválečného období. Už tehdy Hodža tvrdil, že Německo nebylo zeměpisně před-
určené stát v čele střední Evropy. Německé námluvy střední Evropy v té době prý 
měly podobu „zvýhodňování BBB“ – Bukurešti, Bělehradu a Budapešti –, což nebylo 
ničím jiným než obnovou ideje Mitteleuropy. Sám navrhoval jiné řešení. V přednášce 
Československo a střední Evropa, kterou přednesl v březnu 1931, tvrdil, že „geopoliti-
ka na evropském kontinentu konstatuje dva velké koridory ze severu na jih“: 

 Západoevropský koridor, který spojuje Severní moře se Středozemním mořem. 
Postupuje po linii Rýn – Rhône, od okolí Flushingu do Švýcarska, následně do jižní 
Francie k Marseille, přičemž je následně také podporován alpskými průsmyky 
směrem k Itálii.  

 Středoevropský koridor probíhá paralelně s prvním koridorem. Začíná na Visle, 
přes průsmyky směřuje k řece Moravě nebo Váhu, poté k česko-slovenskému, 
maďarskému a jugoslávskému Dunaji, u Bělehradu po srbské řece Moravě k Var-
daru a Soluni.  

Hodža se domníval, že tyto koridory mají „civilizačně-organizační význam“. Ten 
není zatím v případě středoevropského koridoru tak zřetelný. Vše by se ale mělo změ-
nit. „Státy, které se oddělily od Ruska, myslím tím tři baltické státy, gravitují dnes do 
střední Evropy a ne do Petrohradu a Moskvy… Existuje střední Evropa, existuje stře-

                                                      
1 HODŽA, Milan: Federácia v strednej Európe a iné štúdie. Citované vydání, s. 65 a 231. 
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doevropská mentalita, existuje středoevropská situace. Balkán, absorbovaný středem 
Evropy, dnes odumírá. Ožil by jedině v tom případě, kdyby se nevytvořila střední Ev-
ropa.“1 Hodža tak v okolí koridoru vytvářel obraz střední Evropy od Baltu k Egejskému 
moři, který dnes přibližně odpovídá představám o středovýchodní Evropě. 

Milanu Hodžovi nebyla tehdy cizí ani myšlenka mostu. Byl přesvědčen, že se střed-
ní Evropa nemůže se svým vývozem na Západě mnoho uplatnit. „Buďme rádi, že náš 
koridor vede přímo na východ. Střední Evropa je pokračováním západoevropské civili-
zace. Čím byla kdysi střední Evropa pro Západ, totiž konzumentem idejí a zboží, tím 
bude do značné míry Východ pro naši novou střední Evropu. Prostřednictvím koopera-
tivní demokracie rolníků bude střední Evropa samu sebe hájit proti americké a zápa-
doevropské překapitalizované mechanizaci – a hádám i Evropu s její civilizací.“ Hodža 
přímo tvrdil, že „mezi Východem a mezi němectvím se západní Evropou musí existo-
vat svorník“2.  

Už předcházející citace naznačují, že Hodža přisuzoval středoevropskému regionu 
ještě jeden zvláštní a důležitý rys – agrární charakter. Upozorňoval, že přibližně od 
roku 1905 měl ruralismus v této oblasti vlastní doktrínu. Agrární strany zde spolupra-
covaly a kolem roku 1930 tu 65 % vesnické populace volilo agrární demokraty, což 
bylo přibližně 32 % volební základny. Fungoval i oficiální agrární blok šesti středoev-
ropských zemí – Polska, Maďarska, Rumunska, Jugoslávie, Bulharska a Českosloven-
ska. Vzniklo Mezinárodní agrární byro se sídlem v Praze, které sdružovalo agrární 
strany. Také Hodžova vize podunajské federace z dob 2. světové války byla spojena 
s představou, že střední Evropa bude producentem zemědělských výrobků, západní 
Evropa konzument těchto produktů. Vše by mělo být spojeno s „agrární demokracií“. 
Ta měla vytvářet životně důležitou základnu budoucího uspořádání střední Evropy, 
neboť existenci federace podmiňuje „mezinárodní porozumění, a to si vyžaduje de-
mokratického ducha“.3  
 

BEZPEČNOST A SFÉRY VLIVU 
Kooperace středoevropských států měla překonat polarizaci Malé dohody a států 

Římského protokolu. Federace vzniklá z převahy společných zájmů by podle Hodžo-
vých představ mohla zmenšit nacionalistické výbuchy a odstranit spory, které pramení 
z územních nároků a problematiky menšin. Zároveň ale byla Hodžova federalizovaná 
střední Evropa, obdobně jako u Palackého, svébytným mocenským celkem mezi dvě-
ma kolosy: Ruskem a Německem.  

 RUSKO. Podle Milana Hodži „kdyby pro střední Evropu neexistovaly žádné politic-
ké a hospodářské důvody, stačil by právě ten, že dnešní Rusko je svojí civilizací a 
svým systémem vlastně nový díl světa“. Takto získal i představu východní hranice 
střední Evropy: „Východ začíná tam, kde se začíná Rusko.“ Již počátkem třicátých 

                                                      
1 Tamtéž, s. 44-50. 
2 Tamtéž, s. 45 a 48. 
3 Tamtéž, s. 69. 
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let 20. století Hodža tvrdil, že je nutné, aby se národy střední Evropy připravily na 
jakýkoliv možný vývoj v Rusku, nebo se mohou jednoho dne octnout mezi Ně-
meckem a Ruskem jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Domníval se zároveň, že 
„staré panslavistické koncepce, které počítaly především s velkým silným Ruskem, 
s mocným carským ruským impériem, dnes nemohou být podkladem ani kulturní, 
ani politické pozitivní práce“.1  

Hodža byl původně přesvědčen, že se sovětské Rusko pravděpodobně jednoho dne 
začne zajímat o nezávislý a silný blok mezi ním a Německem. Později, jak se Rudá ar-
máda blížila k hranicím střední Evropy, rostla jeho obava ze Sovětského svazu. Tím se 
prohluboval rozdíl mezi jeho zahraničněpolitickou koncepcí a představami Edvarda 
Beneše, který budoucnost Československa neviděl ve středoevropské federaci, ale 
v dohodách s mocnostmi, zvláště pak se Sovětským svazem.  

 NĚMECKO. „Nemůžeme se zastávat středoevropského řešení v čele s Německem 
z objektivních a politických důvodů,“ tvrdil Milan Hodža. Civilizačně prý Německo 
do střední Evropy nepatří: „Dnes už Německo není žádná střední Evropa – ani ze-
měpisně, ani civilizačně. Německo je součástí Evropy západní,“ tvrdil kategoricky. 
A dodal, že „ve střední Evropě s Německem byly by všechny neněmecké národy 
ne spojenci, nýbrž vazaly“.2 Podle Hodži ani zeměpisně není Německo předurčené 
k tomu, aby bylo na čele střední Evropy. „Přes všechny námitky německých od-
borníků a hlavně neodborníků není páteří střední Evropy Německo, ale koridor: 
Visla – Těšínsko – žilinský průsmyk – Váh – střední Dunaj – srbská Morava – Var-
dar – Soluň.“3  

V poznámkách O regionálním federalismu, které pravděpodobně měly tvořit do-
datky ke knize Federace ve střední Evropě, Hodža citoval slova Otakara II., která tento 
král v roce 1278 adresoval Polákům: „Když budou Čechy dobyté, nenasytný hlad Něm-
ců se stane ještě žravějším a tato obluda protáhne svá chapadla i na polské území… 
protože arogantní nenasytnost se nikdy neuspokojí jen s dobytím naší země…“ Připojil 
pak i své varování, že od roku 1866 Němci začínali války nebo do nich znova a znova 
vstupovali „ne díky svým vlastním zdrojům, ale proto, že se jim podařilo ovládnout 
střední Evropu“. Zároveň ale jeho představa Německa nebyla spojena s vizí věčného a 
nevyhnutelného nepřátelství. Přál si, aby bylo jednou možné zapomenout na němec-
ké nebezpečí. Aby se tak stalo, je nutné skončit s politikou provizorních řešení, „je 
potřebné navždy zastavit odklon Německa z cesty za společným mezinárodním pokro-
kem, který směřuje k civilizaci a míru. A ne pouze tresty… Německo je potřebné vy-
chovávat pro nové historické směřování. Musí se zapojit do mezinárodního pořádku a 

                                                      
1 Tamtéž, s. 49 a 60. 
2 Taméž, s. 48. 
3 Citováno podle LUKÁČ, Pavol: Stredoeurópanstvo Milana Hodžu. In. HODŽA, M.: Federácia v strednej 

Európe a iné štúdie. Citované vydání, s. 18.  
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mezinárodní kooperace“. Domníval se, že právě sjednocená „střední Evropa bude 
testem, který ověří schopnost Německa spolupracovat na mezinárodní scéně“. 1   

Hodža byl přesvědčen, že Německo neupustí od šíření své propagandy ve střední 
Evropě, i kdyby se tento region stal ruskou sférou. „Pouze svobodná střední Evropa 
bez sfér a dříve či později středoevropská federace dokáží účinně zabránit Německu, 
aby znovuzískalo hegemonii ve střední Evropě nebo aby dosáhlo vedoucího postavení 
v budoucí Evropě. Se svobodnou, sjednocenou střední Evropou, s Francií, která se 
znovu vzchopí, a s Ruskem, které podpoří evropskou a mezinárodní spolupráci, bude 
Německo pouze silným partnerem, ale ne diktátorem.“ Varoval, že v případě rozděle-
ní střední Evropy na sféry vlivu, se tyto sféry dříve nebo později dostanou do vzájem-
ného konfliktu. Navíc, „když se sféra vlivu vybuduje na ideologickém základě, jsou mír  
a mezinárodní spolupráce ohrožené“. 2  

Poválečný test Německa, ale i Ruska, měl mít dvojí rovinu – jednou byla vize no-
vé mocenské rovnováhy v Evropě, druhou pak politicky sjednocená Evropa, celoev-
ropská federace. Podunajská federace měla být nástrojem nového mocenského ekvi-
libria. „Malé či střední evropské národy, když budou stát osamocené, nikdy se jim 
nepodaří vytvořit seriózní záruku spravedlivé rovnováhy. Jako samostatné celky ne-
mohou být partnerem Německa bez nebezpečí, že je jednoho dne zhltne. Vztahy rov-
nováhy i partnerství potřebují střední Evropu, která nebude mozaikou několika sla-
bých státečků, ale federací všech… Jejich federace, neizolovaná od západní Evropy, by 
mohla nabídnout pozoruhodný příspěvek k evropské bezpečnosti už pouhým faktem 
své existence. Sjednocením politických sil odpovídajících síle sousedního agresivního 
nacionalismu by totiž vytvořila protiváhu.“3 Tak by se silná střední Evropa měla stát 
pro západní Evropu a hlavně její historické mocnosti neodmyslitelným kontinentál-
ním jádrem evropské bezpečnosti.  

Milan Hodža pokládal střední Evropu za prodloužení západní civilizace také 
z hlediska vnitropolitického uspořádání. Obecně se domníval, že evropská bezpečnost 
musí být založena na demokracii, ale nejen západní – vyžadoval si podle něho i další 
oporu v podobě sjednocené střední Evropy. Tady prý „spřízněnost, když ne totožnost, 
demokratických ideálů a institucí západoevropské a středoevropské demokracie po-
skytuje uspokojující vyhlídky“. Integrovaná střední Evropa tak představovala pro 
Milana Hodžu krok ke sjednocené Evropě. Nebyla vůbec náhoda, že už v mezivá-
lečném období udržoval kontakty s Richardem Coudenhove-Kalergim, tehdy předním 
propagátorem sjednocení Evropy. Při psaní knihy Federace ve střední Evropě pak do-
spěl k přesvědčení, že se jednoho dne cílem války stane celoevropská spolupráce  
– a tehdy se stane „všeobecným evropským zájmem, aby střední Evropa nebyla sla-

                                                      
1 Tamtéž, s. 322, 335, 340 a 224. 
2 Tamtéž, s. 305 a 312. 
3 Tamtéž, s. 221. 
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bým, ale silným partnerem Německa. Slabým partnerem byly středoevropské národy. 
Silným bude pouze jejich federace.“1 

 

ORGÁNY FEDERACE 
Federace měla vzniknout na základě smlouvy nezávislých a zrekonstruovaných 

států, která by určila společné záležitosti a závazky. Federaci měl řídit federální prezi-
dent, jehož by napoprvé zvolila konference ministerských předsedů jednotlivých států 
a potom Federální kongres. Republikánský režim ale Hodža nepokládal za předem 
daný, monarchii nevylučoval.  

Základem středoevropské federace měla být celní unie. Jejím kritickým bodem se 
měla stát zemědělská produkce, neboť trh s ní měl být regulován. Vládu federace měl 
řídit federální kancléř, který by byl odpovědný federálnímu prezidentovi. Hodžův mo-
del předpokládal, že federální ministry bude jmenovat prezident na základě návrhu 
kancléře. Ministři měli mít státní tajemníky, vybírané z příslušníků všech národů fede-
race. Navíc zde měli být federální ministři bez portefeuille, zástupci národů ve fede-
rální vládě, které by navrhovaly a jmenovaly vlády příslušných států; jim i kancléři měli 
být odpovědni. Federální vláda by řídila finance, mezinárodní obchod, zahraniční poli-
tiku, obranu, poštu a spoje, a to včetně letecké a vodní dopravy, a spravedlnost, která 
se měla týkat i menšinové politiky založené na reciprocitě. Federální ministerstvo 
kooperace by mělo všemi prostředky podporovat spolupráci vládní moci a všech pro-
fesionálních asociací jednotlivých států. 

Kontrolu nad rozpočtem federální vlády a legislativu týkající se federálních záleži-
tostí by vykonával Federální kongres, jehož členové měli být voleni dvoutřetinovou 
většinou národních parlamentů v poměru jeden člen na milion obyvatel. Poslanecký 
mandát by byl podle Hodži neslučitelný s funkcí federálního ministra. O oficiálním 
jazyku Kongresu měla rozhodovat dvoutřetinová většina jeho členů, v individuálních 
projevech limitovaných patnácti minutami by mohl každý kongresman používat ná-
rodní jazyk. Federální ústavu navrženou Kongresem měly schválit a publikovat parla-
menty států federace. Vystoupení z federace nemělo být dobrovolné, předpokládalo 
by změnu ústavy. Občanství příslušníků národních států by zároveň bylo federálním 
občanstvím platným ve všech státech federace.2  

* * * 
Je zřejmé, že spory kolem slovensko-polské – ale i česko-polské hranice, popisova-

né v předcházející kapitole – nikterak neodpovídaly ideálům slovanské vzájemnosti. 
Zdá se, že nejvíce porozumění mezi slovanskými národy a státy se zpravidla daří do-
sáhnout až pod velkým vnějším tlakem. Tak také po nacistické okupaci českých zemí  
a Polska, a to hned od roku 1939, vedly exilové vlády Československa a Polska konzul-
tace, které směřovaly k poválečnému vytvoření česko-polské konfederace. Českoslo-
vensko-polská deklarace o konfederaci pak byla podepsána v lednu 1942. V jejím 
                                                      
1 Tamtéž, 295 a 212. 
2 Viz tamtéž, s. 233-235. 
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prvním článku se píše, že „obě vlády si přejí, aby konfederace československo-polská 
zahrnula také jiné státy té evropské oblasti, se kterou jsou sepjaty životní zájmy Čes-
koslovenska a Polska“.1 Tato věta naznačuje, že Hodža nebyl jediným, kdo v oné době 
uvažoval o vytvoření středoevropské federace. Není bez zajímavosti, že v téže době, 
tedy v lednu 1942, byla podepsána obdobná dohoda mezi srbskými a řeckými exilo-
vými politiky.  

Hodžův pokus oživit Palackého pojetí střední Evropy jako oblasti pod neustálým 
tlakem ze Západu a z Východu neoperuje s ideou centralizace – byť i u něho lze nalézt 
sociálně-darwinistickou představu, že „je to fysický sociologický zákon, že větší spole-
čenská skupina musí tlačit menší a během doby ji absorbovat“.2 Celá Hodžova kon-
cepce podunajské federace však byla především pozoruhodnou aplikací teorie mo-
censké rovnováhy, která měla zdůvodnit existenci mnohonárodního mocenského 
celku ve střední Evropě.  

Podle některých autorů „mnohé geopolitické souvislosti, které představil Milan 
Hodža, v současnosti paradoxně potvrzují svoji životaschopnost, byť v nových pod-
mínkách. Zázemí, které poskytovalo Slovensko proti německému živlu, dnes mohou 
Slovensku poskytnout Česko, ale i další středoevropské země proti vlivům nestability 
bezpečnostním rizikům jak z jihu, tak i z východu“.3 Ovšem už pro Beneše byla ale idea 
středoevropské federace pouze „cvičení v poučkách mezinárodního práva bez vztahu 
k realitě“. Obecně se zdá, že Hodžova koncepce projektu podunajské federace je spo-
jena s několika spornými předpoklady:  

 Vize organizačních koridorů dávajících celé oblasti mocenský potenciál předpo-
kládá v případě střední Evropy takovou komunikační dostředivost, která zde neby-
la ani před průmyslovou revolucí. Role Dunaje, kterou zdůrazňoval již František 
Palacký ve svém Psaní do Frankfurtu, se neukázala jako svébytná či dostatečná síla 
pro vytvoření středoevropské solidarity v žádné válce 20. století.  

 Představa ekonomické specifiky střední Evropy v podobě zemědělství je konzer-
vativním agrárním romantismem. Ten však byl už v dobách Jeffersonových v roz-
poru se zákonitostmi rozvoje kapitalismu. Také dnešní zemědělský obchod Česka 
a Slovenska směřuje především do států Evropské unie, nikoliv do zemí CEFTA  
– a je spojen s negativním saldem.  

 Domněnka, že ze spolupráce agrárních stran ve střední Evropě v meziválečném 
období vyrůstala demokracie, neodpovídá historickým faktům – standardům libe-
rální demokracie odpovídalo ze zmíněných zemí po většinu meziválečného času 
jen Československo a Rakousko. 

To jsou některé základní důvody, proč se podunajskou federaci nepodařilo po  
2. světové válce vytvořit. Zdá se, že v Hodžových úvahách jsou obsaženy i prvky nos-

                                                      
1 VESELÝ, Zdeněk: Dějiny české politiky v dokumentech. Citované vydání, 2004, s. 461. 
2 Citováno podle ČURDA, Jiří: Milan Hodža a jeho geopolitické názory. In: Milan Hodža. Štátník a politik. 

Bratislava: Veda, 1994, s. 151. 
3 Tamtéž, s. 298. 
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talgie části politické elity, která zažila konec rakousko-uherské monarchie a zachovala 
si jak vzpomínku na výhody velkého středoevropského státu, tak i iluze o jeho refor-
movatelnosti; tento postoj je patrný nejen u Milana Hodži, ale i u Oszkára Jásziho. 
Hodžovy nedokončené, ale inspirující a obecně platné poznámky o povaze sfér vlivu 
popisují další příčinu selhání projektu podunajské federace – mocnosti měly se střední 
Evropou jiné záměry.  
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Středoevropský prostor měl malé předpoklady pro to být místem ke zrození jedno-
ho specifického národa. Taková etnogeneze by vyžadovala geograficky jednotné, 
relativně uzavřené území, které by vytvářelo silnější dostředivé než odstředivé ko-
munikace. To by následně mohlo vést k vytvoření jednotného státu, který by poté 
inicioval postupnou etnogenezi nového národa. Bylo ale nemožné chtít něco takové-
ho v 19. nebo 20. století, kdy ve střední Evropě již existovaly národy. Ty byly dány, jak 
řekl Jeroným Pražský – český reformní myslitel, teolog a filosof upálený roku 1416 na 
kostnickém koncilu – „krví, jazykem a vírou“. Západoevropská etapa nové národní 
etnogeneze proběhla ve středověku, v dobách před probuzením národů, před vzni-
kem národně orientované inteligence i politiků a před kulturním oživením mas. Její 
kopírování by vyžadovalo takové užití politického násilí, které se v rodících liberálních 
společnostech zdálo nemožné. V novověké Evropě přestávalo být snadné užití síly 
k asimilaci, vyhnání či vyhlazení národa – byť takovéto pokusy a činy do značné míry 
určily tvář dvacátého století.  

Vídeňský dvůr nikdy náležitě nevyužil šanci středověkých anglických nebo fran-
couzských panovníků vytvořit si národní stát. Habsburkové se až příliš dlouho cítili 
Němci či „Římany“ a v okamžiku, kdy v napoleonských dobách vyměnili císařskou ko-
runu Němců za císařskou korunu Rakušanů, bylo již pozdě. A to ještě ve Vídni 19. sto-
letí stále žily vzpomínky na století předcházející, kdy habsburské koruně patřily Ra-
kousko, Uhry, Belgie a Lombardie. 

Snahy vytvořit středoevropský rakouský národ prostřednictvím státu samozřej-
mě existovaly. Časově se toto úsilí shodovalo s nástupem národního obrození, bylo 
reakcí na novou mocenskou rovnováhu ve střední Evropě a na „jaro národů“. Prapo-
čátky národního probuzení v Rakousku lze datovat poměrně přesně: jsou jimi osvícen-
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ské reformy v době vlády Marie Terezie a Josefa II. Tehdy se na území monarchie s vý-
jimkou Uher stala úředním jazykem místo středověké latiny němčina (i když čeština 
byla oficiálně rovnoprávná s němčinou podle Obnovených zřízení zemských z roku 
1627 a 1628).  

Obecným cílem josefínských a tereziánských změn nebyla germanizace v nacio-
nálním slova smyslu, ale modernizace, zefektivnění státní správy v podmínkách na-
stupujícího státního centralismu. Právě tehdy, konkrétně v roce 1784, nový studijní 
řád na pražské univerzitě změnil vyučovací jazyk z latiny na němčinu. Němčina se sta-
la nástrojem státní, mezinárodní a akademické komunikace – a postupem času také 
předmětem sváru. Dílčí zrovnoprávnění češtiny jako vnitřního úředního jazyka na 
území Čech a Moravy v dubnu 1897 pomocí tzv. Badeniho jazykových nařízení vydrže-
lo jen do února 1898. Tak se stále důležitějším politickým problémem v Rakousku 
stala otázka, kdo by vlastně měl být státním národem Rakouska: Rakušané, Němci, 
nebo mělo být těchto národů povícero? Patřily k „rakouskému národu“ všechny nábo-
ženské a etnické menšiny žijící na území říše? 
 

ŽIDÉ A NĚMCI 
Němci byli počátkem 19. století národem, který si mohl činit nárok na to nazývat 

se středoevropským – byli usazeni ve všech státech střední Evropy. Nebyli ale jedi-
ným takovým národem: stejně na tom byli i Židé. Právě Němci a Židé se mohli stát 
integrační silou, která by zásadně přispěla k vytvoření podmínek pro vnímání střední 
Evropy jako národnostně tolerantní – nebo dokonce národnostně sjednocující se – 
oblasti. Historie 20. století však zcela popřela předcházejících 900 let vytváření těch-
to podmínek. V důsledku nacistického holocaustu a 2. světové války rozpoutané 
německou Třetí říší ztratili Židé a Němci během jednoho desetiletí svůj status náro-
dů rozptýlených po celé střední Evropě. 

 ŽIDÉ. Po dobu středověku byla střední a východní Evropa jedním z útočišť Židů 
před katolickou nesnášenlivostí a krutostmi Evropy západní. Už v souvislosti s kří-
žovými výpravami v 11. a 12. století, které byly doprovázeny pogromy, právě sem 
utíkali Židé ze západu. Druhá vlna následovala v polovině 14. století, kdy na moro-
vou epidemii reagovali západoevropští křesťané dalšími pogromy. Třetí vlna sou-
visela s vyhnáním Židů ze Španělska koncem 15. století. Středoevropští panovníci 
pokaždé nabídli Židům útulek a ochranu, ale i záruky, že nebudou násilně pokřtě-
ni. V Rzeczpospolitě tehdy vznikla největší židovská komunita, jejíž počet byl od-
hadován na milion lidí. Pražské židovské město bylo v 16. století pokládáno za 
„hlavní město“ evropských Židů, centrum židovského školství a literatury. Ovšem 
během třicetileté války a za kozáckého povstání zahynulo v této oblasti přibližně 
sto tisíc Židů, což bylo nejvíce po vyhnání ze Španělska a před holocaustem.  

Noví přistěhovalci směřovali do měst, což vyvolávalo nepřátelství u převážně ně-
meckých měšťanů. Avšak i v době honu na čarodějnice během 17. století nejdřív 
v Čechách a posléze i v Uhrách, v čase, kdy bylo v Čechách dovoleno na potkání zabít 
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každého Cikána, byla privilegia Židů v zemích svatováclavské koruny zachována. 
V Čechách a na Moravě žilo v roce 1680 přibližně 13 tisíc Židů, v 18. století 50 až 60 ti-
síc a v roce 1846 přibližně 120 tisíc; tvořili, obdobně jako v rakouských zemích, jedno 
až dvě procenta obyvatel.1  

Problémy přišly ze sídelního města císaře. Odtud byli Židé vyhnání v roce 1670 pro 
údajnou spolupráci s Turky při obléhání Vídně (usídlili se povětšině na Moravě). Další 
velkou komplikaci představoval tzv. translokační reskript císaře Karla VI. z roku 1726, 
který opět zřizoval židovská ghetta. Následoval tzv. familiantský zákon, což je uzanční 
souboru přepisů z 18. a 19. století, jenž stanovil podmínky sňatků mezi Židy. Cílem 
bylo regulovat počet židovského obyvatelstva v říši – numerus clausus určoval maxi-
mální počet židovských rodin v regionu, což vedlo k tomu, že se legálně mohli ženit 
pouze prvorození synové.  

Císařovna Marie Terezie obvinila Židy ze spolupráce s nepřáteli monarchie při prus-
ké okupaci Prahy a roku 1744 je vypověděla z Čech, vzápětí poté i z Moravy a ze Slez-
ska – byť v pozadí tohoto rozhodnutí byly finanční spory s českými stavy. Po protes-
tech hlavně z Anglie a Nizozemska své rozhodnutí postupně odvolala a v roce 1755 se 
vše vrátilo do původního stavu. Oficiálně byl Židům umožněn návrat už roku 1748, ale 
„toleranční daň“, kterou Židé museli zaplatit, činila 300 tisíc zlatých; císařovna později 
nařídila, aby Židé nosili žluté označení. Tehdy sílicí migrace do Uher, a to hlavně 
z Polska, vytvořila z Pešti nové „hlavní město“ evropských Židů.   

Toleranční patent Josefa II. z počátku října 1781 (ve skutečnosti se jednalo o něko-
lik patentů a nařízení zrovnoprávňující čtyři křesťanské rity) pak byl krokem na cestě 
k dosažení plné emancipace Židů. I tehdy však byla omezována židovská samospráva, 
Židům bylo nařízeno přijmout německá jména i příjmení a v platnosti zůstal numerus 
clausus. Okolo roku 1900 žilo ve střední Evropě přibližně 7,5 milionů Židů, přičemž 
tehdejší celosvětová židovská populace byla odhadnuta na 10,6 milionů. V Česko-
slovensku před 2. světovou válkou žilo přibližně šestkrát víc Židů než v Portugalsku, 
Španělsku a Itálii dohromady.  

Židé sice působili ve střední Evropě jako integrační faktor, avšak ne jako cílevě-
domá skupina usilující o politické sjednocení střední Evropy. Zvláštním jevem byla 
asimilace Židů v Rakousku a v Uhrách, která byla spojená s přebíráním rysů vedou-
cího národa v té které oblasti – v českých zemích znamenala poněmčení, v Uhrách 
maďarizaci. Výsledkem bylo, že ve chvíli národního probuzení vzniklo nebezpečí, že 
v Předlitavsku budou Židé vnímáni jako spojenci Němců proti Čechům, v Uhrách pak 
Maďarů proti Slovákům, Chorvatům či Rumunům. Navíc se v téže době vedle nábo-
ženských, národních a sociálních kritik Židů objevil i zrůdný rasismus. Francouzi prošli 
Dreyfusovou aférou, Uhry měly tiszaeszlárský proces, v českých zemích proběhla hils-
neriáda. Jednalo se o justiční aféru roku 1899, během níž byl Žid Leopold Hilsner obvi-
něn z rituální vraždy a bez přímých důkazů odsouzen k trestu smrti. Během procesu 

                                                      
1 Viz KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 134. 
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část tisku vyprovokovala protižidovskou hysterii ve veřejném mínění i v zákonodár-
ných sborech. Jako jeden z mála politiků se na Hilsnerovu obranu postavil Tomáš G. 
Masaryk, který proces označil za projev antisemitismu. Císař změnil trest na doživotí;  
roku 1918 byl Hilsner omilostněn.  

Už v průběhu 19. století se vztahy Židů a Němců ve střední Evropě stávaly stále ví-
ce problematické: Berlín vysídloval Židy, kteří se nemohli prokázat pruským občan-
stvím. Ve 20. století pak v době hitlerismu Německo zplodilo Norimberské zákony a 
hrůzný program „konečného řešení židovské otázky“. I po holocaustu sice zůstali 
Židé rozptýleni v celé střední Evropě, ovšem jak ukazuje tabulka číslo 5, v drasticky 
sníženém počtu.1 Ten se ještě snížil poválečnou emigrací Židů z Evropy – odhaduje se, 
že během Berichi, tehdejšího útěku z Evropy, odešlo jen z Polska, Rumunska, Maďar-
ska a Československa na 220 tisíc Židů.  
 

Tabulka č. 5: Počet Židů zavražděných německými nacisty 
(údaje v tisících) 

 

 
země 

židovské obyvatelstvo 
před 

2. světovou válkou 

Židé zavražděni 
v letech 

1939-1945 

Polsko 3250  3000  

Sovětský svaz 2800  1200  

Rumunsko    800     350  

Maďarsko    400     300  

Československo    315     270  

Německo    230     180  

Lotyšsko    155     135  

Litva       95        85  

Rakousko       80        65  

Řecko       75        65  

Jugoslávie       75        60  

Itálie         45           7,5 

celkem   8320  5817, 5 
 

 NĚMCI. V 19. století byli Němci po Rusech nejpočetnějším národem v Evropě – ve 
40. letech onoho století jich bylo 40 milionů, z tohoto 33 milionů žilo v Německém 
spolku.2 Středoevropský osud Němců byl bezprostředně propleten s osudy ostat-
ních národů regionu, přičemž iniciativu v konfliktech měli zpravidla Němci – ale 
zdaleka ne vždy. V habsburské říši byli Němci usídleni převážně ve městech. To 
platí i o neněmeckých oblastech, a to včetně českých zemí. Na počátku „jara ná-
rodů“ byli Němci „jedinou zaznamenatelnou národností, která byla »rozprostře-

                                                      
1 Podle Atlas univerzálních dějin židovského národa. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 233. 
2 Viz KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 109. 
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na« ve městech Cisleithanie“; vývoj ale postupoval směrem ke snižování relativ-
ního počtu Němců v městech: v roce 1880 tvořili v Předlitavsku Němci 62,8 % 
městské populace; roku 1910 to bylo 57,2 %. Praha v roce 1847 hlásila dvoutřeti-
novou německy mluvící většinu; roku 1910 to bylo něco přes 8 % Němců a v ob-
lasti velké Prahy pouze 6 %. Pokles podílu Němců byl v tomto časovém úseku za-
znamenán i v Budějovicích, Brně, ale též v dalších městech dnešního Česka.1  

Poslední velké změny na etnické mapě střední Evropy jsou spojeny s 2. světovou 
válkou. Začaly ale již před sjednocením Německa: Berlín vysídlil ze svých polských 
provincií tisíce Poláků a Židů. Z druhé strany pak tzv. německá otázka nezmizela vy-
tvořením Německa v roce 1871: stále miliony Němců zůstávaly za hranicemi nové říše. 
Z celkové německé populace, čítající 42,3 milionu, žilo na přelomu 19. a 20. století 
v Německu jen 29,2 milionu. V Rakousku (včetně českých zemí) to bylo 9,2 milionu, 
v Uhrách 2,3 milionu, v evropské části Ruska 1,7 milionu, v Itálii 43 tisíc a v Rumunsku 
žilo 8 tisíc Němců.  

 

Tabulka č. 6: Němci v neněmeckých středoevropských státech 
(údaje v tisících) 

 

 
stát 

1930a/ 1991b/ 

počet % počet % 

Československo 3232  22,3 53  0,2 

Polsko 741    2,3 400  1,0 

Rumunsko 745    4,1 349  1,6 

Maďarsko 478    5,5 22  0,2 

Jugoslávie 500    3,6 9  0,0 

Bulharsko 4   0,1 1  0,0 

 
Poznámky: a/ v případě Polska (v hranicích roku 1931) a Jugoslávie údaj z roku 1931, u Bulharska z roku 
1926; b/ v případě Maďarska údaj z roku 1990, u Bulharska z roku 1985, u Rumunska z roku 1977 a u Ju-
goslávie z roku 1981.  
 

Základní demografický zlom v pojetí Němců jako středoevropského národa či ná-
roda rozptýleného v celé střední Evropě vnesla 2. světová válka: jestliže 1. světová 
válka přemalovala ve střední Evropě hranice států, 2. světová válka znamenala změ-
ny v etnických hranicích. Tento problém jen okrajově souvisí s odsunem Němců z Čes-
koslovenska – to byl pouhý zlomek migrační vlny, která je spojená s nacisty zahájenou 
světovou válkou. Tabulka číslo 6 ukazuje, jak se měnily počty Němců v neněmeckých 
zemích středoevropského regionu po světových válkách.2 Podrobněji o odsunu Němců 
pojednává závěrečná část této kapitoly.  

                                                      
1 BELLER, Steven: Germans and Jews as Central European and „Mitteleuropäisch“ Elites. In: Mitteleuropa. 

History and Prospects. Citované vydání, s. 65-66. 
2 Číselné údaje podle MAGOCSI, Paul R.: Historical Atlas of East Central Europe. Seattle and London: 

University of Washington Press, 1993, s. 97 a 130-148. 
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PŘÍCHOD NĚMCŮ DO ČESKÝCH ZEMÍ 
„Stýkání a potýkání“ s Němci tvoří osudovou linii českých dějin. Tomu odpovídá 

prostorová i obsahová podoba této spolupráce a zápasu: konflikt Čechů s Němci byl  
a je spojen s územím Čech, Moravy a Slezska, nikoliv s územím Německa. S určitým 
zjednodušením se dá říci, že diskuse o tomto konfliktu se vedou v rozmezí extrémních 
poloh: teze „Němci přišli jako osvětoví pracovníci šířit mezi zaostalé Slovany kulturu“ 
versus teze „Němci přišli jako imperialisté, aby zabrali slovanské území a připojili je 
k Německé říši“.  

Ve výzbroji germanofilských a pangermánských intelektuálů a organizací od ra-
kouského politika a publicisty Franze Schuselky (1811 – 1886), přes představitele Vše-
německého svazu za Rakousko-Uherska až po nacisty z období 2. světové války lze 
nalézt hesla jako „kultura v Čechách není původní, je německá“, „české národní pově-
domí je umělá a možná dokonce škodlivá fikce“, „politické spojení s Němci je pro Če-
chy vždy blahodárné“, „Čechům a Němcům je vlastní církevní sounáležitost, která vy-
růstá z německé státní ideje“ či „civilizace přišla do Čech z Německa“. Jak již bylo uve-
deno v souvislosti s charakteristikou pangermánství v závěrečné části 6. kapitoly, své 
přívržence měly a mají tyto ideje i mezi některými českými intelektuály a politiky. 

Na druhé straně dodnes neopomíjejí kritici české politiky vůči Němcům připome-
nout slova Tomáše G. Masaryka z prosince 1918, která pronesl k poslancům Revoluč-
ního Národního shromáždění: „Pokud předně běží o Němce v našich zemích, je náš 
program znám již dávno: území obývané Němci jest území naše a zůstane naše. My 
jsme vybudovali svůj stát, my jsme jej udrželi, my jej budujeme znova; přál bych si, 
aby naši Němci při tom pracovali s námi – to by byla lepší politika než jejich pochybné 
úsilí nynější. Pochybuji ovšem a počítám s tím, že jsou v těžké situaci; přiznávali, bohu-
žel, pangermánský výbojný program protičeský příliš ochotně… Opakuji: My jsme vy-
tvořili svůj stát; tím se určuje státoprávní postavení našich Němců, kteří původně do 
země přišli jako emigranti a kolonisté.“1 Je ovšem nutné dodat, že 1. československá 
republika byla jediným středoevropským státem, v jehož vládě byli ministři, kteří 
byli příslušníky národnostních menšin. V roce 1926 se první Němci stali členy česko-
slovenské vlády; o dva roky později obdobný krok označil Masaryk za „šťastný počátek 
definitivního dohodnutí“.2  

Romantická politizace otázky, kdo byl na území Čech první, je nesmyslná – i před 
prvními tu již někdo byl. Politika, tedy alespoň ta, která si činí nárok na přívlastek 
humanistická, není historickou disciplínou, ale starostí o přítomnost a budoucnost. 
A i když odpověď zní, že zde před Slovany byli Germáni, otázka, kam odešli a proč, 
zůstává nezodpovězena. Možná neodešli, dokonce je pravděpodobné, že jich mnoho 
bylo převrstveno novým slovanským etnikem a smísilo se s ním. Symbolické je, že 
archeologové odkryli v pohřebištích Avarů na území Slovenska a Maďarska, kde o je-

                                                      
1 Poselství prezidenta T. G. Masaryka Národnímu shromáždění (22. 12. 1918). In: VESELÝ, Zdeněk: Přehled 

dějin českého státu. Praha: VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 1999, s 309. 
2 MASARYK, Tomáš G.: Cesta demokracie III. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1994, s. 329. 
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jich pobytu není pochyb, pouze pět procent koster s mongoloidními rysy – buď Avaři 
nebyli mongoloidé, nebo se k jejich tažení přidaly i jiné skupiny. Obdobně i Germáni 
na území Čech mohli být do značné míry Keltové.  

Jiná politizace dějin je vztažena na středověk, kdy Slované již ve střední Evropě 
zdomácněli a kdy do oblasti jejich usídlení začali pronikat Němci. Není ale možné vi-
dět v německém přistěhovalectví do neněmeckých regionů střední Evropy pouze 
jednu motivaci nebo nacházet u něho jediný efekt. V zásadě lze hovořit přinejmen-
ším o čtyřech hlavních důvodech a důsledcích: 

 Němci přišli jako kulturtrégři, šiřitelé západní kultury, a to kultury v nejširším 
slova smyslu: byli mostem, po němž se do střední Evropy dostávala západní tech-
nologie, náboženství, právo, literatura atd. Nebyli ovšem jediným mostem a kultu-
ra, kterou ve střední Evropě šířili, nebyla pouze německá nebo původem němec-
ká: „bavorská venkovská městečka 13. století mají své předchůdce v jihovýchodní 
Francii a své následovníky v Čechách nebo ve Slezsku,“1 píše německý historik 
Ferdinand Seibt;  

 Němci přicházeli do dnešního Česka a na Slovensko jako kolonisté obdělávat la-
dem ležící půdu či těžit a zpracovávat nerosty. Byli zváni českou a moravskou 
šlechtou z relativně přelidněného Německa, aby ve vyšších polohách pomáhali 
rozšiřovat plochu obdělávané půdy a tím zvyšovat feudální rentu. Šli tedy za pra-
covní příležitostí na venkov i do měst, za obživou, za ziskem; 

 Němci přicházeli na dnešní území Česka a Slovenska jako uprchlíci před nábo-
ženským pronásledováním ve své domovině; 

 Němci přicházeli s mocenskými ambicemi, a to na dvůr panovníků i do církevních 
struktur, ať již s úmyslem zvýšit závislost českých zemí na Svaté říši římské (národa 
německého), nebo z Čech a Moravy, ale vlastně i ze Slovenského státu násilím 
udělat protektorát.  

Národnostní složení obyvatelstva na dnešním území České republiky prošlo několi-
ka zlomy, které zasáhly do přirozeného populačního vývoje. Za základní substrát 
současného obyvatelstva v Česku lze pokládat Slovany – samozřejmě s příměsí lidu 
mohylového, keltských Bójů a Germánů, kteří sem přišli ze západu ještě před Slovany, 
ale i s následnými individuálními a skupinovými přistěhovalci. Žádný evropský národ 
není etnikem s jedním kmenovým nebo supraetnickým předkem. Zvláštností území 
dnešního Česka a Slovenska je, že se po příchodu Slovanů dají identifikovat tři velké 
vlny přistěhovalectví Němců.  

 První imigrační vlna Němců do českých zemí byla vyvolaná přemyslovskými pa-
novníky usilujícími o rychlejší kolonizaci. Cílem byl rychlejší a větší přísun daní 
z pohraničí státu, než nabízel přirozený přírůstek obyvatelstva spojený s osídlová-
ním hraničního pásu z nitra země. Obecně platí, že i v západní Evropě v průběhu 

                                                      
1 SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jeho sousedství uprostřed Evropy. Praha: Academia, 1996,  

s. 61. 
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11. až 13. století probíhala kolonizace v důsledku demografického růstu, kdy po-
pulační přebytky odcházely do volných či relativně volných oblastí.  

Německá kolonizace zasáhla země střední a zčásti i východní Evropy od Korutan po 
Pobaltí. V té době byl v Čechách patrný i silný kolonizační proud domácího obyvatel-
stva, který pokračoval do 14. století. Směřoval do vnitrozemí, ale i k pohraničním ho-
rám a do oblasti Českomoravské vrchoviny osídlované z české i moravské strany. Sou-
vislé osídlení koncem 12. století dostoupilo do nadmořské výšky 500 až 600 metrů a 
osídlené území se tak zvětšilo z 33 % plochy Čech na přibližně 56 %. Na druhé, vrchol-
né fázi kolonizace se kromě domácího obyvatelstva podíleli i Němci. Šli za neosídlenou 
půdou, těžit drahé kovy, i za výhodami, které stát poskytoval novým kolonistům. Ve 
13. a 14. století bylo kolonizací osvojeno asi 21 % plochy Čech: na české kolonisty 
z toho připadlo 13 % a na německé 8 % souvislé osídlené plochy. Někde Němci pře-
vrstvili i řídké slovanské osídlení, a to zvláště na území dočasně nepříslušejícím české 
koruně. Zbývající neosídlené plochy byly kolonizovány v 16. až 18. století, nebo zůstaly 
neobydleny dodnes.1  

Od 13. století bylo dnešní Česko dvojjazyčné. Organizovaný masový příliv osadní-
ků z Německa do středovýchodní Evropy byl spojen i s tím, že došlo k velkému úbytku 
obyvatelstva po tatarském nájezdu roku 1241, který zpustošil jižní Polsko, protáhl se 
Moravou a téměř zničil uherský stát. Zpomalení populačního růstu ve 14. století a po-
kles lidnatosti v 15. století měly vliv na národnostní skladbu českých zemí. Příchod 
venkovského obyvatelstva do měst posiloval českou složku, a to i při úbytku obyvatel 
měst po epidemiích a hladomorech. Ochabl příliv Němců z oblastí postižených mo-
rem. Ještě před husitskou revolucí došlo k počeštění mnoha měst v českých zemích. 
Pevné pozice německého etnika zůstaly jen v městech s německým venkovským zá-
zemím – ta se pak odhodlaně bránila husitské reformaci. 

 Druhá vlna německých přistěhovalců následovala v 16. století a byla pod vlivem 
reformace. Vylidnění některých venkovských oblastí i měst v Čechách v 15. století 
a po morové pandemii obnovený populační růst na západě vyvolaly nový proud 
německé imigrace. Ta však již nebyla tak mohutná jako vlna předcházející. Noví 
přistěhovalci směřovali převážně do katolických oblastí, ale počátkem osmdesá-
tých let 15. století se v Lanškrouně a ve Fulneku usadili valdenští, někdejší před-
chůdci husitů a františkánů, kteří utekli před pronásledováním v Braniborsku, a 
někde se zapojili do jednoty bratrské.  

 Třetí přistěhovalecká vlna německé populace následovala v 17. století po zpus-
tošení země třicetiletou válkou. Svým rozsahem nakonec německé obce zabraly 
v Čechách více než třetinu plochy.2 

Ztráty na obyvatelstvu v Česku během třicetileté války jsou výrazné zvláště po roce 
1631, kdy se české země staly dějištěm válečných akcí. Překrývaly se proudy nábožen-
ské emigrace, epidemie, hladomor, vraždění. Počet obyvatel klesl v českých zemích  
                                                      
1 Viz Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta 1996, s. 43-46. 
2 TRÁVNÍČEK, Dušan: Přehled územního vývoje našeho státu. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1984, s. 10. 
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o celou jednu třetinu: jestliže na území dnešního Slovenska byl na počátku 17. století 
jeden milion obyvatel a v polovině téhož století byl tento odhadovaný počet nezmě-
něn, v českých zemích počet obyvatel klesl ze tří na dva miliony, přičemž pokles se 
týkal daleko více Čech než Moravy. Protože největší ztráty byly v úrodné oblasti středu 
české země, kam směřovaly bojující armády, vylidnění se týkalo převážně jazykově 
českých regionů; hornaté oblasti s německým obyvatelstvem dopadly lépe. To byl též 
hlavní důvod, proč po třicetileté válce rychle pokračoval posun jazykové hranice do 
vnitrozemí. „Právě po třicetileté válce došlo k poněmčení rozsáhlých oblastí západ-
ních a severních Čech, právě v této době se jazyková hranice posunula až k bezpro-
střední blízkosti Plzně, Rakovníka a Mělníka.“1 Též nová, pobělohorská šlechta přivá-
děla s sebou německé skupiny služebníků, úředníků, ale i řemeslníků. Jazyková hrani-
ce mezi Čechy a Němci se proto stabilizovala až koncem 18. století, a to přibližně 
v podobě, kterou měla dalších 150 let.  

Historici často uvádějí, že po Bílé hoře čeští páni ze starých rodin udrželi pouze 
30,2 % půdy, zbývající část se dostala do rukou nového panstva. To byla destrukce 
tehdejšího politického národa. Samotnou bitvu na Bílé hoře je možné chápat jako 
náboženský zápas nebo jako boj mezi stavovským a absolutistickým uspořádáním, ne 
jako národnostní spor. Kultura a politika, které pak ale společně určily podobu doby 
temna, znamenaly však konec české kultury a české šlechty, měšťanstva a inteligen-
ce, české politiky – nikoliv německé. Rakouská protireformace měla mnohé rysy špa-
nělského modelu pojetí církve ve společnosti, ovšem s výraznými národnostními dů-
sledky. Mnohými českými katolíky a pangermány obdivované baroko mělo i své rysy 
zápecnictví, odnárodnění, germanizace, úpadku českého jazyka. Těm, kdo utekli před 
náboženským pronásledováním do protestantských německých států, nebylo v příš-
tích generacích dáno zůstat Čechy. Mocenskopolitický a náboženský spor měl odlišné 
národnostní koncovky. 

I s ohledem na tuto pobělohorskou politiku Vídně nelze chápat příchod Němců do 
českých zemí i na území dnešního Slovenska jako organizovanou akci do té míry, že 
by se vytvořil souvislý a uzavřený pás osídlený Němci. Nevytvořil se etnický celek, 
který by jednotně tlumočil geopolitické požadavky. Proto si také Němci v českých 
zemích nikdy neutvořili jednotné nářečí. „Rozděleni původem a dialektem nejméně do 
pěti skupin, žili až do 19. století bez nějakých zvláštních vnitřních kontaktů. Společné 
politické, kulturní, náboženské elity neexistovaly,“2 píše Seibt. Němce v českém a mo-
ravském pohraničí sjednotil až odpor proti 1. republice, a to hned dvakrát – v roce 
1918 a koncem třicátých let. 

Poměr počtu Čechů a Němců v českých zemích lze až do sčítání lidu v roce 1880 jen 
odhadovat. Masarykův slovník naučný z poloviny dvacátých let 20. století uvádí, že 
podle Šafaříkova Slovanského národopisu žilo v roce 1842 v Čechách 71,3 % Čechů a 
27,1% Němců; Jireček v Národopisném přehledu Čech soudil, že tento poměr byl v ro-
                                                      
1 Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta 1996, s. 105. 
2 SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jeho sousedství uprostřed Evropy. Citované vydání, s. 12 a 254. 
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ce 1846 63 % ku 37 %. Podle podrobného šetření Czoernigova bylo ze sčítání lidu roku 
1851 vypočteno, že v Čechách žije 59,77 % Čechů, 38,62 % Němců a 1,61 % Židů; na 
Moravě bylo podle těchto údajů tehdy 70,23 % Čechů, 27,66 % Němců a 2,08 % Židů.1 
Konkrétní změny v českých zemích v období od roku 1880 do roku 1930 přibližuje ta-
bulka číslo 6.2 Ta přináší informace z oficiálních sčítání lidu, ovšem s tím, že první ra-
kouské výzkumy se neptaly na národnost: rakouská sčítání lidu do roku 1910 nezjišťo-
vala mateřskou řeč nebo subjektivně vyjádřenou národnostní příslušnost rakouských 
občanů, nýbrž jazyk používaný občanem ve styku s jeho okolím, tedy tzv. obcovací řeč. 

 

Tabulka č. 7: Národnostní poměry v českých zemích 
(údaje v procentech) 

 

rok Češi Němci Poláci ostatní 

1880 62,51 35,79 0,96 0,74 

1890 62,41 35,92 1,16 0,81 

1900 62,40 35,10 1,60 0,90 

1910 62,85 34,65 1,58 0,92 

1921 67,30 29,70 0,70 2,30 

1930 68,50 28,80 0,70 2,00 
 

První zvrat ve vývoji národnostních poměrů ve 20. století spadá do období mezi 
sčítáním lidu v roce 1910 a 1921 a lze jej označit za relativně přirozený, byť byl spo-
jen se změnou charakteru státu – Čechů přibylo o více než 6,2 %, Němců ubylo téměř 
o 14,9 %. V těchto číslech se ovšem odráží i nová metodika zjišťující mateřskou či rod-
nou řeč. Období 1921 až 1930 pak lze z demografického hlediska pokládat za normál-
ní. Češi tvořili většinu na 53 tisících km2, Slováci na 36 tisících, Němci 27,5 tisících, 
Maďaři 8,5 tisících, Ukrajinci 2,5 tisících a Poláci na 0,5 tisíci km2. „Můžeme předpo-
kládat, že za další asi čtyři desetiletí normálního vývoje by došlo k výrazným změnám 
ve prospěch české národnostní většiny v českých zemích. Dosáhla by více než 70% po-
dílu v obyvatelstvu. Německé národnostní území by se stalo značně smíšenější, neboť 
Češi měli v těchto oblastech trvale větší přirozené přírůstky a směřovalo sem i výrazné 
stěhování,“ komentoval tento vývoj český geograf Vlastislav Häufler3. V českých ze-
mích v té době neprobíhala pouze asimilace Němců – obdobné procesy se týkaly také 
Slováků, Ukrajinců, ale i Židů. Pak ale přišla 2. světová válka, která dramaticky ovlivnila 
demografický vývoj střední Evropy i Československa – jak o tom pojednávají dvě po-
slední části této kapitoly.  
 

                                                      
1 Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl I. Citované vydání,  

s. 1058 a 1060. 
2 HÄUFLER, Vlastislav: The Etnograph Map of the Czech Lands 1880-1970. Praha, Acdemia 1973,  

s. 12 a 15. 
3 HÄUFLER, Vlastislav: Ekonomická geografie Československa. Praha, Academia 1978, s. 86-87 a 90-91. 
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ČEŠSTVÍ A NĚMECTVÍ V RAKOUSKU 
Na konci 18. století byl pojem vlast rozšířenější než pojem národ. Tehdy ovšem ti, 
kdo hovořili v takovýchto pojmech, měli v Čechách a na Moravě německé vzdělání. 
Též jazykem české šlechty byla němčina, pro niž „vlastenectví“ bylo věrností monar-
chii, Habsburgtreu. Šlechtická příslušnost k Čechám a k Moravě měla podobu dynas-
ticko-zemského patriotismu, ne vlastenectví národního. Dlužno podotknout, že podíl 
šlechty na obyvatelstvu byl v Čechách relativně malý: jestliže v Rakousku činil 2 %, 
mezi Maďary 8 % a mezi Poláky dokonce 10 %, v Čechách to bylo pouze 0,15 %.1 Také 
proto zemský patriotismus tvořil pouze jednu, a to stále měně významnou linii v ná-
rodní identifikaci, o níž píše český historik Jiří Kořalka v pozoruhodné studii Pět ten-
dencí moderního národního vývoje v Čechách.2  
 RAKUŠANSTVÍ. Jednalo se o představy spojení císařského univerzalismu Svaté říše 

římské, poslání habsburského panovnického domu a vznikajícího pocitu jazykové 
sounáležitosti německého obyvatelstva. Vždy zde ale bylo nejasné pojetí Rakous-
ka: v průběhu první poloviny 19. století se vyprofilovaly dvě linie.  
 Supraetnické rakušanství – starorakušanství – bylo spojeno s uplatňováním 

nároků na vedoucí postavení v Německém spolku, což mu přidávalo německý 
ráz. Jedním z jeho rozměrů byl nepřátelský postoj k německým liberálům  
a k velkoněmectví. Bylo tolerantní k jazykovým zvláštnostem v mnohonárod-
nostním Rakousku, ale požadovalo jednotnou státní správu i kulturu – a to 
v němčině. Tato verze pangermánství byla vždy okrajová, i když její zastánci 
patřili mezi vládní představitele. Starorakušanství se v 2. polovině 19. století 
přeměňovalo v ideologii „národa dvorních radů“ (Jiří Kořalka). Pro mnohé za-
stánce této koncepce byl nástup jara národů dílem nepochopitelným, dílem 
nebezpečným procesem. Jak napsal už v roce 1849 rakouský vlastenec a státní 
úředník Franz Grillparzer, cesta směřovala „od humanity přes národnost 
k bestialitě“3 – což je formulace, které nelze upřít předvídavou jasnozřivost, 
pokud pojednává o příchodu německého nacismu.  

 Multinacionální rakušanství vycházelo z uznání odlišných etnicko-jazykových 
složek Rakouska a jejich práv. Uznání národních specifik bylo spojeno s před-
stavou státní jednoty – jak napsal Karel Havlíček Borovský, „jsme-li my všichni 
Rakušané v politickém smyslu, přece nejsme Rakušáci ve smyslu národním.“ 
Toto mnohonárodnostní pojetí rakušanství lze nalézt též u austroslavistů, ale 
v určitých vývojových etapách rovněž u Tomáše G. Masaryka, Karla Kramáře a 
Bohumíra Šmerala.  

                                                      
1 Podle KŘEN, Jan.: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 112, 116 a 125. 
2 Viz KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši a Evropě 1815 - 1914. Praha: Argo, 1996, s. 16-82. Uvedená 

práce je pozoruhodnou historickou a sociologickou studií, která je v následujícím textu využita pro 
samostatné úvahy a závěry, s nimiž by Jiří Kořalka nemusel souhlasit. 

3 Citováno podle KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 113. 
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 BOHEMISMUS. Teritoriální pojetí národa v českých zemích vášnivě obhajoval Ber-
nard Bolzano (1781 – 1848). Měl k tomu všechny předpoklady: byl římskokatolic-
kým knězem, matematikem, logikem, filosofem, který byl Čechem píšícím němec-
ky, narozeným v Praze rodičům italského a německého původu. Podle něho měl 
národ žijící na území Čech a Moravy českou a německou větev. Česko-německý 
rozpor chtěl překonat požadavkem morální obnovy a obecnou láskou k člověku 
uvnitř dvojjazyčného českého národa. V Čechách prý mají lidé „dvojí mateřskou 
řeč“. Tato představa dala vzniknout šlechtickému bohemismu: ve sporu o univer-
zální rakouskou národnost prohlásil hrabě Josef Matthius Thun, že není ani Čech, 
ani Němec, ale obyvatel Čech, ein Böhme, tedy Čech v zemském smyslu. Měla 
existovat die Böhmische Nation. Češství bylo chápáno jako böhmisch, složeného 
jak z tschechisch, tak i deutsch. Dnes někdy užívaný název „sudetští Němci“ je ja-
zykový novotvar z 20. století; do té doby to byli „čeští Němci“. Také Palackého se-
behodnocení jako „Čecha rodu slovanského“ v době Psaní do Frankfurtu vyrůstalo 
z obrazu dvou kmenů českého lidu, tedy z kmene slovanského a německého.  

Národ chápaný pouze jako společenství osudů zahrnujících minulost, přítomnost 
a budoucnost se vejde do hranic státu jen pomocí určité ideje nebo konvence. Tako-
vým „národem“ může být právě tak rodina jako všechna etnika střední Evropy či lid-
stvo celého světa; záleží jen na vymezení oblasti. Zemská či teritoriální příslušnost 
nesporně tvořila společného jmenovatele Němců a Čechů. Prostorové pojetí společ-
ných osudů bylo však zcela nedostatečným pojítkem pro společné politické aktivity,  
a to zvláště tváří v tvář rostoucímu významu národnostní otázky. To se ukazovalo 
zvláště tehdy, když se na území Rakouska a Rakousko-Uherska dostaly do přímé kon-
frontace velkoněmecké pangermánství a panslovanství nebo austroslavismus.  
 

ČECHOSLOVAKISMUS 
Radikalizace Čechů v Rakousku a Slováků v Uhrách neprobíhala jen po linii slovan-

ské, ale i v rovině sebeidentifikace Čechů a Slováků. Ta měla dva odlišné rozměry: na 
jedné straně odlišení se od Němců a Maďarů, na druhé pak Čechů a Slováků mezi 
sebou navzájem. Protože ze všech národních zvláštností lze nejsnadněji zachytit jazy-
kovou odlišnost, sehráli na počátku českého a slovenského obrození mimořádně vý-
znamnou roli jazykovědci. Zřetelný etnicko-jazykový obsah češství byl zvýrazněn již na 
přelomu 17. a 18. století v latinsky psané práci českého historika, básníka a jezuitské-
ho kněze Bohuslava Balbína (1621 – 1688) Rozprava na obranu jazyka slovanského, 
zvláště českého (asi 1672). Vše se ale postupem času komplikovalo, což bylo také pa-
trné na hledání výrazu pro označení společenství Čechů a Slováků. V 19. století se 
používaly dva výrazy: 

 ČESKOSLOVANSKÝ. Tento výraz původně označoval Slovany českého jazyka, za 
něž byli pokládáni Češi, Moravané a Slováci. Pro ně Ján Kollár doporučoval jméno 
Slavočech – obdobně jako jména Slavorus, Slavopolák, Slavosrb. V roce 1848 a  
v následujícím období se výraz „českoslovanský“ užíval v dvojím pojetí: (a) v užším 
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smyslu pro Čechy v Čechách, tedy Slovany v Čechách jako párový výraz, opak 
pojmu „českoněmecký“; (b) pojetí zahrnující Čechy, Moravany a Slováky, které by-
lo vlastní také Jánu Kollárovi, Františku Palackému či Karlu Havlíčkovi Borovskému.  

 ČESKOSLOVENSKÝ. Tento mladší výraz byl užíván souběžně a často se též s obsa-
hem slova „českoslovanský“ prolínal. Jeho význam rostl s úspěchy slovenského 
emancipačního hnutí a postupným uznáním této emancipace z české strany. Pou-
žívali jej původně více slovenští evangelíci než slovenští katolíci nebo lidé působící 
v českém prostředí. Sám termín „Československo“ pravděpodobně pochází z prv-
ní poloviny 19. století a jeho autorem je Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888), 
slovenský spisovatel, publicista a evangelický farář, přední představitel slovenské-
ho národního obrození.  

Počátky vize jednotného československého národa jsou vlastně také počátkem 
českého a slovenského národního obrození. Jak již bylo řečeno, u kolébky českého 
národního obrození stáli mimo jiné dva velmi významní Slováci – Ján Kollár a Pavel 
Josef Šafařík. V roce 1843 však kodifikovali štúrovci slovenský národní spisovný jazyk. 
Tím ale diskuse a nejasnosti nebyly uzavřeny. Není bez zajímavosti, že velký znalec 
středoevropských Slovanů, britský historik Robert W. Seton-Watson ve stati O Slová-
cích z roku 1919 – ta vyšla česky ve sborníku Evropa v přerodu, k němuž úvod napsal 
prezident Tomáš G. Masaryk – zcela upřímně tvrdil: „Jest věru pozoruhodno, že v ná-
rodě, jenž působením zeměpisu, jakož i úmyslnou politikou svých vládců byl oddalo-
ván od hlavních proudů evropské historie, nicméně projevil se obzvláštní ohlas slo-
vanského cítění v nejširším jeho smyslu, a že z něho vzešli v Kollárovi, Palackém, Šafa-
říkovi a Masarykovi čtyři z nejznamenitějších apoštolů slovanské idey. Věc je ta, že Slo-
váci jsou jedním z nejnadanějších plemen celé Evropy a že jejich umělecké, hudební a 
slovesné nadání proklestilo si tu cestu navzdor maďarskému útisku.“1 Masaryk proti 
tomuto zařazení nikterak neprotestoval – jeho otec byl Slovák. 

Představa jednotného československého národa vyrůstala z celé řady vizí a omy-
lů, mezi nimiž nejdůležitější byly:  

 Nepřesné pojetí českého národa jako národa o dvou větvích; 

 Malý cit pro národní odlišnosti Čechů a Slováků, a to zpravidla spojené s pře-
hlížením národní svébytnosti Slováků;  

 Pragmatismus politiků usilujících o chápání Československa jako národního státu.  
Není vhodné soudit dnešníma očima názory národních buditelů a zakladatelů 

československého státu. Na počátku čechoslovakistických představ stál zmíněný do-
bový výraz „českoslovanský“. Havlíček v již vzpomínaném článku Slovan a Čech psal, 
že označení Čech se týká obyvatel „výhradně obyvatele království tohoto, a Moravan, 
Slovák již sebe nenazve Čechem, aniž svůj jazyk českým, nýbrž moravským, sloven-
ským. Nedůstatek tento, rušící svornost a jednotu celku, již dávno těžce se cítil, a pro-
to nastalo jméno Čechoslovan.“ Protože však tento název zněl vyumělkovaně, dopo-

                                                      
1 SETON-WATSON, Robert W.: Evropa v přerodu. Citované vydání, s. 224-225. 
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ručoval „všude, kde o celém našem národu řeč jest“, užívat obecně jméno Čech. Pro-
vincii českou by prý bylo možné nazvat královstvím a Čechy by pak vše dohromady 
slulo“. Obyvatelé království by byli korunáři, ostatní pak jako dosud Moravané, Sleza-
né, Slováci. Všichni ale jsou Čechové, Čechové v království, Čechové na Moravě, Če-
chové na Slovensku.  Anebo se snad Provensalé, Vendejci, Burgunďané nechtějí jme-
novat Francouzi, a Sasové, Prušáci nenazývají sebe Němci?“1  

V revolučních letech 1848 až 1849 byl výraz „českoslovanský“ většinou užíván 
v užším smyslu, jako opak výrazu „českoněmecký“. Od šedesátých let ale opět převlá-
dalo zmíněné širší, kollárovské pojetí: výraz „český“ měl teritoriální význam, nebyli 
pod něj zahrnováni Moravané a Slezané. Tehdy vzniklé českoslovanské organizace 
působily i za hranice Království českého. Ještě podle autoritativního Ottova slovníku 
naučného, jehož 28 dílů vycházelo v letech 1888 až 1908, Slováci jsou „větev Slovan-
ská, kteráž spolu s Čechy, Moravany a Slezany tvoří skupinu zahrnovanou pod názvem 
Čechoslovanů“.2 Paralelně ale žil i výraz „československý“, avšak až úspěchy emigrace 
v době 1. světové války, zvláště pak Milana Rastislava Štefánika (1880 – 1919), sloven-
ského astronoma, politika a diplomata (ale i generála francouzské armády), vedly 
k jeho uznání. I poté však existoval v dvojí podobě – s pomlčkou jako „česko-sloven-
ský“ a bez pomlčky, tedy „československý“.  

Geografická blízkost a příbuznost Slovenska s Moravou (kterou přibližuje mapa 
číslo 2, znázorňující úmoří českých, moravských a slovenských řek) je zdrojem speci-
fických představ o blízkosti Čechů a Slováků. Ne náhodou podle Ottova slovníku na-
učného Slováci žili „hlavně na Slovensku, tj. v severních Uhrách a na takzvaném Slo-
vácku, tj. v jihovýchodním cípu Moravy mezi Karpatami a řekou Moravou, kolem 
Uherského Brodu, Uherského Hradiště, Napajedel, Veselí a Strážnice, pak v Dolních 
Rakousích východně od čáry Valtice-Cáhnov.“3 Sám Tomáš G. Masaryk pocházel 
z Moravy, která vždy měla a stále má z etnických, kulturních i ekonomických důvodů 
nejmenší zájem na rozdělování Čechů a Slováků – a asi též menší cit pro nalezení 
jejich kulturních rozdílů. Zdá se proto, že tehdejší představa jednoho národa o dvou 
větvích u řady lidí neznamenala vizi staršího a mladšího bratra, ale dvou rovnopráv-
ných kmenů vzájemně si pomáhajících – jak to odpovídalo nezastupitelné roli Slová-
ků v českém národním obrození.  

V představách čechoslovakistů hrála velkou roli i vize československého (českého) 
státního národa o dvou kmenech, která se dnes může jevit jako zcela umělá kon-
strukce. Do značné míry se opět jednalo o snahu napodobit například ideu britského 
národa složeného z Angličanů, Walesanů a Skotů – nebo o pozůstatek chápání češství 

                                                      
1 HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel: Lid a národ. Úvahy a články z let 1845 – 1851. Citované vydání,  

s. 73-74. 
2 Ottův slovník naučný. Digitální replika Ottova slovníku naučného, který vyšel v 28 svazcích v letech 1888 

až 1908. CD-ROM z roku 1997. Sv. XXIII., s. 406. 
3 Tamtéž. 
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ve smyslu böhmisch, složeného z tschechisch a deutsch. Koncepce národa jako vzpo-
mínky na stát pak zdůrazňovala, že Češi a Slováci jsou dítětem velkomoravské říše.  

Tento přístup posilovalo i pragmatické hledisko usilující o vytváření obrazu živo-
taschopného národního státu. Už při obhajobě vzniku samostatného státu bylo jistě 
snazší prosazovat vizi republiky s jedním velkým národem a dvěma národnostními 
menšinami než jednoho velkého národa, dvou menších a jedné národnostní menšiny. 
Tabulka číslo 7 ukazuje na významný aspekt tohoto problému: v 1. československé 
republice žilo méně Slováků než Němců.1  

 
Tabulka č. 7: Národnostní složení obyvatelstva republiky Československé 

(v tisících) 
 

národnost 1921 1930 

česká 6027 7488 

slovenská 1993 2269 

německá 3218 3318 

maďarská 762 719 

židovská 191 205 

polská 110 100 

ruská 477 569 

ostatní 35 61 

celkem 13 613 14 724 

 
Viktor Dvorský propojil tyto úvahy o obyvatelstvu nového státu s představami  

o rozsahu teritoria i charakteristikou politických sil ve střední Evropě; tím dal celé 
diskusi kompletní geopolitickou podobu. „Stát samotných zemí české koruny čítal by 
10.000.000 obyvatel a poklesl by v pořadí evropských států co do lidnatosti pouze  
o jediný bod, leč 78.000 km2 půdy nestačilo by v jeho p o l o z e na stát samostatný. 
Bez západní části Slovenska mohli bychom býti jedině dílčím státem říše Německé 
nebo rakouské (v tomto případě třeba i vedoucím), ne však státem suverénním. Slo-
vensko samo o sobě nemohlo se státi ani dílčím státem říše Uherské, ba ani auto-
nomní provincií…“ Samostatný český stát bez Slovenska by se podle Dvorského „stal 
nutně dílčím státem říše Německé. K samostatnosti pomohla mu jedině tendence 
dorsální, daná Československou vysočinou a Bílými Karpatami, čili navázání na ústu-
povou fázi říše Velkomoravské.“2 Stejně vyhraněné stanovisko zaujímal i Milan Hodža: 
podle jeho názoru bez Slovenska by „Čechy a Morava byly izolovaným výběžkem ob-

                                                      
1 Podle KURAL, Václav: Konflikt místo společenství? Češi a Němci v Československém státě (1918 – 1938). 

Praha: Nakl. R ve spolupráci s ÚMV, 1993, s. 213-214; přepočítáno tak, aby byli odlišeni 
Češi a Slováci. 

2 DVORSKÝ, Viktor: Základy politické geografie a Československý stát. Praha: Český čtenář, 1923,  
s. 36-37 a 41. 
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klíčeným Německem na severu, západě i na jihu. Je možné říci, že Slovensko udělalo 
z republiky středoevropský stát.“1 

Jenže tyto argumenty nemohly zastřít národní odlišnosti Čechů a Slováků a zastavit 
požadavky na jiné státoprávní upořádání Československa, než bylo to, které obsaho-
vala Ústava 1. republiky. Uznání svébytnosti slovenského národa bylo obsaženo už  
v Clevelandské dohodě z října 1915 mezi představiteli Českého národního sdružení  
a Slovenské ligy, dvou krajanských spolků v USA. Ta formulovala program, jehož sou-
částí bylo „spojení Českého a Slovenského národa ve federativním svazku států, 
s úplnou národní autonomií Slovenska, vlastním sněmem, vlastní státní správou…“2 
Obdobně hovořila i Pittsburská dohoda z května 1918, uzavřená mezi představiteli 
slovenských a českých organizací ve Spojených státech – konkrétně Slovenské ligy, 
Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků –, kterou podepsal i Tomáš  
G. Masaryk. Ta obsahovala souhlas s politickým programem „usilujícím o spojení Če-
chů a Slováků v samostatném státě z Českých zemí a Slovenska“. Uváděla zároveň, že 
„Slovensko bude mít vlastní administrativu, svůj sněm a svoje soudy“. V názvu připra-
vovaného státu použila pomlčku: „Česko-slovenský stát bude republikou. Jeho Ústava 
bude demokratická.“3  

Základním dokumentem, který ze slovenské strany ukončil spojení s historickým 
Uherskem a předurčil vytvoření společného státu s Čechy, byla Martinská deklarace 
z října 1918. Podle úvodního odstavce této Deklarace „zástupci všech politických 
stran, shromáždění dne 30. října 1918 v Turčianskom Sv. Martině a organizovaní do 
Národní Rady slovenské větve jednotného česko-slovenského národa, trvají na zásadě 
sebeurčovacího práva národů, přijatého celým světem. Národní Rada vyhlašuje, že 
jménem česko-slovenského národa žijícího v hranicích Uherska je jedině ona opráv-
něna mluvit a jednat.“ V textu Deklarace jsou však i jiné formulace. Uvádí, že „jmé-
nem slovenského národa na Slovensku je tedy oprávněna hovořit jedině Slovenská 
Národní Rada“. A dodává, že „slovenský národ je část jak jazykově, tak i kulturně-
historicky jednotného česko-slovenského národa… Pro tento česko-slovenský národ 
žádáme i my neomezené sebeurčovací právo na základě úplné nezávislosti“.4        

Je příznačné, že versailleské mírové smlouvy, které daly mezinárodněprávní základ 
1. republice a o nichž pojednávají 13. a 14. kapitola, ve svém francouzském a anglic-
kém originále uvádějí název „Česko-Slovensko“; oficiální překlad do češtiny však hovo-
ří o „Československu“, což znamenalo příklon k čechoslovakismu. Ústava Českoslo-
venské republiky z února 1920 pak ve své preambuli použila formulaci „My, národ 
Československý…“ Také v téže době přijatý jazykový zákon hovoří, že „jazyk českoslo-
venský jest státním, oficielním jazykem republiky“, přičemž „užívajíce jazyka státního, 
oficielního, úřady v onom území republiky, jež před 28. říjnem 1918 náleželo ku krá-

                                                      
1 HODŽA, Milan: Federácia v strednej Európe a iné štúdie. Citované vydání, s. 141. 
2 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Citované vydání, s. 445. 
3 Tamtéž, s. 485. 
4 Tamtéž, s. 513- 514. 
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lovstvím a zemím na říšské radě zastoupeným, nebo ku království Pruskému, úřadují 
zpravidla po česku, na Slovensku zpravidla po slovensku“.1 Jazyky menšin se podle 
tohoto zákona mohly užívat při oficiálním styku v okresech, kde menšiny přestavovaly 
více než 20 % obyvatel.  

Vize vytvoření československého státního národa nebyla vzdálena představám  
o rakušanství a bohemismu, tedy osvícenské koncepci – podle Diderotovy a d´Almber-
tovy Encyklopedie je národ velká skupina lidí obývající území vymezené určitými hra-
nicemi a podléhající téže vládě. Jenže v druhé polovině 19. století a 20. století se již 
jednalo o nacionalismus omezující práva jiných národů. Přeceňování nesporně velké-
ho významu státu při tvorbě národů bylo a je zpravidla na úkor podceňování etnicko-
jazykových rysů národa; je uspěchané a plné necitlivosti, s nepřijatelným tlakem na 
kulturní odlišnosti a svobody. Proto se také už od roku 1918 ozývaly hlasy, že Slováci 
nechtějí být osvobození, ale svobodní. 

Až v listopadu 1938, po Mnichovské dohodě v době tzv. 2. republiky, byl přijat ús-
tavní zákon o autonomii Slovenské krajiny (vzápětí i Podkarpatské Rusi) – poprvé tak 
byla vytvořena Česko-Slovenská republika. Podle nového ústavního znění „Česko-
Slovenská republika vznikla shodou suverénní vůle dvou rovnoprávných národů“; zá-
kon se též odvolával na Pittsburskou dohodu.2 Autonomní slovenská vláda, do jejíhož 
čela prezident Emil Hácha jmenoval Jozefa Tisu, ovšem vznikla již měsíc před přijetím 
tohoto zákona. Výsledkem byla pozoruhodná správní asymetrie, kdy ústřední orgány 
vládly z Prahy v Česko-Slovensku a v českých zemích, přičemž zároveň na Slovensku 
působila z Bratislavy i samostatná slovenská vláda.  

Úplný rozchod s ideou čechoslovakismu přišel v průběhu 2. světové války. Tehdy 
postupně přistoupil na uznání národní svébytnosti Slováků i prezident Edvard Beneš. 
V jeho knize Úvahy o slovanství, poprvé vydané v Londýně roku 1944, lze nalézt revizi 
původních čechoslovakistických stanovisek, byť i zde lze zachytit stín představ o „polo-
svébytnosti“ Slováků. Tehdy Beneš formuloval novou „koncepci poměru mezi Čechy a 
Slováky: 1. koncepci o rozumné a pro Slováky přijatelné státní decentralizaci zákono-
dárné a správní (Čechy, Morava, Slovensko), 2. koncepci o plné rovnosti a rovnopráv-
nosti Čechů a Slováků, 3. koncepci o plné toleranci obou názorů na etnickou jednotu 
Čechů a Slováků, a 4. koncepci o tvoření nového, modernějšího a dokonalejšího čes-
koslovenství…“ V daném případě je nejdůležitější bod číslo 4, neboť v něm Beneš sice 
uznává, že Češi a Slováci tvoří dva odlišné národy, ale zároveň zůstal věrný přesvědče-
ní, že český a slovenský národ by mohly vytvořit alespoň v budoucnu novou národní 
kvalitu: „Českoslovenství je pro mne kulturně něco vyššího nežli jen češství a je také 
něco vyšší než jen slovenství. Je to kulturně více kvantitou i kvalitou. Tu už vycházíme 
ze své osudné malosti…“ Benešovi se jednalo o vytvoření takového pojítka, které by 
uznávalo „slovenství jako činitele plně rovného češství, ale tvořilo by vyšší kulturní, 

                                                      
1 Dějiny českého státu v dokumentech. Vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Z. Veselý. 

Citované vydání, s. 288 a 299. 
2 Tamtéž, s. 329. 
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duchovní a politickou jednotku“, kterou by v budoucnu „celá Evropa, a především naši 
tři sousedé – Němci, Maďaři a Poláci –, musili už definitivně v její jednotě a sounáleži-
tosti duchovní a politické respektovat“.1 

V září 1944 pak Edvard Beneš v odpovědi delegaci Slovenské národní rady své sta-
novisko shrnul. „Nikdy jsem nikomu netajil a netajím ani dnes, že jsem vždy hájil  
a hájím stanovisko jednotného národa československého… Češi i Slováci jsou mi dvě 
rovnocenné, rovnoprávné a stejně plně vyspělé části jednoho a téhož národa. Jeden 
mluví češtinou, druhý slovenštinou, oba jazyky jsou rovnoprávné a musí být stejně a 
rovně respektovány. Některé národní znaky a vlastnosti jsou nám totožné, jiné poně-
kud odlišné.“ Zároveň ale Beneš dodal: „Pokládal bych však za nepřípustné toto sta-
novisko komukoliv vnucovat. Jestli na Slovensku je velká část nebo většina obyvatel-
stva, která se cítí výlučně Slováky, jestli tato většina nazývá toto obyvatelstvo sloven-
ským národem, je prostě nutno tento fakt konstatovat a respektovat… Respektuji 
prostě fakta a žádám, aby v těchto věcech byla v republice plná tolerance… Odmítám 
zejména, že by se snad mělo nařizovat, vnucovat nebo zákonně předpisovat, že existu-
je národ československý.“2  

Košický vládní program z dubna 1944, který vznikl na základě dohody londýnského 
i moskevského odboje a Slovenské národní rady, již plně uznal svébytnost slovenské-
ho národa. Hovořil o nové republice jako „ztělesnění česko-slovenského státního spo-
lečenství“ a zdůraznil zásadu, že „Slováci mají být pány ve své slovenské zemi, stejně 
jako Češi ve své české národní domovině, a že republika bude obnovována jako spo-
lečný stát rovnoprávných národů, českého a slovenského“.3  

V roce 1945 obnovená republika však uplatnila tentýž asymetrický princip, který 
byl použit po přijetí ústavního zákona o autonomii Slovenské krajiny v roce 1938. Sa-
mostatné vládní orgány pro Českou republiku vznikly až na základě Ústavního zákona 
o československé federaci z října 1968. Od roku 1969 tak byla Československá socia-
listická republika plně federálním státem, kde kromě ústřední vlády byly i vlády České 
socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Po změně režimu v lis-
topadu 1989 pak byla nově otevřena diskuse o názvu státu. Od března do dubna 1990 
se v češtině používal název Československá federativní republika, slovensky ale Čes-
ko-slovenská federatívna republika. Po skončení „pomlčkové války“ se až do zániku 
společného státu Čechů a Slováků jako oficiální název země užívalo označení Česká a 
Slovenská Federativní Republika, s velkými písmeny na začátku slov.  
 
 
 

                                                      
1 BENEŠ, Edvard: Úvahy o slovanství. Praha: Čin, 1947, s. 350 a 349. 
2 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. Bratislava: Národné literárne centrum – Dom 

slovenskej literatúry, 1998, s. 372. 
3 Dějiny českého státu v dokumentech. Vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Z. Veselý. 
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MAĎARIZACE 
Každý slovanský národ prožil období poroby. Češi a Srbové píší o třech stoletích 

temna, Bulhaři dokonce o čtyřech stech letech, ruský národ žil pod cizím jařmem dvě 
stě let, pro Poláky trvalo období od prvního dělení do vzniku nového Polska v roce 
1918 téměř sto padesát let. Smutný rekord mezi Slovany drží slovenský národ – ten 
se ke své samostatnosti prodíral devět set let. Zároveň je osud slovenského národa 
ukázkou jedné z variant úsilí o násilné vytvoření národa z různých etnik pomocí poli-
tiky státu, která se praktikovala v Uhrách v 19. a 20. století. 

Ani postavení Maďarů v habsburské říši nebylo vždy jednoduché. Období po osvo-
bození Uher z područí osmanské říše připomínalo situaci českých zemí po Bílé hoře  
a třicetileté válce. Nejde pouze o to, že země byla vylidněná a došlo ke změně etnické 
skladby mimo jiné útěkem Maďarů na sever, tedy na území dnešního Slovenska. Pro-
blém nastal s rozdělováním nově nabytých šlechtických statků. Tuto činnost dostala 
na starost komise vedená kardinálem Leopoldem (Lipótem) Kollonichem. Ta progra-
mově favorizovala prohabsburskou, tedy v zásadě proněmeckou aristokracii. Podle 
kardinálových slov „uherskou krev, která dodává lidem sklon k nepokojům a k revo-
luci, je nutno smísit s krví německou tak, aby byla zajištěna důvěra a láska k přiro-
zenému dědičnému králi“.1  

Ona pověstná maďarská revoluční krev se sice bouřila proti Vídni, ale měla málo 
pochopení pro národnostní požadavky etnických menšin v Uhrách – jak o tom konec-
konců vypovídal již v 8. kapitole zmiňovaný vývoj názorů Lájose Kossutha. Existují ale 
čestné výjimky. Už v květnu 1794 vydali maďarští jakobíni Katechismus, program, 
jehož autorem byl profesor přírodních věd a františkán Ignác Martinovič. Podle Ka-
techismu mělo být Uhersko přeměněno z království na federativní republiku. V ní 
„každý národ má svobodně užívat svůj jazyk, řídit se svými mravy a zvyky a svojí nábo-
ženskou svobodou. V takovém případě postačí, když každý národ bude spojený s dru-
hým smlouvou…“2 Martinovič byl ovšem v květnu roku 1795 spolu s dalšími čtyřmi 
vedoucími osobnostmi jakobínů popraven.  

Habsburský dvůr v druhé polovině 19. století věděl, že Maďaři vedli roku 1848 re-
voluci směřující k rozbití říše; právě tak si pamatoval, že při zápase Marie Terezie  
o trůn císařovně výrazně pomohly uherské stavy. I proto panovník v době, kdy se do-
stal do sporů s Pruskem, hledal dohodu právě s Maďary. A tak výsledkem rakousko-
uherského vyrovnání z února 1867 bylo mimo jiné to, že Maďaři po celou generaci 
ovládali nejen zahraniční politiku mocnářství, ale zasahovali i do Rakouska. Přitom vliv 
Maďarů na zahraniční politiku nebyl vždy pro Habsburky nejšťastnější: jak píše Franço-
is Fejtö, ze všech národů monarchie „s výjimkou rakouských a českých pangermán-
ských Němců jediní Maďaři chovali a projevovali značné sympatie k Prusku. Viděli 
v něm protiváhu vídeňských centralistických tendencí“. Podle tohoto historika „Němci 

                                                      
1 Citováno podle WANDYCZ, Piotr S.: Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Citované 

vydání, s. 94.  
2 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Citované vydání, s. 281. 
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svými vlastnostmi – vojenskou organizací, školským systémem, obchodní a technickou 
obratností – Maďary fascinovali. A jejich protislovanský postoj byl Maďarům jakousi 
zárukou jejich vlastní svrchovanosti nad Slovany »u nich doma«… Aliance s Německem 
měla sympatie víceméně celé maďarské politické třídy.“1  

Problematika maďarizace v Uhersku byla předmětem velkých sporů v samotných 
Uhrách i v zahraničí. V tomto zápase se vyprofilovalo trojí politicko-ideové pojetí ná-
rodnostní otázky v Uhrách: (a) úsilí národních hnutí o emancipaci v podobě správní 
autonomie, (b) liberální pojetí vnímající národnostní otázku jako otázku svědomí jed-
notlivců a (c) maďarizace národnostních menšin.  

 VYMEZENÍ NÁRODNOSTNÍCH AUTONOMNÍCH OBLASTÍ. V zápase za národní 
emancipaci měli představitelé menšin shodné nebo alespoň obdobné cíle, což jim 
dokonce umožňovalo, aby se někdy ve svém úsilí spojovali. Tak například v srpnu 
1895 se v Pešti konal Národnostní kongres, na kterém představitelé národnostně 
smýšlejících Rumunů, Srbů a Slováků proklamovali nutnost vzájemné spolupráce 
v zápase proti představě o maďarském charakteru uherského státu. Jenže výchozí 
postavení menšin v Uhersku nebylo stejné. Požadavek politických představitelů 
národnostních menšin na vytvoření správní autonomie měl poměrně jednoduché 
teritoriální vyjádření u těch národů, které spojovaly svoji existenci se vzpomínkou 
na vlastní státnost – mohly vymezovat své požadavky pomocí historického práva. 
Mnohem složitější postavení měli v tomto případě Slováci, kteří – s výjimkou teri-
toriálně nejasně ohraničené Velkomoravské říše – takovouto minulost neměli. Ta-
ké po celé dějiny Uher nebyla nikdy administrativně vymezena oblast, kterou 
obývají Slováci, nebo převážně Slováci.  

Slováci měli ze všech uherských národů nejméně výhodnou pozici pro národní 
emancipaci: chyběla šlechta, národnostně uvědomělé měšťanstvo, národní inteli-
gence. I ti ze Slováků, kteří na poli vědy dosáhli úspěchů, neměli vyhraněné národní 
povědomí: slovenský učenec Matej Bél (1684 – 1749), jehož jméno dnes nese univer-
zita v Banské Bystrici, označoval sám sebe jako „lingua Slavus, natione Hungarus, eru-
ditione Germanus“ – a pravděpodobně se skutečně cítil člověkem jazyka slovanského, 
maďarské národnosti s německým vzděláním. Lze říci, že přes všechny porážky bylo 
české obrození v Rakousku mnohem úspěšnější než slovenské v Uhrách – jistě též 
díky vědomí staleté vlastní státnosti a rostoucí ekonomické síle.  

I když se Slováci v roce 1848 postavili proti maďarským revolucionářům na obranu 
habsburského dvora, své postavení v říši si nikterak nevylepšili. To ale nikterak ne-
znamenalo zmenšení jejich úsilí o národní svébytnost. V druhé polovině 19. století se 
při svých emancipačních snahách představitelé slovenského národa pokusili o teritori-
ální vymezení autonomní oblasti, kterou pro samosprávu požadovali. Na počátku 
těchto snah bylo Memorandum národa slovenského, které bylo přijato v Turčianském 
Sv. Martině v červnu 1861 na shromáždění několika tisíc slovenských národovců. 

                                                      
1 FEJTŐ, Francois: Rekviem za mrtvou říši. Citované vydání, s. 79. 
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Hlavním tvůrcem Memoranda byl Štefan Marko Daxner (1822 –1892), slovenský 
právník a publicista, autor koncepce státoprávního postavení Slováků v Uhrách. Jak 
uvádějí slovenští historici a politologové Milan Podrimavský a Miroslav Pekník, Memo-
randum určilo strategickou programovou linii na které od roku 1871 začala působit 
Slovenská národní strana, která až do roku 1913 jako jediná reprezentovala slovenské 
národně-emancipační zájmy.1  

Podle Memoranda „už dávno před příchodem Maďarů otcové naši zemi tuto nazý-
vali vlastí svojí, už dávno předtím vedli tady dlouhodobé a krvavé boje za národní sa-
mostatnost svoji proti utlačovatelům západním, už dávno předtím měli zde mimo 
kvetoucího rolnictva a obchodu, mimo opevněných měst a hradů i státní soustavu, 
jejíž jednotlivá ustanovení v ústavě Uherska až dosud udržela se“. Příchodem Maďarů 
ale zanikla na tomto území rodící se „konfederace slovanských plemen“ – což bylo 
v Memorandu označení pro Velkomoravskou říši.  

V Memorandu byla požadována svébytnost slovenského národa: autoři Memoran-
da hned jako první požadavek uvedli, „aby osobnost národa slovenského a vlasten-
skost řeči slovenské zákonem pozitivním a inugurálními diplomy uznaná… My považu-
jeme národy za oprávněné osoby člověčenstva.“ Uznání osobnosti národa bylo pojato 
jako „první podmínka rovnoprávnosti národní, úhelný kámen stavby ústavní, která 
jedině na přirozeném, prozřetelností boží daném základě pevně a trvale k prospěchu a 
blahu vlasti celé vystavěná být může“. Tato právní osoba slovenského národa měla 
být uznána v prostoru nazvaném Hornouherské slovenské Okolí. Zároveň byly zcela 
konkrétně formulovány jazykové, školské, administrativní a osvětové požadavky. „Bez 
uznání osobnosti naší národní, bez vyznačení Okolí, v kterém osobnost ta obsažena je, 
bez rovného práva řečem a národnostem v jejich osobních národopisných mezích pro 
nás opravdové rovnoprávnosti není,“ uvádí se v závěru Memoranda.2 Pozoruhodné je, 
že i v tomto podání se Slováci dožadovali obdobných práv pro Rusíny, Rumuny, Srby 
a Chorvaty žijící v Uhrách – a o Maďarech hovořili jako o bratrech.  

V prosinci roku 1861 přijal císař slovenskou delegaci, kterou vedl banskobystrický 
katolický biskup Štefan Moyses (1797 – 1869). Tato delegace předala panovníkovi 
nově upravené Memorandum, text známý jako Vídeňské memorandum slovenské, 
nazvané Slovenský prestolný prosbopis o vydání privilegia na ochranu slovenského 
národa. Zároveň delegace jako přílohu předala konkretizaci Vídeňského memoranda 
pod názvem Návrh na privilegiální listinu na zřízení a organizaci speciálního Horno-
uherského slovenského Okolí (distriktu). Podle Návrhu se mělo Okolí konstituovat 
jako státoprávní útvar s vlastním sněmem a samosprávou pro otázky hospodářské, 
sociální a kulturní politiky. Politická správa, školství a soudnictví měly být řízeny 
z centra Okolí – z Banské Bystrice. Reprezentanti maďarské politiky i uherských dvor-
ských úřadů označili toto Memorandum za protiústavní.  

                                                      
1 Viz Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Citované vydání, s. 329. 
2 Tamtéž, s. 336-343. 
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Návrh hned v prvních dvou paragrafech předpokládal vytvoření Hornouherského 
slovenského distriktu, který mělo tvořit pět tehdejších uherských stolic: Trenčinaská, 
Oravská, Turčinaská, Liptovská a Zvolenská. Dále měly být součástí distriktu slovenské 
části desíti dalších stolic – Prešpurské, Nitranské, Tekovské, Hontianské, Novohrad-
ské, Gemerské, Spišské, Šarišské, Turnianské a Abovské. Hornouherský distrikt tak 
měl mít 16 okresů: Trnava včetně slovenské části Prešpurské stolice, Senice, Nové 
Město nad Váhem, Nitra, Trenčín, Žilina, Turčianský Sv. Martin, Dolní Kubín, Liptovský 
Sv. Mikuláš, Banská Bystrica, Bátovce včetně slovenské části Hontianské stolice, Zlaté 
Moravce s vyloučením maďarských obcí Tekovské stolice, Velká Revúca, Novohrad, 
Prešov a Košice.1 Takto vymezené Okolí představuje první konkrétně definovaný 
slovenský teritoriální program. 

 LIBERÁLNÍ POJETÍ NÁRODNOSTNÍ OTÁZKY. Liberální individualismus v podání 
maďarských politiků a intelektuálů směřoval k uznání národnostních přání je-
dinců a popření kolektivních národnostních práv. Každý občan Uher se podle to-
hoto pojetí mohl cítit příslušníkem národnostní menšiny, přičemž měl mít nárok 
na svobodu vyznání, úředního jazyka, školy a kultury v rodném jazyce. V této sou-
vislosti se zpravidla hovořilo o šesti či sedmi národech Uherska – Maďarech, Slo-
vácích, Rumunech, Slovincích, Němcích a Rusech. To ovšem nebyly všechny ná-
rody, které v Uhrách žily.   

Nejvýraznějšími postavami tohoto pojetí byli maďarský politik, právník a spisovatel 
baron József Eötvös (1813 – 1871) a maďarský politik Ferenc Deák (1803 – 1876). 
Eötvös své názory na řešení národnostní otázky vyjádřil v německy publikované práci 
Vliv nejdůležitějších idejí o státu 19. století (1851-1854), v knize Národnostní otázka 
(1865) a ve svém deníku. Zdůrazňoval, že „národnostní hnutí není výsledkem propa-
gandy“, jak si mnozí mysleli. Odmítl nový uherský stát, kde „pouze drží ve vědomí 
historická práva, přičemž požadavky určitých etnických a jazykových skupin nejsou us-
pokojeny.“ Byl přesvědčený, „že národnostní problém může být uzavřen pouze tehdy, 
když řešení uspokojí oprávněné politické a jazykové požadavky národností.“ Zároveň 
se ale Eötvös nedomníval, že „etnické rozdělení země“, federalizace, či dokonce něja-
ký druh autonomie by byly vhodné, „neboť v naší zemi je šest etnických skupin tak 
moc promícháno, že vymezení národnostních oblastí je nemožné.“ Jedinou cestou je 
„zajistit vyšší stupeň blahobytu a svobody než by mohly mít v sousedních zemích.“ 
Požadavky nemaďarských národností by mohly být nejlépe uspokojeny v rámci komu-
nální, zemské a municipální autonomie a uvnitř autonomních církví.2  

Obdobné postoje jako Eötvös zastával i Ferenc Deák. Byl to on, kdo navrhl, aby 
v preambuli národnostního zákona přijatém v listopadu 1868 bylo uvedeno, že 
v Uhrách žije pouze jediný maďarský politický národ, jehož plnoprávnými členy jsou 
všichni příslušníci státu – tedy i nemaďarských národů a národností.  

                                                      
1 Tamtéž, s. 349. 
2 KATUS Laszlo:  József Eötvös and Ferenc Deák: Laws on Nationalities. In: Geopolitics in the Danube  

Region. Citované vydání, s. 139-141. 
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I když si řada idejí maďarských liberálů směřujících k individuální svobodě zaslouží 
úctu, nebylo by správné domnívat se, že tyto názory hlásali pouze maďarští liberálové. 
Zmíněné představy o individuálním národním právu lze zachytit i v již zmiňované kon-
cepci rakouských sociálních demokratů. A nejen tam: nelze zapomínat, že Žádost slo-
venského národa z května 1848 obsahuje stejně razantní výzvy ke svobodě slova  
a za všeobecné i tajné volební právo. Navíc je ale v této Žádosti také řada sociálních 
požadavků – a rovněž požadavek národní rovnoprávnosti a federalizace Uher.  

Liberální pojetí řešení národnostní otázky v té podobě, kterou hlásali jeho nej-
významnější maďarští zastánci, odmítalo administrativní vymezení samosprávných 
oblastí, kde žila většina z občanů patřících k národnostní menšině. K obhajobě toho-
to stanoviska používali argumenty dvojího typu. Předně tvrdili, že neexistuje žádná 
etnicky čistá oblast. Vymezení a samospráva autonomních oblastí Uher, které byly 
obývány menšinami, by tak prý poškodilo práva Maďarů tam žijících. Zároveň maďar-
ští liberálové dávali najevo obavu, že národnostní autonomie povede k secesi. Lin-
gvistická či etnická rozhraní, o nichž hovořili František Palacký či Aurel Popovici, nepři-
cházela vůbec do úvahy: „Neexistoval žádný maďarský myslitel či politik, který by při-
jal takovou ideu úplné desintegrace historického Uherska,“ píše maďarský historik 
Ignác Romsics.1 Takovéto liberální pojetí ovšem otvíralo prostor k maďarizaci a vyvo-
lávalo rostoucí odpor národnostních menšin.   

Po 1. světové válce a na základě zkušenosti s rozdělením maďarského národa po-
mocí nových státních hranic i maďarští liberálové směřovali k pochopení kolektiv-
ních práv, k úctě k referendu a právu na secesi týkajících se států, vzniklých v důsled-
ku mírových smluv po porážce Německa a Rakousko-Uherska. Tak například István 
Bibó, liberální vědec, publicista a politik, v polovině 20. století, psal o tom, že dobrý 
mír vyžaduje rozumné vymezení hranic, přičemž „ve skutečnosti platí hledisko pouze 
jediné: dobrá hranice je taková, která dělí území podle národní příslušnosti obyvatel-
stva, což v Evropě znamená buď nějaký historický status quo, nebo vymezení jazyko-
vé. Všechna ostatní hlediska, jako zeměpisná, hospodářská, strategická, zarovnávací, 
dopravní a další a další, která se stalo módou v těch nejbizarnějších kumulacích před-
kládat, jsou zcela k nepotřebě a jejich nadměrné aplikování bývá pramenem největší-
ho zla.“ Bibó již pokládal za pověru tvrzení o tom, že nelze ve střední Evropě stanovit 
hranice proto, že zde je národnostně smíšené obyvatelstvo. A na jiném místě přímo 
dodává, že kdo chce národy od sebe dobře oddělit, „musí se proto dnes již řídit nikoli 
podle historických, nýbrž podle jazykových rámců“.2 

Ovšem i Bibó vysvětloval liberální politiku s pozoruhodnou rozporuplností. Podle 
tohoto autora se do politického vědomí maďarského národa zapsala katastrofální 
porážka v roce 1849 dvojím poučením: „Za prvé, že Evropa nechala Maďary v jejich 

                                                      
1 ROMSICS, Ignác: Plans and Projects for Integration in East central Europe in the 19th and 20th Centuries: 

Toward a Typology. In: Geopolitics in the Danube Region. Citované vydání, s. 2. 
2 BIBÓ, István: Bída malých národů východní Evropy. Vybrané spisy. Brno – Bratislava: Doplněk – Kalli-

gram, 1997, s. 178, s. 212, 215 a 218.   
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boji za nezávislost na holičkách, a za druhé, že uherské národnosti využijí demokratic-
ké svobody k osamostatnění. Plodem prvého poučení bylo v roce 1867 rakousko-
uherské vyrovnání, spočívající v tom, že v zájmu zachování svého historického území 
se Uhry vzdaly části své suverenity. Druhé poučení se stalo základem vývoje, který 
vzdálil Uhry demokratickým ideálům – v Maďarech se totiž zahnízdil strach, že budou-
li akceptovat demokracii do všech důsledků, povede to k odtržení národnostních 
území.“ Připomíná, že po této druhé zkušenosti prosadila „krátkozraká politika, která 
vycházela z naivní představy, že bude-li se malicherným způsobem znemožňovat ve-
řejnoprávní užívání nemaďarských jazyků, zaručí tak zachování státu v historických 
hranicích.“ K této myšlence pak připojuje doporučení, které podle něho mělo být ob-
sahem maďarské politiky oné doby: „Zastánci uherské integrity měli z historie vyvo-
dit závěry, že na severu je třeba usilovat o zachování historického státu, zatímco na 
jihu nezbývá než vzít na vědomí, že tamní národnosti se uherskému státu už dávno 
odcizily“.1 Řečeno jinak, i pro tohoto liberála byla ještě v polovině 20. století představa 
Slovenska odděleného od Uher přinejmenším velice sporná; slovenské národnostní 
požadavky představovaly problém, jemuž se dalo předejít. 

 MAĎARIZACE. Tato idea a hlavně praktická politika znamenaly snahu změnit ná-
rodnostní mapu Uherska tím, že se národnostní menšiny, nebo alespoň jejich 
nejdůležitější složky jako inteligence a političtí představitelé, budou stále více cí-
tit Maďary. Jak píše maďarský historik László Katus, podle statistických analýz se 
v roce 1830 pouze 37 % populace Uherska pokládalo za Maďary – přičemž tento 
podíl kolísal od 44 % v „centrálních Uhrách“ po 28 % v Transylvánii. „Základem ja-
zykových zákonů byla iluze, že nemaďarští obyvatelé země budou postupně »ma-
ďarizováni« a že tak jazyková hranice bude odpovídat hranici státu“.2  

Před rokem 1848 bylo užívání jazyků národnostních menšin omezeno na soukromý 
život. Maďaři původně odmítli návrh Josefa II. přijmout jako úřední jazyk němčinu 
nebo maďarštinu a zůstali věrni latině. První akademická pravidla maďarského pravo-
pisu pak vyšla v roce 1832 a roku 1844 odhlasoval Uherský sněm, že nadále bude 
úředním a soudním jazykem v Uhrách maďarština. Aby si získali drobnou šlechtu, pro-
hlásili maďarští liberálové v roce 1848 maďarštinu za oficiální jazyk; z přirozených 
důvodů byli proti této změně Slováci, Srbové a Rumuni. Nacionalismus sílil: i maďarští 
revolucionáři v roce 1848 tvrdě odmítali pokusy Nemaďarů o nabytí národnostních 
práv. Slavnou se stala věta Lájose Kossutha, kterou prý pronesl vůči Srbům dožadují-
cím se svých práv: „Mezi námi rozhodne meč!“ Až po porážce revoluce začal Kossuth 
v exilu propagovat myšlenku podunajské konfederace. 

Část nedostatků v této oblasti pokusil napravit liberálně laděný národnostní zákon 
(1868). Samotná politika maďarizace ale směřovala proti duchu tohoto zákona. Pokus 
vytvořit v Uhrách třicetimilionový maďarský státní národ asimilací byl nutně spojen 
s politickým násilím. Podle již vzpomínaného Oszkára Jásziho bylo v letech 1787 až 
                                                      
1 Tamtéž, s. 178. 
2 KATUS Laszlo:  József Eötvös and Ferenc Deák: Laws on Nationalities. Citované vydání, s. 134 a 133. 
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1900 přetvořeno na Maďary 2,8 milionů příslušníků jiných národností v Uhrách.1 Ma-
ďarizace tvrdě zasáhla především Němce. Němci byli po Maďarech a Rumunech třetí 
největší národnostní skupinou v Uhrách – větší než Slováci a Chorvaté. Ovšem na 
rozdíl od Slováků, Chorvatů či Rumunů žili Němci v malých, převážně městských ko-
munitách rozptýleně ve všech oblastech Uher. Výsledkem bylo, že „jen v málo oblas-
tech dosahovali kritické sociální či politické masy, která jim umožňovala úspěšně čelit 
snaze maďarského politického národa učinit Uhry čistě maďarským státem“. Pod tla-
kem maďarizace klesl podíl Němců na uherském obyvatelstvu z 12,5 % v roce 1880 na 
10 % v roce 1910; v Pešti a Budíně činil roku 1851 podíl Němců 34 %, v roce 1910 jich 
bylo 9 %. Ovšem na univerzitě graduovala jen třetina Maďarů – více než polovina byli 
Němci a Židé.2  

Pozoruhodný byl osud Bratislavy. Při neměnnosti podílu slovenského obyvatelstva 
klesl podíl Němců v Bratislavě z 59,5 % v roce 1880 na 40,8 % v roce 1900, zatímco 
podíl Maďarů vzrostl z 13,2 % na 35,9 %.3 Seton-Watson uváděl na konci 1. světové 
války, že v Bratislavě žilo 11 673 Slováků, 31 705 Maďarů a 32 790 Němců.4  

Tlak na odnárodnění Slováků měl řadu podob, a to jak ze strany maďarských naci-
onalistických organizací, tak i oficiálních orgánů. Například Maďarské sdružení, za-
ložené v lednu 1873, v programové brožuře Naše heslo doporučovalo národnostem, 
aby se dobrovolně pomaďarštily. Zároveň se členové spolku zavazovali, že učiní vše 
pro zrušení národnostního zákona z roku 1868. A nejednalo se jen o nacionalistická 
občanská sdružení – jejich činnost jen doplňovala politiku uherského státu, která měla 
rozhodující podíl na maďarizaci.  

V druhé polovině roku 1874 byla z rozhodnutí úřadů zavřena všechna tři slovenská 
gymnázia, čímž Slováci přišli o střední školy. V listopadu 1875 byla na základě příkazu 
ministerského předsedy a ministra vnitra jako protistátní instituce zavřena Matice 
slovenská; není bez zajímavosti, že ve prospěch Matice bezvýsledně tehdy v parla-
mentu interpeloval srbský poslanec Svetozar Miletić. V listopadu 1883 byl za přítom-
nosti řady správních úředníků v Nitře založen Hornouherský maďarský vzdělávací 
spolek, který si kladl za cíl šíření maďarského jazyka a maďarského národního ducha 
mezi nemaďarským obyvatelstvem. V roce 1907 byly přijaty nové školské zákony, 
které prohloubily maďarizaci ve vzdělávání; roku 1909 pak bylo nařízeno vyučovat na 
školách v maďarštině i náboženství.  

Úspěchy maďarizace na území dnešního Slovenska ukazuje tabulka číslo 8 převzatá 
z Masarykova slovníku naučného. I tyto rozbory z 1. republiky ukazují, že největších 
úspěchů dosáhla maďarizace ve městech – a znovu pak tento slovník připomíná, že 
                                                      
1 Viz DEÁK, Ladislav: Slováci v maďarských štatistikách. In: História a politika. III. bratislavské sympózium. 

Ed. D. Kováč. Bratislava, Česko-slovenský výbor európskej kultúrnej nadácie, 1993, s. 90. 
2 BELLER, Steven: Germans and Jews as Central European and „Mitteleuropäische“ Elites.  

In: Mitteleuropa. History and Prospects. Citované vydání, s. 65 a 66. 
3 Viz Encyklopédia Slovenska. Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska. IV. zväzok. Bratislava: 

Veda, 1980, s. 51.  
4 Viz SETON-WATSON, Robert W.: Evropa v přerodu. Citované vydání, s. 227. 
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„ještě více než Slováci trpěli odnárodňovací politikou maďarští Němci; od roku 1880 
do roku 1910 zmenšil se jejich počet na onom území z 225 504 na 198 876. Úbytek ten 
se vysvětluje odpadáním Židů, kteří čím dále tím více osvojovali si místo jazyka ně-
meckého maďarštinu.“1 Na druhé straně ale pomalý postup maďarizace byl jedním 
z důvodů, proč v Uhrách nebylo zavedeno všeobecné volební právo, které bylo 
v rakouské části monarchie uzákoněno v roce 1907 (pátá, všeobecná kurie pro volby 
do říšské rady byla v Předlitavsku zřízena už v roce 1896). 

 

Tabulka č. 8: Podíl obyvatelstva hlásícího se k maďarštině 
na území dnešního Slovenska 

 

rok počet obyvatel 
podíl hlásících se 

k maďarštině 

1880 553 470 22,37 % 

1890 645 698 24,77 % 

1900 764 051 27,12 % 

1910 901 792 30,54 % 
 

Slovenský politolog a historik Ladislav Deák ve své studii Slováci v maďarských sta-
tistikách uvádí, že podle různých výzkumů žilo začátkem 18. století, tedy po ukončení 
turecké okupace, v Uhrách 405 tisíc Slováků, kteří tvořili 15,8 % obyvatel království. 
V polovině 19. století rakouská vláda provedla první sčítání lidu, podle něhož se 
k slovenské národnosti hlásilo 1 759 000 občanů, tedy 15,2 % obyvatel Uher. Od roku 
1880 prováděly sčítání lidu již uherské úřady, které tak činily pravidelně v desetiletých 
intervalech. Tabulka číslo 9 uvádí přehled výsledků těchto sčítání lidu. Podle nich se za 
třicet let zvýšil počet Slováků přibližně o 5 %, zatímco Maďarů o 56 %. Zvláště výrazný 
nárůst Maďarů byl podle těchto statistik na území dnešního Slovenska, kde podle 
rakouského sčítání z roku 1850 žilo 250 tisíc Maďarů, ale v roce 1910 se jejich počet 
zvýšil o 643 tisíc, tedy o 265 %.  

 

Tabulka č. 9: Počet Slováků v Uhrách 
 

rok Slováci % Maďaři % 

1880 1 864 529 11,9   6 445 487 41,2 

1890 1 910 279 11,0   7 426 730 42,2 

1900 2 008 744 10,5   8 679 014 45,4 

1910 1 967 970 9,4 10 050 575 48,1 
 

Základem těchto statistických informací byla poněkud zvláštní definice národ-
nosti. Maďarská sčítání lidu zjišťovala mateřskou řeč, přičemž podle úředních instrukcí 
z roku 1900 se „za mateřskou řeč má považovat ta řeč, kterou daná osoba pokládá za 

                                                      
1 Masarykův slovník naučný. Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl I. Praha: Československý 

kompas, 1925, s. 1062. 
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svoji a kterou nejlépe a nejraději hovoří“. Tento subjektivismus doprovázel celoživotní 
politický nátlak, a to již od základních škol – počet základních škol, kde se ve sloven-
ském prostředí věnovala nějaká pozornost slovenskému jazyku, klesl od roku 1880 do 
roku 1906 z 1716 na pouhých 241. Deák dovozuje, že k oficiálním statistikám uvádě-
jícím počet Slováků je nutné připočíst i Maďary, kteří uváděli, že umějí slovensky a 
jejichž počet neustále rostl – konkrétně v roce 1880 to bylo 219 404 údajných Maďa-
rů“, v roce 1910 již 547 802 takto spočítaných Maďarů. Jelikož je logické, že rodilí 
Maďaři necítili potřebu učit se slovensky, jednalo se – alespoň převážně – o lidi, 
kteří měli slovenské rodiče a pod politickým nebo kulturním tlakem se při sčítání lidu 
prohlásili za Maďary. Podle tohoto odhadu žilo v Uhrách předvečer rozpadu habs-
burské říše celkem dva a půl milionu Slováků.1  

 

Tabulka č. 10: Národnostní struktura na Slovensku 
 

národnost 
1880 1910 1930 

počet % počet % počet % 

slovenská 1 489 707 61,2 1 684 681 57,7 2 337 816 70,4 

ukrajinská  
a ruská 

78 781 3,2 96 528 3,4 90 824 2,7 

maďarská 540 492 22,2 885 397 30,3 571 952 17,2 

německá 221 771 9,1 198 755 6,8 148 214 4,5 

jiná a neudaná 104 534 4,3 53 463 1,8 173 228 5,2 
 

národnost 
1950 1961 1977 

počet % počet % počet % 

slovenská 3 003 000 86,6 3 560 000 85,3 4 176 000 85,8 

česká 40 000 1,2 46 000 1,1 51 000 1,1 

ukrajinská  
a ruská 

49 000 1,4 35 000 0,9 44 000 0,9 

maďarská 356 000 10,3 519 000 12,4 578 000 11,9 

německá 5000 0,1 6000 0,1 4000 0,1 

polská 2000 0,1 1000 0,0 2000 0,0 

jiná a neudaná 8000 0,3 7000 0,2 11 000 0,2 
 

Vznik Československa v roce 1918 znamenal nejen přechod na jiné statistické me-
tody přinášející odlišné údaje o počtu příslušníků jednotlivých národnostních skupin, 
ale též počátek výrazného přírůstku počtu Slováků. Vývoj národnostní struktury oby-
vatelstva na území dnešního Slovenska ukazuje tabulka číslo 10, a to na základě údajů 
z Encyklopedie Slovenska.2 

                                                      
1 Viz DEÁK, Ladislav: Slováci v maďarských štatistikách. In: História a politika. III. bratislavské sympózium. 

Citované vydání, s. 87-91. 
2 Viz Encyklopédia Slovenska. Súhrn poznatkov o minulosti a prítomnosti Slovenska. IV. zväzok. Bratislava: 

Veda, 1980, s. 51. 
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Po vytvoření Československa zůstalo v Maďarsku poměrně velké množství Slováků, 
kteří nadále podléhali asimilaci. Jak uvádí Ladislav Deák, podle oficiálních údajů z roku 
1920 se ke slovenské mateřské řeči hlásilo 141 882 lidí, ovšem slovenský jazyk umělo 
399 170 lidí. Československá delegace na mírových jednáních v Paříži odhadla roku 
1919 jejich počet na 450 tisíc. Podle sčítání obyvatel z roku 1941 se ke slovenské ma-
teřské řeči hlásilo na území trianonského Maďarska jen 75 920 lidí. Sčítání lidu z roku 
1949 však uvádí, že po výměně obyvatel mezi Maďarskem a Slovenskem se v Ma-
ďarsku ke slovenské mateřské řeči přihlásilo 25 988 lidí. 
 

ODSUN  
Osud Němců jako středoevropského národa zásadně poznamenala 2. světová 

válka. Ta přinesla i poslední dramatické etnické změny na území dnešní České repub-
liky i Slovenska. Likvidace 1. československé republiky zasáhla do přirozeného de-
mografického vývoje na území dnešní České republiky zmenšením území státu a sil-
nými migračními posuny. Podle údajů z knihy Komu sluší omluva bylo na Německem 
obsazeném území Čech 2 637 022 obyvatel a na území Moravy a Slezska obsazeném 
Německem 1 000 704 a Polskem 231 784 obyvatel. Pod svrchovanost Německa, Pol-
ska a Maďarska se takto dostalo 1 161 616 osob české, slovenské, případně ukrajinské 
národnosti. Počet uprchlíků z českého a moravského pohraničí před koncem roku 
1938 představoval 114 577 Čechů, 11 647 Němců, 7325 Židů a tisíc lidí jiných národ-
ností. Na zbytkovém území ČSR zůstalo 377 830 Němců.1   

Podle oficiálních maďarských údajů z roku 1938 zůstalo po Vídeňské arbitráži na 
odtržené části Slovenska 116 213 obyvatel se slovenským mateřským jazykem. K nim 
v březnu 1939 po obsazení části východního Slovenska a Podkarpatské Rusi přibylo 
dalších 20 449. Avšak československá statistika z roku 1930 uváděla, že na odtrženém 
jižním území Slovenska žilo 272 145 Slováků. Podle odhadu slovenských demografů 
zůstalo na odloučené jižní a východní části Slovenska 265 tisíc Slováků.2 

Již během války Berlín organizoval v rámci osídlovací politiky Třetí říše přesuny 
Němců z jejich původní domoviny. V určitém smyslu platí, že už „těmito přesuny vy-
tvořilo hitlerovské Německo vzor pro vyhnání Němců z východní a střední Evropy“.3 
Jak uvádí kanadský geograf Paul Magocsi, celkem bylo takto přesídleno téměř 800 ti-
síc Němců. Pozoruhodné je, že velká část z nich, a to 432 tisíc, byla přesídlena na zá-
kladě mezivládních dohod Německa se Sovětským svazem, Rumunskem, Itálií a Chor-
vatskem v období od listopadu 1939 do října 1942. Nešlo vždy o nucené vystěhování – 
jak uvádí český historik Miloslav Moulis, „v Chorvatsku, které se stalo vazalským stá-
tem, se mohli domorodí Němci rozhodnout, zda chtějí zůstat, nebo se vystěhovat. 

                                                      
1 Viz Komu sluší omluva. Praha: Erika, 1992, s. 41-43. 
2 Viz DEÁK, Ladislav: Slováci v maďarských štatistikách. Citované vydání, s. 93-96. 
3 MOULIS, Miloslav: Přesuny obyvatelstva 1938-1948. In: Studie o sudetoněmecké otázce. Ed. V. Kural. 

Praha: ÚMV, 1996, s. 93. 
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Drtivá většina, 170 000, se rozhodla zůstat, 20 000 se jich vystěhovalo…“1 Zbývajících 
360 tisíc Němců bylo přestěhováno z území, která se dostala pod kontrolu wehrmach-
tu, nebo žili v zemích spojeneckých: ze sovětské Ukrajiny, Rumunska, Generálního 
gouvernementu, Srbska a Bulharska.  

Přesuny obyvatelstva během 2. světové války se netýkaly pouze Němců. Za války 
bylo pod patronací německých nacistů deportováno 120 tisíc Slovinců ze severního 
Slovinska anektovaného Německem, 90 tisíc Řeků z části Makedonie obsazené Bulha-
ry, z Thrákie bylo přesídleno na 122 tisíc Bulharů, 120 tisíc Srbů bylo vyhnáno z Chor-
vatska do Srbska okupovaného Němci, 70 tisíc Chorvatů bylo přesídleno ze Srbska a 
Banátu do Chorvatska. Na druhé straně 44 tisíc Italů se muselo vrátit z Albánie a De-
decaneských ostrovů po porážce Itálie. Drama probíhalo i na dalším území obsazeném 
Němci – z nových říšských žup bylo vystěhováno 2,47 milionu Poláků a Židů, přičemž 
jejich majetek byl ponechán obyvatelům německé národnosti.2 Tragédie násilných a 
postupem válečné fronty vynucených migrací se týkala i území Sovětského svazu.  
„V souhrnu, během prvních pěti let 2. světové války bylo 15,4 milionu lidí přemístěno. 
Z nich u 1,9 milionu se předpokládalo, že budou přesídleni trvale ve snaze dosáhnout 
toho, aby etnolingvistické hranice odpovídaly hranicím politickým,“ uvádí Magocsi.  

Představa o migračních procesech a demografických změnách během 2. světové 
války by nebyla úplná bez připomenutí osudu 7,5 milionu cizinců, kteří byli na konci 
války nuceně nasazeni na práci v Německu a bez nichž by se německá ekonomika 
pravděpodobně zhroutila. Vedle totálně nasazených zde pracovala také část dobro-
volníků z „neutrálních a přátelských zemí“ jako byly Itálie, Chorvatsko a Španělsko  
– ale též 1,8 milionu válečných zajatců.3  

Konec 2. světové války je spojen s útěkem a deportací Němců z některých zemí 
střední Evropy. Podle stejného zdroje byly z Československa od konce války do roku 
1947 deportovány přes tři miliony lidí. Z Polska bylo podle Magocsiho vystěhováno 
3,325 milionu Němců. To je však údaj, který je platný jen za předpokladu, že se hovoří 
o Polsku v předválečných hranicích. Je-li Polsko pojato ve svých dnešních hranicích, 
pak bylo z tohoto státu odsunuto přibližně 8,087 milionu Němců. Nelze zapomínat, 
že Německo přišlo v roce 1945 o více než čtvrtinu svého území z roku 1918, a to ve 
prospěch Polska. K celkovým počtům též patří, že čtvrt milionu Němců bylo deporto-
váno z Maďarska.  

Ani po skončení 2. světové války se migrace netýkala jen Němců. Mezi těmi, kdo 
byli tehdy přemístěni, bylo i 33 tisíc Volyňských Čechů, kteří byli přesídleni do Česko-
slovenska na základě dohody se Sovětským svazem, přičemž opačným směrem smě-
řovalo 10 tisíc Rusínů-Ukrajinců. Dohoda s Rumunskem umožnila přesídlit 30 tisíc 
Rusínů-Ukrajinců do Československa. V letech 1945 až 1947 bylo do Maďarska pře-

                                                      
1 Tamtéž, s. 97. 
2 Tamtéž, s. 98. 
3 Viz CASTLES, Stephen, MILLER, Mark J.: The Age of Migration. International Population Movements in 

the Modern World. New York: The Guilford Press, 1993, s. 62.  
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sídleno přibližně 165 tisíc Maďarů. Podle Magocsiho bylo ze Slovenska odsunuto 
přibližně 40 tisíc Maďarů a proběhla výměna přibližně 60 tisíc Maďarů a Slováků. 
Obdobná výměna proběhla mezi Maďarskem a Jugoslávií – 40 tisíc Maďarů za 40 tisíc 
Srbů a Chorvatů atd.  

Paul Magocsi sečetl celkový počet obyvatel středovýchodní Evropy, kteří byli pře-
sídleni či přesídlili během 2. světové války a těsně po ní na 46,5 milionů. K demo-
grafickému a morálnímu hodnocení odpovědnosti je ovšem nutné přičíst i posuny v ji-
ných regionech Evropy, ale hlavně 55 milionů mrtvých v této válce, raněné, hmotné 
škody střízlivě odhadnuté na jeden trilion dolarů… Tabulka číslo 11 ukazuje, jak velké 
přesuny obyvatelstva nastaly ve středovýchodní Evropě na konci 2. světové války a 
těsně po ní.1 

 

Tabulka č. 11: Přesuny obyvatelstva ve střední Evropě, 1944 – 1948 
(údaje v tisících) 

 

Útěk před válečnou frontou 5650  

Násilná deportace do Sovětského svazu 488  

Repatriace do Sovětského svazu 5000  

Organizovaný poválečný odsun 9937  

Neorganizované poválečné přesídlování 1760  

Vnitrostátní poválečné přesídlování (do roku 1950) 8300  

celkem 31 135  
 

Transfer Němců a Maďarů z území dnešní České republiky a Slovenské republiky 
byl součástí demografické katastrofy a obrovské migrační vlny, které provázely celou 
tragédii 2. světové války. Vlastní odsun byl pak součástí přesunu více než 31 milionů 
lidí v období od roku 1944 do roku 1948. Konkrétní údaje o počtu odsunutých lidí 
z Česka a ze Slovenska se liší.  

 Zpravidla se uvádí, že z Československa po 2. světové válce byly odsunuty více než 
tři miliony Němců. Podle některých odhadů se tento počet pohyboval mezi 3,5 mi-
liony a 4 miliony osob, přičemž mezi odsunutými nebyli jen „sudetští Němci“, ale 
také více než 400 tisíc německých uprchlíků z Východu a „říšských Němců“, kteří 
se do Československa dostali spolu s okupační správou.2 

 Historik Miloslav Moulis uvádí, že do konce června roku 1945 bylo ze Slovenska 
vysídleno 31 780 Maďarů, převážně těch, kteří na jih Slovenska přišli po anexi čás-
ti území Maďarskem v roce 1938. Na základě dohody mezi Československem a 
Maďarskem z února 1946 začala v dubnu 1947 výměna obyvatelstva3 – bylo vy-

                                                      
1 MAGOCSI, Paul R.: Historical Atlas of East Central Europe. Citované vydání, s. 164-168 . 
2 Viz KUKLÍK, Jan: Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Dekrety prezidenta republiky  

1940 – 1943. Praha: Linde, 2002, s. 278. 
3 Čísla týkající se Maďarů a Slováků viz MOULIS, Miroslav: Přesuny obyvatelstva 1938 – 1948. In: Studie  

o sudetoněmecké otázce. Ed. V. Kural. Praha: ÚMV, 1996, s. 102.  
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měněno 59 774 Maďarů a Slováků; dalších 12 tisíc příslušníků maďarské menšiny 
se sice k výměně přihlásilo, ale pak si odchod rozmyslelo. Podle jiných údajů se 
výměna týkala 73 tisíc lidí a zároveň došlo k násilnému přesídlení 40 tisíc Maďarů 
z jihu Slovenska do jiných částí Československa.1  

 Idea odsunu německé menšiny z Československa se objevila v řadách domácího 
oboje již na začátku okupace, přičemž nejradikálnější byla vojenská část odbojářů. 
V zahraničí se myšlenka odsunu Němců z Polska a ČSR se pravděpodobně poprvé 
objevila na jaře 1940 v dokumentu britských vědců z Královského institutu meziná-
rodních vztahů, který byl vypracován pro vládu Velké Británie. Tehdy se též zrodila 
myšlenka výměny Slováků za Maďary.2 V české a slovenské politické emigraci lze za-
znamenat ideu odsunu již v Benešově memorandu Mírové cíle československé brit-
ské vládě z února 1941. V něm je odsun spojován s představou obnovení Českoslo-
venska v původních předmnichovských hranicích. Podle Benešových představ z roku 
1942 se měl počet Němců žijících v Československu snížit odsunem na 600 tisíc až 
jeden milion. Beneš ale až do konce války spojoval svoji představu odsunu i s možností 
odstoupení části československého pohraničního území. Ještě v únoru 1945 revidova-
lo Hlavní velitelství na základě Benešových pokynů plán úpravy hranice, který kromě 
nároků obsahoval i vymezení území k odstoupení v rozsahu 1792 km2. Tento plán 
předpokládal, že 800 tisíc německých obyvatel bude „ponecháno v ČR“.  

Obecně platí, jak píše český právník Miroslav Potočný, že „mezinárodní právo zná 
institut přesídlení (transferu) části obyvatelstva jednoho státu na území druhého stá-
tu. Při přesídlení dochází k hromadné změně státního občanství, spojené s vystě-
hováním a bez práva opce.“ Příkladem takovéhoto přesídlení z bezpečnostních, ale též 
náboženských důvodů může být Lausannská smlouva z roku 1923 týkající se Řecka a 
Turecka.3 Proto též úvahy o možnosti odsunu Němců a Maďarů nebyly pro tehdejší 
státníky příliš překvapivé. Vláda Velké Británie vyslovila souhlas s „všeobecným prin-
cipem transferu německých minorit“ po válce ze zemí střední a jihovýchodní Evropy 
na základě memoranda ministra zahraničí Anthony Edena v červenci 1942. Obdobně 
vyslovil s odsunem souhlas americký prezident Franklin D. Roosevelt při rozhovorech 
s Benešem v květnu 1943. Sovětskou podporu odsunu získal Beneš během své ná-
vštěvy Moskvy v prosinci 1943.4  

Plán kontrolní rady tří vítězných mocností z listopadu 1945 předpokládal odsunutí 
3,5 milionů Němců z Polska, 3,15 milionů německých obyvatel z Československa, Ra-
kouska a Maďarska do amerického, britského, francouzského i sovětského okupační-
ho pásma, a to v období od prosince 1945 do července 1946. Nejde ale pouze o počty 

                                                      
1 Viz KUKLÍK, Jan: Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Citované vydání, s. 276. 
2 Viz RYCHLÍK, Jan: Memorandum britského Královského institutu mezinárodních vztahů o transferu ná-

rodnostních menšin z roku 1940. In: Český časopis historický 91, 1993/ 4. 
3 POTOČNÝ, Miroslav: Mezinárodní právo a transfer Němců z Československa. In: Právní aspekty odsunu 

sudetských Němců. Praha: ÚMV, 1996, s. 16. 
4 Viz KUKLÍK, Jan: Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Citované vydání, s. 253- 270. 
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odsunutých – nejvíce oprávněných emocí vyvolávají počty lidí, kteří během transfe-
ru zahynuli. A to rozhodně nebyla malá tragédie. Podle Společné komise historiků, 
zřízené na základě podnětu ministrů zahraničních věcí ČSFR a SRN z roku 1990, „dosa-
vadní odhady německých a českých odborníků o těchto číslech se pohybují mezi  
19 000 (podle německého »generálního šetření« – »Gesamterhebung«, které zjistilo 
přibližně 5000 sebevražd a přes 6000 obětí násilných činů) a 24 000 až 30 000 (podle 
odhadu českých badatelů). Tyto počty, stejně jako údaje o výši československých ztrát, 
které se vykazují číslem 360 000 (z toho asi 240 000 obětí rasového pronásledování), 
si vyžadují další odborné přezkoumání.”1 Uváděné československé ztráty jsou menší 
než u jiných slovanských zemí – v SSSR zahynulo 20 milionů lidí, v Polsku 5,4 milionů, 
v Jugoslávii 1,6 milionů. Československé ztráty ve 2. světové válce jsou však zcela 
srovnatelné například se ztrátami Velké Británie a přestavují více než desetinásobek 
ztrát způsobených odsunem. 

 

DEKRETY PREZIDENTA BENEŠE 
Dnes se v souvislosti s odsunem často objevuje jednoduchá představa nápravy 

křivd vzniklých „vyhnáním sudetských Němců z Čech“. Ta je spojována s právem na 
návrat a na zabavený majetek, případně i na potrestání či kompenzaci za zločiny, 
k nimž během odsunu došlo. Právo se v tomto případě chápe jako zrušení zákonných 
norem, které legislativně opravňovaly odsun. Za ty se pak zjednodušeně vydávají de-
krety prezidenta Edvarda Beneše. Někdy se v politických polemikách a v publicistice 
hovoří o tzv. Benešových dekretech, což však česká odborná veřejnost vnímá jako 
propagandistické označení, jehož cílem je snížit význam dekretů. Slovní spojení „Be-
nešovy dekrety“ totiž naznačuje, že šlo o soukromou iniciativu či nahodilý čin. Ve sku-
tečnosti se jednalo o právní akty, které se opíraly o specifický legislativní proces, jehož 
vyvrcholením byl podpis legitimního a mezinárodně uznávaného prezidenta – Beneš 
byl jako hlava československého státu v roce 1941 uznán Velkou Británií a Sovětským 
svazem, v roce 1942 jej uznaly i Spojené státy.    

V diskusích o odsunu je ale samo soustředění na dekrety prezidenta Beneše zavá-
dějíc. Odsun Němců z Československa po 2. světové válce se totiž neopírá o česko-
slovenské, ale o mezinárodní právo. Zároveň se v těchto polemikách často směšují tři 
odlišné problémy, které se opírají o tři odlišná právní zabezpečení. Také z velkého 
množství prezidentských dekretů – mezi červencem 1940 a říjnem 1945 bylo v exilu 
vydáno 45 a na domácí půdě pak 98 dekretů – se odsunu Němců týká jen několik.  

 ODSUN. Právním základem odsunu nejsou dekrety prezidenta Beneše, ale závě-
ry postupimské konference. Konkrétně se jedná o článek XII. Protokolu postu-
pimské konference tří velmocí o odsunu německého obyvatelstva z Polska, Čes-
koslovenska a Maďarska, který byl přijat 1. srpna 1945. Spojenecká kontrolní ra-

                                                      
1 Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu německo-českých dějin od 19. století. Praha: 

ÚMV, 1996, s. 29-30. 
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da přijala 20. listopadu 1945 v Berlíně usnesení, jehož obsahem je Plán odsunu 
Němců ze zmíněných tří zemí, který obsahuje nejen kvóty, ale i harmonogram od-
sunu od prosince 1945 do července 1946. Den po rozhodnutí postupimské konfe-
rence o odsunu byl pak v Praze prezidentem podepsán prezidentský Ústavní de-
kret č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národ-
nosti německé a maďarské, kteří se za okupace a války stali německými či ma-
ďarskými státními příslušníky.  

Dekret o zbavení československého státního občanství měl mimořádný právní vý-
znam. Jeho koncepce vycházela z představy, že u osob německé a maďarské národ-
nosti trvalo československé občanství přes celé období 2. světové války, bez ohledu na 
to, zda se během ní někdo přihlásili k říšskoněmeckému či maďarskému občanství. 
Řečeno jinak, z hlediska práva tak byli tito obyvatelé uvolněni ze státního svazku až 
tímto dekretem. Jak píše český právník Václav Pavlíček, „stav, který okupantské státy 
pokládaly z hlediska svého právního řádu za platný, byl tímto ústavním dekretem 
uznán i právním řádem československým ke dni jeho účinnosti“. Státní občanství bylo 
v tomto případě pojato jako osobní právní poměr k určitému státu bez ohledu na po-
měr daný pobytem nebo bydlištěm. Vztah občanství byl založen na „plnění občan-
ských povinností a pozbýval se opcí pro cizí stát, vstupem do služeb cizího státu 
apod.“1 Dekret se nevztahoval na ty občany německé a maďarské národnosti, kteří se 
přihlásili za Čechy či Slováky; naopak státního občanství byli zbaveni i ti Češi, Slováci a 
příslušníci jiných slovanských národů, kteří se bez donucení ucházeli o německou či 
maďarskou státní příslušnost.  

Dekret předpokládal, že občanství bude zachováno těm osobám, které zůstaly ČSR 
věrni. Podle směrnice, kterou k tomuto dekretu vydalo ministerstvo vnitra, se jednalo  
o osobu, která „1. byla z politických nebo rasových důvodů vězněna v koncentrač-
ním táboře nebo vězení“, nebo „byla pro svoji věrnost k republice a loajalitu k české-
mu neb slovenskému lidu jinak nacisty pronásledována“, 2. „aktivně se účastnila bojů 
proti nacismu a za Československou republiku“, 3. „sloužila v československých či spo-
jeneckých jednotkách nebo v domácím odboji“ a 4. nebyla členem SS, SA, SDP, NSDAP 
nebo jiných nacistických organizací. Za prokázání věrnosti československému státu se 
pokládala i emigrace z rasových a politických důvodů a následná politická činnost 
v emigraci, financováni odboje apod. Státní občanství zůstávalo zachováno i těm oso-
bám, jejichž rodinní příslušníci buď byli zavražděni pro svoji antifašistickou činnost či 
zemřeli v koncentračních táborech.2 Byly vydány i další zpřesňující směrnice. Osobám, 
kterým bylo státní občanství odňato, byla dána možnost do půl roku od stanovené 
lhůty požádat o vrácení tohoto občanství. 

 MAJETEK. V majetkoprávních vztazích měly prezidentské dekrety zásadní funkci. 
Rozhodující význam měl dekret č. 5/1945 Sb. z 19. května 1945 o neplatnosti ně-

                                                      
1 PAVLÍČEK, Václav: O dekretech prezidenta republiky. In: Právní aspekty odsunu sudetských Němců. 

Praha: ÚMV, 1996, s. 59 a 61. 
2 KUKLÍK, Jan: Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů. Citované vydání, s. 283-284. 
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kterých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetko-
vých hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústa-
vů. Následoval dekret č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení země-
dělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenské-
ho národa z 21. června 1945, který byl vlastně realizací 11. kapitoly Košického 
vládního programu o pozemkové reformě. Dekret se vztahoval jen na české země. 
Akce proběhla pod heslem „Odčiňme Bílou horu“ a byly při ní konfiskovány při-
bližně 3 miliony hektarů půdy (včetně lesní půdy, budov a zařízení, závodů země-
dělského průmyslu, živý i mrtvý inventář a všechna práva spojená s držbou) pře-
vážně v pohraničí, z nichž bylo téměř 2,5 milionů hektarů rozděleno mezi české  
a slovenské drobné rolníky a bezzemky. Následoval dekret č. 28/1945 Sb. o osíd-
lení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel českého a slovenského 
národa z 20. července 1945, který byl později rozšířen o konfiskaci movitého ma-
jetku dekrety č. 108/1945 Sb. z 25. října téhož roku. Doly a průmyslové podniky 
Němců a Maďarů byly znárodněny bez náhrady dekretem z 24. října 1945.  

Uvedené dekrety se nevztahovaly pouze na Němce a Maďary, ale také na „zrádce a 
kolaboranty“ či „osoby státně nespolehlivé“ všech národností. Zároveň nedopadaly 
pouze na fyzické osoby, ale též na osoby právnické – především pak německého a ma-
ďarského státu. Z druhé strany se pak dekrety nevztahovaly na antifašisty a osoby, 
které se aktivně účastnily boje za záchranu a obnovu celistvosti Československa. Vláda 
8. června 1945 zveřejnila v Úředním listě prohlášení o výjimkách z opatření proti 
Němcům. Podle tohoto dokumentu do výjimek patřili „1. Ti, kdož se vrátili z koncen-
tračních táborů a vězení, pokud se v nich ocitli následkem poltického nebo rasového 
útisku, 2. Ti, o nichž se prokáže, že činně podporovali český národ v boji proti nacismu, 
3. Zaměstnanci, jichž jest bezpodmínečně zapotřebí k udržení provozu závodu“. Ná-
rodní výbory, správní komise, jakož i bezpečnostní orgány měly za povinnost „poskyt-
nout těmto osobám ochranu osobní i ochranu jejich majetku.“1 

Na Slovensku, kde byla omezená platnost prezidentských dekretů, o majetko-
vých věcech rozhodovala nařízení Slovenské národní rady. Dekret o neplatnosti ně-
kterých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových 
hodnot nahrazovalo nařízení SNR z 5. června 1945, publikované pod č. 50/1945 v Sb. 
n. SNR. Pokud se jednalo o zemědělskou půdu, předsednictvo SNR již 27. února 1945 – 
tedy několik měsíců před prezidentským dekretem – vydalo nařízení o konfiskování a 
urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřá-
tel slovenského národa, které bylo publikováno pod č. 4/1945  Sb. n. SNR. Tato norma 
pak byla novelizována  nařízením SNR č. 104/1945 Sb. z 23. srpna 1945, které konfis-
kační opatření rozšířilo i na právnické osoby a o tzv. osoby státně nespolehlivé ve 
smyslu Nařízení SNR č. 50/1945 Sb. n. SNR. Slovenské normy týkající se konfiskace 
zemědělského majetku Maďarů rozlišovaly osoby, které měly před 1. listopadem 1938 

                                                      
1 Tamtéž, s. 290. 
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– tedy den před přijetím Vídeňské arbitráže – československé občanství; u takovýchto 
osob byl konfiskován jen majetek převyšující 50 hektarů. Na druhé straně u osob, kte-
ré občanství neměly a přišly na území Slovenska během okupace, byla konfiskace úpl-
ná. Také v tomto případě osoby maďarské národnosti měly možnost prokázat „aktivní 
účast v protifašistickém odboji“. V případě, že tak prokázaly, bylo od zabavení jejich 
majetku upuštěno.  

Československé právní normy, směřující ke konfiskaci majetku německých a ma-
ďarských fyzických i právnických osob, byly připravovány již během války. Dělo se tak 
s ohledem na opatření ostatních států okupovaných Německem. Přihlíželo se také ke 
zkušenostem Velké Británie, ale i Spojených států pokud se jednalo o majetek americ-
kých Japonců během války. Československé a slovenské normy týkající se konfiskace 
pak lze srovnávat s obdobnými akty v Dánsku, Lucembursku, Belgii a Nizozemí, ale 
také Francie a hlavně Jugoslávie a Polska.  

Historik Jan Kuklík shrnuje, že majetkové hodnoty se v poválečném Československu 
konfiskovaly v zásadě třem skupinám subjektů. První skupinu, které byl zabaven ma-
jetek, představovaly právnické osoby. Za ty byly pokládány především německá říše, 
Maďarské království, veřejnoprávní korporace, NSDP, maďarské politické strany a dal-
ší právnické soby včetně majetkových fondů.  Do druhé skupiny spadal majetek těch 
fyzických osob německé nebo maďarské národnosti, které neprokázaly, že „zůstaly 
věrny československé republice“ a „nikdy se neprovinily proti národům českému a slo-
venskému“. V případě, že se jednalo o „osoby židovského původu s německou či ma-
ďarskou národností“, bylo výnosem ministerstva vnitra nařízeno respektovat rozhod-
nutí o zachování československého státního občanství. Třetí skupinu pak představo-
vali lidé jakékoliv národnosti, kteří vyvíjeli činnost směřující proti státní svrchova-
nosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, bezpeč-
nosti a obraně Československé republiky.1  

 EXCESY. Migrace Němců z oblasti českých zemí probíhala ve třech časových vl-
nách. První spadá do závěrečných měsíců války a má charakter útěku před postu-
pujícími spojenci, zvláště pak Rudou armádou. Druhá, násilná a neorganizovaná 
vlna – tzv. divoký odsun – proběhla mezi květnem a letními měsíci 1945. Byla vy-
volána strachem Němců, ale i protiněmeckými náladami a činy českého obyvatel-
stva. Jan Kuklík uvádí, že tehdy bylo nuceně vysídleno z Československa více než 
600 tisíc Němců. Zvláště v průběhu této fáze odsunu „došlo k řadě zločinů, násil-
ností a individuálních aktů bezpráví, zejména ze strany tzv. Revolučních gard. Bez 
právního podkladu probíhaly též snahy o internaci téměř veškerého německého 
obyvatelstva včetně žen a dětí a starých lidí ve zvláštních táborech a střediscích“. 
Podle československého úředního šetření z počátku devadesátých let byl počet 
obětí divokého odsunu odhadnut na 20 až 40 tisíc lidí.2 Třetí vlna následovala po 
prosinci 1945 za dohledu Spojenecké kontrolní rady, Mezinárodního červeného 

                                                      
1 Viz tamtéž, s. 316-317. 
2 Tamtéž, s. 270-271 a 273. 
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kříže a státních orgánů ČSR a byla plněním rozhodnutí postupimské konference. 
V rámci organizovaného odsunu bylo podle údajů Spojenecké kontrolní rady do 
okupačních zón v Německu do konce roku 1946 přesídleno 2 miliony 208 tisíc 
osob.1 K celkové tragédii onoho období patří, že klimatické podmínky pro trans-
fer byly v zimně 1945 až 1946 velmi kruté zvláště pro ženy a děti, docházelo 
k rozdělování rodin, odsun zasáhl řadu antifašistů, ale i německy mluvících Židů 
a podobně.  

V souvislosti se zločiny a tragickými událostmi během odsunu není kritizovanou 
právní normou prezidentský dekret, ale zákon Prozatímního Národního shromáždě-
ní číslo 115 z 8. května 1946 o právnosti jednání souvisejícího s bojem o znovunabytí 
svobody Čechů a Slováků. Podle uvedeného zákona byla zavedena beztrestnost pro 
jinak trestné činy, jestliže byly spáchány alespoň z jednoho ze dvou taxativně vyjme-
novaných důvodů – jednalo-li se o pomoc ke znovunabytí svobody nebo směřovaly-li 
ke spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů. Zákon se vztahoval 
jen na jednání z doby od 30. září 1938 do 28. října 1945. Smyslem tohoto zákona bylo 
vzít pod ochranu civilní osoby, které se vzepřely jednání německých okupantů. Čili, jak 
píše Pavlíček, „proti totální válce vyhlášené Německem, která měla některé národy 
totálně vyhubit nebo zotročit, vznikl široký odpor obyvatelstva, který se nemohl řídit 
normami, jež neodpovídaly mimořádné situaci… Intenzitu a formy obrany svými cíli a 
prostředky v zásadě určil útočník.“ Ani takováto situace ovšem nelegitimizuje napří-
klad mučení a podobné jevy, které byly v parlamentu i veřejně odsuzovány a měly být 
trestně stíhány.2 Tento zákon vznikl v mimořádných podmínkách a podobné zákony ze 
stejných důvodů přijala i Francie, Itálie a řada dalších zemí. 

Jestliže se odsun právně opírá o rozhodnutí postupimské konference, pak není 
otázkou dobré či špatné vůle Čechů jeho právní anulování, neboť se jedná o součást 
mezinárodního práva a jeden z výsledků 2. světové války. Není to ani otázka samot-
ného rozhodnutí Německa: na postupimské konferenci jeho jménem jednaly vítězné 
mocnosti. Německo bylo státem, který se dopustil zločinu proti míru – tedy přede-
vším, řečeno slovy Statutu norimberského tribunálu, osnování, přípravy, podněcování 
a podniknutí útočné války. 

Již Košický vládní program předpokládal zrušení státního občanství Němců a Maďa-
rů, kteří se nezapojili do protifašistického hnutí – znovu jej měli nabýt jen na základě 
žádosti, která měla být individuálně prozkoumána. Vládní program počítal i s majet-
kovými postihy, zvláště pak pokud jde o zemědělskou půdu. Tzv. Benešovy dekrety 
byly právní normy přijímané v mimořádné situaci a dodatečně schválené Prozatím-
ním Národním shromážděním. Obdobně postupovaly emigrační vlády všech zemí, 
které byly okupovány Německem. Jednalo se o normotvorbu, která byla dána mimo-

                                                      
1 Tamtéž, s. 274. 
2 PAVLÍČEK, Václav: Ke sporu o právnosti odporu proti nacistickému Německu. In: Právní aspekty odsunu 

sudetských Němců. Praha: ÚMV, 1996, s. 74. 
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řádnou situací vzniklou v důsledku německé agrese. Nacistická okupace znemožnila 
činnost ústavních orgánů.  

Na druhé straně stanovisko prohlašující, že dekrety prezidenta Beneše nelze zrušit, 
pomíjí prostou skutečnost, že celá řada jiných prezidentských dekretů má podivný 
osud – jaká je dnes platnost dekretů o znárodnění dolů či o státním filmu? Po roce 
1989 byly v Československu jak doly, tak i výroba filmů privatizovány. Vrátit ale maje-
tek českým Němcům není z hlediska platného práva možné, neboť tento majetek by 
bylo nutné restituovat, ale restituce se po listopadu 1989 vztahují jen na majetek 
znárodněný až po únoru 1948; ostatní majetek je privatizován. Navíc restituovat 
například zemědělské usedlosti, kde v dobré víře žije již třetí generace Čechů, je více 
než sporná vize spravedlnosti – znamenalo by to vytvářet nespravedlnost novou.  

Nelze také zapomínat, že majetkové záležitosti Německa spravovala po skončení 
války Kontrolní rada pro Německo. SRN uznala formou smluvních závazků platnost 
rozhodnutí jako je dohoda o reparacích z prosince 1945, podepsaná 18 státy protihit-
lerovské koalice, a to včetně Československa. Zároveň trvá platnost pařížských dohod 
o suverenitě Spolkové republiky Německo z října 1954. V nich se Spolková republika 
Německo v kapitole VI, čl. 3 zavázala, že v budoucnu nevznese žádné námitky proti 
opatřením, která byla nebo budou provedena proti německým majetkovým hodno-
tám v zahraničí nebo jinému majetku, který byl zabaven pro účely reparace nebo re-
stituce, anebo v důsledku válečného stavu nebo na základě dohod, které uzavřely 
nebo uzavřou tři mocnosti s jinými státy spojeneckými, neutrálními nebo bývalými 
spojenci Německa. Tyto dohody se vztahují i na majetek sudetských Němců v Česko-
slovensku. Platnost tohoto ustanovení byla potvrzena ve smlouvě o sjednocení Ně-
mecka z roku 1990.  

A pak je tu ještě jeden právní problém. Ferdinand Seibt v této souvislosti poněkud 
nepřesně připomíná, že „v době po uvedení mnichovské smlouvy v život se při doplň-
kových volbách do říšského sněmu 4. prosince 1938 sudetští Němci výslovně rozhodli 
pro odloučení své vlasti od Čech a Moravy“.1 Nabízí se samozřejmě otázka, co je to 
vlast – místo pobytu, se kterým může každý libovolně nakládat, připojovat je tu 
k jednomu, tu k jinému státu? V každém případě se po mnichovském diktátu stala 
z části historických českých zemí na sedm let říšská župa. To ale byla nesporně zrada 
na Československu. A vlastizrada je ve všech zemích trestný čin, často hrdelní. Přání 
jít „domů do Říše“, tedy do Německa, vyslovilo v třicátých letech mnoho Němců-
občanů ČSR, kteří pak nebyli souzeni. Potrestáni byli právě jen zabavením majetku a 
odsunem z území státu, v němž se většina z nich vlastním rozhodnutím stala cizinci.  

Je obtížné si představit potrestání vlastizrady v případě Němců žijících v Česko-
slovensku, neboť se jednalo o skutečně masový jev. Český spisovatel a publicista Jaro-
slav Boček připomíná, že říšští Němci v posledních svobodných volbách v listopadu 
1932 odevzdali Hitlerově NSDAP něco málo přes 32 % hlasů. Němci žijící v Českoslo-

                                                      
1 SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jeho sousedství uprostřed Evropy. Citované vydání, s. 21. 
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vensku v posledních svobodných volbách roku 1935 dali Henleinově Sudetoněmecké 
straně, která měla v plánu rozbití Československa, plných 92 % svých hlasů. Z jednoho 
tisíce říšských Němců byl jen jeden příslušníkem gestapa a jeden sloužil v útvarech SS; 
z tisíce sudetských Němců sloužili v gestapu čtyři, v SS také čtyři. Shrnuto a podtrženo, 
za 2. světové války existovaly jen dva protikladné a prakticky využitelné projekty pová-
lečného uspořádání: „Buď likvidace Čechů, nebo odsun Němců. O tom, který z nich se 
realizuje, měl rozhodnout výsledek války.“1 

Z hlediska morálky samozřejmě není důležité, kolik přesně Němců a Maďarů za-
hynulo během odsunu: i jeden mrtvý by byl tragédií, tragédií byl i odsun nevinných 
lidí. Výraz „excesy“ je pouze eufemismem pro označení zločinů proti lidskosti. Češi a 
Slováci ale žádnou světovou válku nezačali. Odsun byl tragickým aspektem stabiliza-
ce Evropy. Proto se týkal i Němců z Maďarska, které v době války stálo na straně na-
cistického Německa. Odsun byl tehdejší formou obrany Evropy, a to i proti takovým 
jevům, jako byly etnické čistky, které v Evropě uskutečňovali němečtí nacisté proti 
Židům, Cikánům a proti Slovanům.  

Nelze zapomínat, že na počátku zmiňovaných tragických událostí byly představy  
o velkoněmecké nadvládě nad etnickým češstvím z přelomu 19. a 20. století. A právě 
odsud, z řad radikálních pangermánů „pocházely první konkrétní úvahy o násilné ger-
manizaci českého prostoru, včetně později rozšířeného pojmu vyhnání (Vertreibung), 
v tomto případě »vyhnání neněmeckého obyvatelstva«“.2 Odsun po roce 1945 byl jen 
malou částí migračního pohybu způsobeného válkou, který se týkal 46,5 milionů lidí. 
Naopak popření mezinárodních norem týkajících se odsunu by bylo nešťastným ak-
tem, vedoucím k destabilizaci Evropy.  

Americký plukovník J. Fye, který byl styčným důstojníkem u československého ge-
nerálního štábu, ve svém závěrečném hlášení o odsunu napsal, že „Češi jsou silně na-
cionalistický a vlastenecký národ. Říci, že jsou svým založením extrémisty, není míně-
no jako urážka. Příteli dají rádi vše, co mají, nepříteli vrazí nůž do zad. Neexistuje pro 
ně střední cesta. Němci byli jejich nejhorší nepřátelé. Pokusili se Čechy si podmanit či 
je zničit. Češi proto nevidí žádný důvod, proč by měli teď brát na Němce ohledy. Ať 
zmizí z povrchu zemského. Češi nechápou Američany a jejich protektorský postoj vůči 
Němcům. Poctivou otázkou je: jaký by byl postoj Američanů, kdyby byli na místě Če-
chů?“3 Správný dotaz, na který příslušník národa, který se formoval souběžně s geno-
cidou Indiánů a otroctvím, jistě znal odpověď. Žádný moderní národ nemá nevinné 
dějiny. Nejhorší vlastností politiků je snaha dějiny „napravovat“. 

* * * 
Zbytečné jsou spory o tom, zda Němci v českých zemích plnili pozitivní roli. Němce 

lze nalézt mezi husity. I deset z 27 českých pánů popravených po Bílé hoře bylo ně-
meckého původu. Praotec slovanských národovců byl německý osvícenec Herder. 

                                                      
1 BOČEK, Jaroslav: Hry s českou otázkou. Praha: Melantrich 1997, s. 61-63. 
2 KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši a Evropě 1815 - 1914. Praha: Argo, 1996, s. 34. 
3 Americký dokument o odsunu Němců z Československa. In: Historie a vojenství. 1995/5, s. 171. 
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Mezi vyhnanci a uprchlíky z pohraničí obsazeného hitlerovskými vojsky po mnichov-
ském diktátu v roce 1938 byly též tisíce Němců. Němci v českých zemích udělali mno-
ho pozitivního, ale i negativního – obdobně jako Češi. Právě tak je ale pravdou, že ne-
jen národnostní spory vedly postupně k omezování role německé kultury v českém 
prostředí. Zlom nastal v sedmdesátých letech 19. století. Jak upozorňuje Jaroslav Bo-
ček, posledním do češtiny soustavně překládaným německým básníkem byl v té době 
Heinrich Heine. Lumírovci – literární hnutí v české literatuře sedmdesátých a osmde-
sátých let 19. století seskupené kolem časopisu Lumír, mezi jehož nejvýznamnější 
představitele patřili v poezii Jaroslav Vrchlický (1853 – 1912) a v próze Julius Zeyer 
(1841 – 1901) – přeorientovali českou kulturu nejdříve na románský a posléze na an-
glosaský svět; odtud začali čerpat své podněty i hospodářské, technické a společen-
skovědní myšlení. „Němčina postupně přestává být řečí, která přináší základní civili-
zační a kulturní dary.“1  

Úvahy o kladném kulturním vlivu Němců na východě Evropy často odpovídají his-
torickým faktům – nesmyslná je však snaha vydávat řád německých rytířů za kulturní 
osvětovou organizaci. V bouřlivých stoletích formování nových národů pak v prostoru 
střední Evropy proti solidaritě sociální ideje a individualismu občanské myšlenky vy-
stoupilo národní cítění ostře konfrontačně. Při této srážce, příznačné i pro jiné oblasti 
Evropy a jiné národnosti, iniciativa byla převážně německá a aktivita česká pak větši-
nou nesla obranný charakter. Na tom nic nemění zavraždění nevinných Němců v době 
odsunu. Pouze chyby pražské zahraniční politiky po roce 1989 vytvořily z odsunu poli-
tický problém. Avšak stále platí: Německo 2. světovou válku začalo, Německo ji pro-
hrálo a Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci. Nadějí pro 21. století je, že 
prohlubování sociálních jistot příslušníků středoevropských národů a rozvoj jejich 
národní kultury a individuální svobody umožní odsunout národnostní otázku z centra 
politického dění.  
 

                                                      
1 BOČEK, Jaroslav: Hry s českou otázkou. Citované vydání, s. 58. 
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Počátek novodobé české i slovenské státnosti je nutné hledat na bojištích a v diplo-
matických salonech 1. světové války: dnešní Česko i Slovensko jsou do značné míry 
dědicem tehdejší situace. Tam a v oné době se rozhodovalo o všech atributech bu-
doucího československého státu – o jeho suverenitě, obyvatelstvu i území. Úkol za-
bezpečit státnost znamenal pro zakladatele Československa především získat přízeň 
vedoucích představitelů mocností. Tehdy se měla zúročit několikaletá propaganda a 
agitace zakladatelů státu mezi politiky vítězných mocností, ale i vůči domácí a zahra-
niční veřejnosti, o právu Čechů a Slováků na samostatnost a na zcela konkrétní území. 

Z duchovního hlediska je novodobá česká a slovenská státnost dítětem idejí  
19. století. Ty byly do značné míry organickým prodloužením osvícenských představ 
o smluvním vzniku států. Podle této koncepce se jednotlivci z nějakého důvodu – ať 
již z přirozené solidarity nebo proto, že se snaží zastavit válku všech proti všem  
– dohodnou, že vytvoří stát. Přestože u kolébky většiny států nestojí rozmysl jednot-
livců, ale moc sociálních skupin, dodnes pomáhá tato teorie vysvětlit některé charak-
teristiky a závazky státu, a to v nejrůznějších politických doktrínách. Samotné vytvoře-
ní Československa v roce 1918 pak předcházela a doprovázela doma i v zahraničí dvojí 
argumentace, která má sice v určitém smyslu jednotný filosofický původ ve smluv-
něprávní koncepci, vychází však z často protikladných axiomů. Tak vznik Českoslo-
venska podporovaly a vysvětlovaly dvě odlišné koncepce: doktrína historického 
práva a doktrína přirozeného práva. 

 

HISTORICKÉ PRÁVO 
 Téměř od počátku středověku až do Mnichovské dohody v roce 1938 (s výjimkou 

dvojího odloučení Moravy v 15. století) podléhalo etnicko-jazykové osídlení Čechů 
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jedné státní moci. V českých zemích nikdy nebylo posádkou císařské vojsko, nebyly 
tu císařské soudy, neměl zde německý panovník majetek, nekonal se zde říšský 
sněm, nezakládala se tu říšská města atd. Tato fakta se snadno mohou stát nástro-
jem politické argumentace s vyústěním, že zachování stavu má charakter spravedlnos-
ti. Tak také teorie historického státního práva získala postupně v českém národním 
obrození dominantní postavení při zdůvodňování svébytnosti zemí Koruny české.  

Historickoprávní škola nemá český původ. Vznikla v Německu po napoleonských 
válkách. Její zakladatel, pruský právník Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861), sta-
věl svoji teorii na představě postupného vývoje práva, a to v důsledku mnoha příčin, 
mezi nimiž důvody rozumové byly pouze dílčí. Právní vědomí podle této koncepce 
odráží odlišné životní podmínky národů. Teoretici práva proto lépe než zákonodárci 
dokáží tlumočit obsah práva, neboť jsou více spojeni s organismem národa než mrtvá 
litera kodexů. Podle těchto zásad byla v roce 1849 upravena koncepce studia práv  
v Rakousku – a dokonce ještě v roce 1950 tvořila filosofický základ právního studia  
v Československu. 

 Doktrína českého státního práva historického jako relativně ucelená teorie vy-
rostla v šedesátých letech 19. století. Navázala na Palackého koncepci českých dějin. 
Těžiště její pozornosti ale netvořila sláva husitské revoluce, ale politické a právní pro-
blémy Čechů spojené s bitvou na Bílé hoře a tereziánskými i josefínskými reforma-
mi. Význam doktríny historického státního práva byl dán tím, že se snažila prokázat 
nepřerušenou právní existenci českého státu. Nejzávažnějším úkolem této koncepce 
pak bylo dokázat, že státoprávní svébytnost českého státu nebyla narušena tím, že 
se české země staly součástí habsburské monarchie.  

Nejdůležitější roli při formulování této koncepce sehrály práce historika a politika 
Václava Vladivoje Tomka (1818 – 1905) Sněmy české dle obnoveného zřízení zemského 
Ferdinanda II. z roku 1868, a hlavně kniha historika, publicisty a profesora na české 
univerzitě v Praze Josefa Kalouska (1838 – 1915) České státní právo (1871; upravená 
roku 1892). V předvečer vzniku československého státu byla ale doktrína státního prá-
va nejznámější v podobě, kterou vyjadřovala dvakrát vydaná drobnější studie Karla 
Kramáře (1860 – 1937) České státní právo, napsaná v roce 1895. 

 Doktrína historického státního práva se samozřejmě vyvíjela. Její podstatu však 
vždy tvořilo tvrzení, že vztah českého státu k ostatní říši je smlouvou mezi reprezen-
tanty tohoto státu a rakouským panovníkem. Z této zásady pak vyrůstaly různé poli-
tické požadavky: korunovat císaře za českého krále, zvýšit pravomoci zemských sněmů 
na úkor říšské rady, svolat generální sněm zemí Koruny české, vytvořit z Rakouska fe-
deraci či konfederaci atd. V určitém smyslu lze říci, že požadavky vyvozované z dok-
tríny českého státního práva směřovaly k decentralizaci Rakouska, ale k posílení 
centralismu v českých zemích – což bylo často spojeno s hledáním vzoru v rakousko-
uherském vyrovnání. 

 Argumenty historickoprávní školy hájící trvalost českého státního práva postupo-
valy po několika liniích. Především se předmětem zájmu staly prameny a tím i povaha 
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hranic práv habsburské dynastie. Vztah habsburské dynastie k českým zemím začal 
roku 1526, kdy po smrti Vladislava Jagellonského český sněm odmítl dědičné nároky 
jeho dcery Anny a z jedenácti kandidátů na trůn zvolil jejího muže, Ferdinanda Ra-
kouského: česká koruna tedy přešla dědičně na Ferdinanda I. svobodnou smlouvou. 
Tato smlouva stanovila právní poměr mezi Českým královstvím a habsburskou dynastií 
způsobem, který je shodný se smlouvou mezi sněmem a dynastií jagellonskou z roku 
1471. Stavům podle této smlouvy zůstalo v případě vymření dynastie právo svobodné 
volby nového krále. Totožné bylo i postavení Uher. Král mohl měnit složení sněmů, ne 
jejich právo. Kalousek tuto situaci přirovnává k americké ústavě, která odvozuje moc 
od lidu, zatímco v české ústavě „veškerá moc královská pochází od stavův“.1 

 Ani bitva na Bílé hoře tento vztah dynastie a české koruny zásadně nezměnila  
– pohasl sice lesk českých dějin, ne však samostatnost českého státu (Karel Wellner).  
I Tomkova koncepce směřovala k tvrzení, že ústava českého historického státu neztra-
tila po Bílé hoře svou smluvní povahu a jejími nositeli byli český král spolu s repre-
zentanty českého národa.2 Prohrou na Bílé hoře byla prosazena zásada, že stavy po-
tvrzovaly dědice trůnu, byla však zachována zásada volitelnosti v případě vymření 
dynastie. Porážka se dotýkala postavení šlechty ve státě a společnosti, ne povahy 
státního práva. Katoličtí stavové se stali mostem mezi starou a novou situací. Ferdi-
nand II. pak roku 1627 v Obnoveném zřízení zemském přísežně slíbil chránit práva 
království – ona jsou vlastně základem jeho dědického práva. Země Koruny české byly 
sice nazývány dědičnými zeměmi, avšak nejsou patrimoniální říší: koruna česká si po-
držela právo volby krále v případě vymření dynastie a král nemohl z ní nic oddělit. 
Vnitřní zákonodárství bylo v rukou krále, ale navenek i uvnitř rakouské monarchie 
zůstala česká koruna svébytnou právní jednotkou. Dokonce i pruský král Bedřich II.  
o sto let později požadoval souhlas českých stavů s odtržením Slezska – a Marie Tere-
zie podmínku přijala.  

Podle mnoha historiků se na státním právu českých zemí nic nezměnilo ani prag-
matickou sankcí císaře Karla VI. z roku 1713. I český sněm ji potvrdil s tím, že nic ne-
mění na zemském zřízení. Novinkou ve státním právu se však touto cestou stala nejen 
zásada nedělitelnosti habsburského panství, ale i koncepce dědičného nástupnictví, a 
to hned ve dvojím smyslu. Otevřela totiž nejen cestu na trůn ženě – což bylo možné již 
za Přemyslovců. Formálně sice zůstalo v platnosti právo stavů na volbu českého krále 
v případě vymření vládnoucí dynastie, věcně však pragmatická sankce zrušila možnost 
této volby rozšířením dědického práva na stovky Habsburků v Evropě. Proto mohl 
Kramář tvrdit, že české státní právo je právem „habsburské dynastie na českou korunu 
dle dědičného práva pragmatické sankce, právem legálních zástupců tří českých zemí 
pro případ vymření dynastie svobodně nového krále voliti, právem na nedílnost a jed-

                                                      
1 KALOUSEK, Josef: České státní právo. Citované vydání, s. 171, 203, 206 a 273. 
2 Viz URFUS, Valentin: K vývoji českých státoprávních představ na přelomu šedesátých a počátkem sedm-

desátých let minulého století. In: Právněhistorické studie č. 18, 1974, s. 154. 
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notu těchto zemí a právem na neobmezenou legislativní a administrativní samostat-
nost zemí Koruny české“.1 

Kritické ostří školy českého historického práva směřovalo proti tomu, co její před-
stavitelé vnímali jako narušování státního práva českých zemí. Počátkem bezpráví byl 
prý přímočarý centralismus Marie Terezie. Těžiště státoprávního převratu nebylo  
v bělohorské katastrofě, neboť začalo až v roce 1749, kdy Marie Terezie reformami 
přerušila organický vývoj českého státního práva. Bezpráví tedy prý netrvalo 300, ale 
jen 150 let. Před tereziánskými reformami byly sněmy sice bezmocné, zachovaly si 
však atributy instituce svobodného státu. Marie Terezie ale po vzoru pruského krále 
místo historického vývoje postavila svého ducha. Marie Terezie a Josef II. se v oblasti 
státního práva snažili „zničiti všechny státoprávní individuality, z nichž jeho monarchie 
se skládala, proměniti všechny zděděné státy své ve stát jeden prostředkem byrokra-
tické centralizace, slíti všechny národy své v národ jeden prostředkem jazyka němec-
kého, zavésti dokonalou nivelizaci dole a dokonalý absolutismus nahoře“, psal Kalou-
sek.2 Centralismus představoval takové násilí a takovou bezohlednost, „že se mu ne-
rovnají ani převraty po Bílé hoře“, dodával Kramář.3 Boj mezi centralismem a státním 
právem pak pokračoval i v 19. století a našel své vyjádření i v rakouských ústavách.  

Doktrína státního práva historického pokládala země Koruny české za součást 
habsburského Rakouska. Před rokem 1914 psal Karel Kramář, že „nejbezpečnější 
cestou k státnímu právu je národnostní smír v Čechách“. Němcům měla být v Čechách 
zabezpečena národní autonomie, kterou by jim mělo zajistit rozšiřování pravomocí 
zemských sněmů a vytvoření vlády sněmu odpovědné. „Státní právo české nechce 
žádnému znásilnění Němců.“ Návrat k právním základům zemí Koruny české měl být 
spojen s federalizací říše a měl zabezpečit demokracii všech národů. „Cílem moderní-
ho federalismu musí být federalismus historických skupin a v nich národnostní auto-
nomie různých národů země tyto obývajících. To je program moderního, demokratic-
kého Rakouska…“ „Národnostním mírem k státnímu právu!“ – volal Kramář i v závěru 
své knihy.4 Obecně však byla otázka státního práva vůči problematice demokracie či 
liberalismu neutrální. 

Souhrnnou kritiku koncepce historického státního práva z pozic sociální ideje 
přednesl Bohumír Šmeral na IX. sjezdu Českoslovanské sociální demokracie v roce 
1909, byť ve svých tezích spojoval ideje českého historického práva s myšlenkou sa-
mostatného státu. Tvrdil, že dělnická třída neuznává historickou argumentaci jako 
podklad pro současnou politiku – navíc argumentaci, která je rozporuplná. Upozorňo-
val, že české historické státní právo je národnostně nespravedlivé vůči sudetským 
Němcům, neboť jim vnucuje stejně neplnoprávné postavení, jaké nyní zaujímají Češi 
v Rakousku. Domníval se, že státoprávní program není uskutečnitelný ani mírovými, 

                                                      
1 KRAMÁŘ, Karel: České státní právo. Praha: Snaha, 1914, s. 51. 
2 KALOUSEK Josef: České státní právo. Citované vydání, s. 483. 
3 KRAMÁŘ, Karel: České státní právo. Citované vydání, s. 32-33 a 34. 
4 Tamtéž, s. 3, 79, 6 a 80. 
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ani násilnými prostředky – pouze zahraniční katastrofická zápletka by mu mohla po-
skytnout šanci. Ptal se, zda by to nebyla „šílená politika zoufalství, jež by na náhodný 
list katastrofy sázela osudy celého národa?“ I kdyby český stát vznikl, nemohl by se 
trvale udržet. Důvodů viděl několik. Předně třetina obyvatel by byli Němci, kteří by se 
změnili v nepřátele státu a opírali by se o Němce v Rakousku a o šedesátimilionovou 
německou říši. „Berlínské politice Bismarck položil za cíl rozšíření velkoněmeckého 
panství od Severního moře k Adrii, od Hamburku a Kielu až k Terstu a Pule – jak vítáno 
by bylo hohenzollernské politice, kdyby měla »národní« záminku pro vyvolání konflik-
tu, při němž my bychom byli předmětem nárazu a o jehož výsledku není pochyby! 
Kalvarská cesta poznaňských Poláků dává tušit, co by nás čekalo; pokus o zřízení histo-
rického státu velmi snadno mohl by se stát pokusem o život českého národa.“ Šmeral 
neopomněl ani zdůraznit, že program usilující o naplnění státního historického práva 
je nečeský, protože jím „zříká se český národ sám přirozeného nároku na spojení se 
dvěma miliony české větve uherských Slováků“. Navíc je české historické právo proti-
slovanské, neboť Němci by ve zbytku Rakouska získali absolutní většinu. V závěru tvr-
dil, že české historické právo vyvrátila zkušenost a postupně od něho jako od progra-
mu upouštějí všechny politické strany.1 
 

PŘIROZENÉ PRÁVO 
Přestože v Čechách argumenty historického práva na konci 19. století v nárocích 

vůči Vídni převládaly, ideály osvícenského přirozeného práva byly v českém i slo-
venském národním obrození výchozí. Koncepce práva národů na sebeurčení ve vlast-
ním státě nevyplývá ale přímo z původní vize přirozených a nezadatelných práv jedin-
ce či svobody svědomí. Právo národů na sebeurčení není individuálním, ale kolektiv-
ním právem. Jako individuální právo jej lze zajistit pouze zvláštními institucemi typu 
personálních svazů navrhovaných například austromarxisty – tedy bez vyjádření v ná-
rodním státě. Právo na národní sebeurčení vyjádřené nárokem na příslušnost k vlast-
nímu národnímu státu však nelze zajistit podle přání každého jedince v každé obci. 
Jako kolektivní právo na sebeurčení toto právo zdůvodňuje vznik národních států jako 
nejpřirozenějších z možných států. Jeho naplnění návratem k individuálnímu přiroze-
nému právu a voláním po „etnicky čistých státech“ by však znamenalo rozbití většiny 
existujících států. 

 Své první představy o přirozeném právu národů čerpali čeští i slovenští obrozenci  
z díla německého osvícence Johanna Gottfrieda von Herdera, o kterém pojednávala 
již 5. kapitola. Byl to on, kdo jako první pronesl uznalá slova o české minulosti a vysoce 
vyzvedl Jana Husa a hlavně Jana Amose Komenského i Českobratrskou církev. Jak již 
bylo řečeno, Herderova studie o Slovanech, napsaná koncem 18. století, je předělem 
ve vývoji českého i slovenského národního obrození. Herder se jako pravý osvícenec 
domníval, že krvežíznivá politika je slabá proti tlaku vzdělání a vědy. Byl přesvědčen, 

                                                      
1 GALANDAUER, Jan: Bohumír Šmeral. Citované vydání, s. 102-104.  
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že dějinami roste lidskost a ubývá destruktivních démonických jedinců. Herder vychá-
zel z představy, že veškeré lidstvo je jedním rodem, ovšem přirozeným vývojem se dělí 
na národy. V jeho podání národy jsou jednotky vzniklé přirozeně, státy jsou instituce 
umělé. Rozum pak velí dávat přednost jednotkám přirozeným, původním a zdravým 
před umělými. Není nikterak podivné, že čeští i slovenští obrozenci naslouchali pozor-
ně slovům Herdera, když četli o tom, že „nic tedy, jak se zdá, neprotiví se tolik účelu 
vlád, jako nepřirozené zvětšování států, divoké míšení lidských rodů a národů pod 
jediným žezlem. Lidské žezlo je příliš slabé a malé, aby na ně mohly být naočkovány 
části tak protismyslné; zkříží-li se tedy, vznikne z toho chatrný stroj, nazvaný státním 
strojem, který nemá vnitřního života a vnitřní vzájemné sympatie částí.“ Podle Herde-
ra si umění státnické, které vytvořilo říše, „zahrává též s národy a lidmi tak, jako s ne-
živými tělesy… Jako je při všech lidských spolcích hlavním účelem vzájemná pomoc a 
jistota, tak ani státu nesvědčí žádný jiný pořádek, než přírodní, totiž ten, aby i v něm 
každý byl tím, k čemu jej příroda určila. Jakmile chce vládce vstoupiti na místo Tvůrce 
a chce svou libovůlí nebo vášní zjednati to, čím tvor z moci Boží býti neměl, jest ihned 
tento despotismus, poroučející nebesům, otcem všeho nepořádku a nevyhnutelného 
neštěstí.“1 Tady jsou zdroje Palackého raných představ o možných silách působících 
proti tendenci k centralizaci.  

Herder nesporně patřil mezi zakladatele moderní teorie národa jako etnika s ob-
jektivními vlastnostmi – tedy onoho tzv. německého chápání, které nevidí národ pou-
ze jako problém vědomí jedinců či skupiny, která je totožná s občany státu. Na této 
půdě vyrostlo nejen vlastenectví, ale i šovinismus a rasismus. To však není Herdero-
va vina, neboť on se svým humanitním ideálům nezpronevěřil. S jeho koncepcí neby-
ly v rozporu teze, že „v žádném světadílu nemísili se národové tak silně, jako v Evro-
pě… Bez tohoto splývání sotva by bývalo možné probudit obecného ducha Evropy.“2 

   

KONFLIKT PRÁVA 
 Nabízí se otázka, podle které z těchto odlišných koncepcí práva vlastně českoslo-

venský stát v roce 1918 vznikl. Historické právo pracuje s časem, zpravidla minulým. 
Právo na sebeurčení pracuje s konkrétním stavem. Jedno je právem zděděným po 
mrtvých, druhé si nárokuje být právem živých. S blížícím se koncem 1. světové války 
klesala přitažlivost historického práva a rostla atraktivnost přirozeného práva: vytvářel 
se prostor pro rozdělení států podle etnických zásad. Proto se i argumentace českých 
politiků tehdy obracela k přirozenému právu.  

Přechod Tomáše G. Masaryka k dokazování nutnosti změn v postavení českého ná-
roda pomocí přirozeného práva nebyl násilný: měl k této politické filosofii blízko, prá-
vě tak jako František Palacký. Posun k důrazu na přirozené právo nastal také u mnoha 
představitelů domácího odboje: v případě Tříkrálové deklarace je tato změna v argu-
mentaci spojována s odvoláním se na Dekret o míru nového Ruska. Pregnantně vyjád-
                                                      
1 HERDER, Johann Gottfried: Vývoj lidskosti. Citované vydání, s. 131 a 183-184. 
2 Tamtéž, s. 334-336. 
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řilo tento pohyb vstupní prohlášení Českého svazu na říšské radě v květnu roku 1917, 
kde se mimo jiné praví: „Opírajíce se proto v této dějinné chvíli o přirozené právo 
národů na sebeurčení a svobodný vývoj, posílené nadto u nás nezadatelnými právy 
historickými, státními akty plně uznávanými, budeme se v čele svého lidu domáhat 
sloučení všech větví českoslovanského národa v demokratický český stát, zahrnující  
i slovenskou větev národa, žijící v souvislém celku s historickou vlastí českou.“1 Stále 
zde však stály vedle sebe dvě filosofující koncepce práva, které měly zdůvodnit samo-
statnost českého státu.  

Odpověď na otázku, zda Československo vzniklo podle doktríny přirozeného prá-
va nebo doktríny historického práva, musí ale znít: podle žádné.  

 Z hlediska použité argumentace se zdá, že na základě historického práva byly na 
pařížské mírové konferenci po 1. světové válce obhájeny hranice tří zemí Koruny 
české – Čech, Moravy a Slezska. Velkou výhodou této doktríny byla možnost ho-
vořit o existujících nebo konkrétních hranicích, které navíc patřily k nejstarším  
v Evropě. Jenže… 

 Už z výkladu přívrženců historického práva, jako byl Josef Kalousek, lze získat ne-
jen přesvědčivý přehled o tom, že Čechy byly ve vztahu k Německu suverénním stá-
tem. Onen velký počet dohod, smluv a zákonů, jichž se Kalousek dovolával, ukazuje 
také na malou hodnotu práva v mezinárodních vztazích – a nejen ve středověku bylo 
právo v mezinárodní politice služkou síly. 

 Při pohledu na hranice Československa se jako drobná odchylka od historického 
práva může jevit skutečnost, že během mírové konference v Paříži a během práce 
delimitačních komisí došlo k několika úpravám této historické hranice v jejím pojetí 
po roce 1742 – čtyř na úkor Rakouska a Německa a tří ve prospěch Polska. Ale hlavně: 
podle historického práva by bylo připojení Horního Slezska a Lužice k českým zemím 
logičtější než připojení Slovenska či Podkarpatské Rusi. Je dokonce možné prokázat, 
že v okamžiku, kdy se čeští obrozenci ve své argumentaci rozhodli orientovat hlavně 
na historické státní právo, upadl jejich zájem o Slovensko. Historickým státním prá-
vem není zdůvodnitelná jižní hranice Slovenska. Dovolávání se odkazu velkomorav-
ské říše jako zdůvodnění společného státu Čechů a Slováků je argument mimo před-
stavy o kontinuitě českého státního práva v Rakousku a Rakousko-Uhersku. Navíc 
vzpomínka na Velkou Moravu nemůže pomoci vymezit hranice, protože její teritoriální 
vymezení je nejasné.   

Kouzlo doktríny státního práva je však ještě v něčem jiném. Jejím základem je idea 
nezrušitelnosti smlouvy mezi stavy a králem či císařem. Její hlasatelé tak zdůvodňovali 
právní trvání českého státu – a při vytvoření samostatného Československa jeho za-
kladatelé právě smlouvu s Habsburky porušili, a to hned dvakrát. Předně revolučním 
aktem zrušili samotnou smlouvu s Habsburky jakožto panovnickým rodem. A za dru-

                                                      
1 GALANDAUER, Jan: Vznik Československé republiky 1918. Citované vydání, s. 288 (příloha). 
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hé, přijatou Ústavní listinou Československé republiky (1920) zrušili zemské zřízení, 
které bylo nositelem historického práva zemí Koruny české.  

Ukazuje se, že velký význam doktríny historického práva byl dán do značné míry 
charakterem sociálně politického systému Rakousko-Uherska. Politická využitelnost 
doktríny státního práva dramaticky klesla s možností rozbít Rakousko-Uhersko na 
národní státy. Osudy této doktríny názorně ukazují, že v politice jsou historické ar-
gumenty zpravidla používány jako berlička, která má pomoci přesvědčit neutrální 
politiky a veřejnost; politika sama se však musí hlavně řídit aktuálním poměrem sil, 
potřebami současnosti a budoucnosti, ne různě vykládanými historickými fakty.  

 Jako výsledek přijetí argumentů z oblasti přirozeného práva národů na sebeur-
čení se může jevit začlenění Slovenska a Podkarpatské Rusi do 1. československé 
republiky. Jenže… 

Představa o naplnění práva národů na sebeurčení ve spojení českých zemí, Sloven-
ska a Podkarpatské Rusi v jeden stát se opírá o fakt, že značná část politické repre-
zentace Slováků a Rusínů požadovala připojení k Československu. V případě Česka a 
Slovenska o tom hovoří v minulé kapitole vzpomínané Clevelandská dohoda a Pitt-
sburská dohoda, ale hlavně Martinská deklarace. V Praze byl k prvnímu právnímu aktu 
samostatné Československé republiky 28. října 1918, tedy k Provolání národního vý-
boru Československého o samostatnosti československého státu, připojen jeden slo-
venský podpis – Vavro Šrobára (1867–1950), slovenského politika, lékaře a profesora 
na Komenského univerzitě v Bratislavě, který byl nejen Masarykovým stoupencem, ale 
hlásil se i k ideám čechoslovakismu.  

Obdobný byl osud Rusínů. Na kongresu potlačovaných národností ve Filadelfii  
v říjnu 1918 obdržel Tomáš G. Masaryk memorandum amerických Rusínů žádajících 
připojení Podkarpatské Rusi jako autonomního území k Československu. Tehdy také 
Masaryk uzavřel s představitelem rusínské emigrace, právníkem Hrihorijem Žatkovi-
čem, tzv. Filadelfskou dohodu, podle níž měla být rusínská část Uher přičleněna jako 
autonomní oblast k Československu. Tuto dohodu schválila v listopadu 1918 Americká 
národní rada uherských Rusínů. Po ostrém tříbení názorů na domácí půdě, kdy zazní-
valy hlasy o připojení k Ukrajině, k Rusku i zachování v rámci Uher, Ústřední národní 
rada Karpatských Rusínů v Užhorodě rozhodla v květnu 1919, že Rusíni se připojí  
k Československu.  

Jak je patrné, vyjádření národní suverenity Slováků, právě tak jako obyvatel Pod-
karpatské Rusi, nemělo plebiscitní podobu. Tím se otvírá otázka otázek: do jaké mí-
ry lze prohlášení politiků či stran pokládat za vůli národa? Je přirozeným právem 
národů vůle politiků? 

 Problémy s přirozenoprávní argumentací jsou však i při zdůvodňování hranic Čech 
a Moravy. Těžko lze koncepcí přirozeného práva zdůvodnit zachování těch částí čes-
kého pohraničí, v nichž měli většinu Němci. A dále – jak zdůvodnit přirozeným prá-
vem jižní hranici Slovenska, která se rozhodně v době vzniku Československa nekryla 
s etnickým rozhraním mezi Slováky a Maďary, známého z jediného tehdy dostupného 
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zdroje, jímž bylo sčítání lidu v roce 1910? Podle problematického sčítání lidu roku 
1910 bylo v době vzniku samostatného státu na území českých zemí 35 % obyvatel 
německé národnosti a na Slovensku tvořili 30,3 % obyvatel Maďaři. Nejde ovšem jen  
o absolutní nebo relativní čísla. Politicky významný byl také fakt, že Němci a Maďaři 
žili z větší části v ucelených regionech, kde jejich populace tvořila nadpoloviční vět-
šinu a které hraničily se státy, v nichž Němci či Maďaři byli tzv. státotvornými náro-
dy. Není bez zajímavosti, že Masaryk ještě v dubnu 1919 v rozhovoru s generálem 
Janem Smutsem v Praze souhlasil s revizí hranic podle přirozeného práva a s připoje-
ním Žitného ostrova a Komárenska k Maďarsku.  

 

MOCENSKÁ ROVNOVÁHA 
A přesto Československo vzniklo. Zrodilo se v roce 1918, tedy 300 let po defene-

straci habsburských místodržících a téměř 500 let po husitské revoluci. Naznačené 
rozpory při aplikaci historického a přirozeného práva ukazují, že filosoficko-právní 
koncepce zdůvodňující vznik Československa nepůsobily v čisté podobě. Nejen že lze 
mezi historickoprávní a přirozenoprávní doktrínou nalézt rozpory – výsledek v podobě 
1. republiky ukazuje, že koncepce byly promíchány, a to tak, že něco z nich bylo použi-
to a něco ne. Lze ale míchat v politické argumentaci dvě odlišné filosofující koncepce a 
nevytvořit tak koncepci novou? 

 Československo nevzniklo proto, že zde byla směs právních argumentů, ale proto, 
že zde byl konkrétní politický zájem podpořený dostatečnou mocí. Nebylo tedy roz-
hodující, že existovala vize práva jako oprávněného nároku. Základní příčinou vzniku 
samostatného Československa byl zájem vítězných mocností. Zájem je v každé poli-
tice vědomím vlastních potřeb – a vědomí potřeb nemusí být totožné se spravedlivě 
odůvodněným nárokem. Navíc samu spravedlnost nemusí každý člověk chápat stej-
ně: jeden může být například v zajetí koncepce přirozenoprávní, druhý pak uznává 
výhradně principy historickoprávní. Je velmi dobře, když politický zájem může být 
spojen s právem – ale i pak potřebuje ke svému naplnění moc. 

 Zájem na vytvoření Československa se samozřejmě mohl opřít i o několik století 
trvající vlnu vznikání národních států. Sílu faktu ale nabyl specifickou mocenskou rov-
nováhou. Ta byla ve vztahu ke středoevropskému prostoru ve svých hlavních rysech 
určena slabostí Německa a silou Francie. A byla to v první řadě Francie, která prosa-
dila vznik Československa v jeho tehdejší podobě. Těžila z malého zájmu Velké Britá-
nie a USA o středoevropský prostor, a tedy i z nepřipravenosti těchto dvou vítězných 
mocností na řešení problémů středoevropského regionu. Je ale možné se domnívat, 
že kdyby v Rakousko-Uhersku nepřevládaly stále více velkoněmecké nálady, bylo by 
zájmem Francie jej zachovat. 

 Francouzský zájem na vytvoření Československa nebyl ztělesněním práva, ale pro-
jevem toho, čemu se někdy říká „osvícený egoismus“: obhajobou vlastních životních 
potřeb v zápase s tím, co z hlediska historie Francii nejnebezpečněji ohrožovalo. A tak 
k prvořadým zájmům Francie v období po 1. světové válce patřilo vytvářet relativně 
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silné a životaschopné státní útvary v týlu Německa – tedy též čelit snahám o velko-
německé sjednocení a o udržení Velkého Uherska. Proto konkrétní hranice nových 
středoevropských států neopisují linie historického státního práva nebo podle přiro-
zeného práva etnické hranice mezi národy, ale hlavně potřeby strategické obhajitel-
nosti a ekonomické ucelenosti. 

Navíc se v nové podobě objevila idea sanitního kordonu, pásu států mezi Němec-
kem a Ruskem, která původně v 19. století vznikla v anglosaské geopolitice. První 
světová válka vytlačila Rusko ze střední Evropy – po přibližně stu letech přestala být 
Varšava součástí Ruského impéria. Nová situace umožnila vrátit se k myšlence sanit-
ního kordonu, kterou pak v době pařížských mírových jednání hájil i Halford Mackin-
der, guru britské geopolitiky. Tehdy se zrodil Mackinderův geopolitický imperativ: 
„Kdo vládne východní Evropě, ovládá Heartland; kdo vládne Heartlandu, ovládá Svě-
tový ostrov; kdo vládne Světovému ostrovu, ovládá svět“.1 V březnu 1919 pak fran-
couzský premiér Georges Clemenceau ve své koncepci cordon sanitaire ztvárnil před-
stavu, že je možné vytvořit pás hraničních nárazníkových států odtržených od Ruska, 
které by tvořily základ ideologického zadržování ruského bolševismu. Podle někte-
rých autorů tak Clemenceau odstartoval studenou válku. Dlužno ale dodat, že někteří 
z Mackinderových pokračovatelů se domnívají, že střední Evropa byla „fatální země-
pisnou chybou“; střední Evropa je „deformační zónou“ mezi mořskou a pozemní mocí 
– ze strategického hlediska prý není pro střední Evropu místo. Řečeno jinak, „oslava 
střední Evropy liberálním intelektuály a jejich ospravedlnitelná slabost pro ni, je 
známkou odklonu od geopolitiky či alespoň touhy po tomto odklonu“.2 

Otázka nových východních hranic Polska i po 1. světové válce patří mezi učebnico-
vé příklady důsledku výkyvů mocenské rovnováhy v Evropě. Jejich historie je spojena 
s občanskou, která vypukla v sovětském Rusku po roce 1917. Když se Rudá armáda 
přiblížila k Varšavě, předložil v prosinci 1919 tehdejší britský ministr zahraničních věcí 
George Curzon návrh rusko-polské hranice. Ta měla probíhat po trase Grodno – Jalov-
ka – Němirovo – Brest – řeka Bug – Krylovo – k hranici Československa. Na této Curzo-
nově linii ale hranice nevznikla: Piłsudského jednotky zastavily postup Rudé armády a 
v důsledku tohoto tak zvaného „zázraku na Visle“ (1920) posunuly hranici na východ 
od linie navržené Curzonem; Polsko tehdy zabralo i litevský Vilnius. K pozoruhod-
nostem 20. století patří, že pakt Ribbentrop-Molotov (1939), který představuje čtvrté 
dělení Polska, vytyčil hranice Sovětského svazu a Německé říše právě na Curzonovu 
linii. Obdobně na jaltské konferenci (1945) se USA, Velká Británie a Sovětský svaz 
dohodly o tom, že východní hranice Polska povede v zásadě po Curzonově linii 
s dílčími úpravami ve prospěch Polska – a tato východní hranice Polska platí i dnes.   

Jak se mezi světovými válkami měnila mocenská rovnováha v Evropě – Francie 
slábla, stahovala se ze střední Evropy a do tohoto prostoru se tlačila napřed Itálie  

                                                      
1 MACKINDER, Halford J.: Democratic Ideals and Reality. New York: W. W. Norton and Co., 1962, s. 150. 
2 KAPLAN, Robert D.: Pomsta geografie. Co mapy vyprávějí o příštích konfliktech a boji proti osudu.  

Praha: Bourdon, 2013, s. 28.  
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a poté Německo – umíral též československý stát ve své versailleské podobě; blížila 
se nová světová válka. Obdobně, tedy v závislosti na celoevropské mocenské rovno-
váze, se ve 20. století odvíjel i osud ostatních státních a režimních uspořádání ve 
střední Evropě. Historici budou jednou hledat odpověď i na otázku, zda by bez rozpa-
du Sovětského svazu v důsledku politiky Michaila Gorbačova a odchodu Ruska ze 
střední Evropy bylo možné dělení Jugoslávie a Česko-Slovenské federativní republiky.  

 

DĚLENÍ ČESKOSLOVENSKA 
Československo po roce 1918 nedokázalo vytvořit po vzoru Švýcarska vícejazyčný 

„politický národ“; to však nedokázal žádný stát v Evropě. Menšiny v 1. republice až 
příliš často viděly domovinu za hranicemi a emancipační snahy Slováků stále více míři-
ly k vytvoření vlastního státu. Ovšem základní idea klerofašistického Slovenského 
státu, vytvořeného v březnu 1939, byla zcela chybná. Vítězství spojenců v 2. světové 
válce znamenalo, že režim tohoto státu se stal nepřijatelný. Zároveň během války 
narůstalo vědomí společného osudu Čechů a Slováků v dramatických geopolitických 
zlomech uprostřed Evropy. Už Deklarace Slovenské národní rady ze září 1944, která 
byla programovým dokumentem Slovenského národního povstání, uváděla: „Jsme za 
bratrské spolužití s bratrským národem českým v nové Československé republice.“1 

Idea Slovenského státu by však byla zpochybněná i v případě vítězství hitlerovské-
ho Německa. Představa, že by nacisté po svém vítězství ponechali uprostřed Evropy 
malý slovanský stát, je nereálná. Být po boku vítězného spojence, který je oddán 
rasistické ideologii, se pro Slovenský stát rovnalo sebevraždě.  

Situace nebyla jasná ani při rozdělení Česko-Slovenska v lednu 1993. Tomuto aktu 
nepředcházela žádná odborná diskuse, která by měla podobu sporů v 19. století. Poli-
tici i publicisté pouze rozvířili otázku, čí ekonomika na společném státu více vydělává. 
V komentářích i výzvách se sice objevil i ohlas teorie práva národů na sebeurčení, a to 
někdy i ve velice emotivní podobě – ovšem bez výraznějšího politologického či filoso-
fického zdůvodnění. V předvolebním období roku 1992 nebyla otázka rozdělení Čes-
ko-Slovenska ani diskusním tématem politických stran. Přesto právě tyto volby daly 
Čechům i Slovákům politickou reprezentaci, která pak za ně o rozdělní společného stá-
tu rozhodla.  

Opět tak vyvstává otázka, co je to suverenita lidu a jak se zjišťuje přání národa na 
sebeurčení ve vlastním státě. Sociologické výzkumy v předvečer rozdělení Česko-
Slovenské federace zaznamenaly skutečnost, že většina obyvatel byla nakloněna 
představě, že o osudu společného státu Čechů a Slováků by mělo rozhodnout refe-
rendum. Podle zpráv Institutu pro výzkum veřejného mínění2 při Federálním statistic-
kém úřadu (IVVM) v květnu 1990 tento názor zastávalo 77 % z dotázaných obyvatel 
České republiky a 58 % respondentů ze Slovenska. I v předvečer rozdělení společného 

                                                      
1 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. Citované vydání, s. 353. 
2 Použité tabulky jsou převzaty z těchto výzkumů IVVM. Tyto výzkumy nevycházely knižně, ale pouze 

v podobě informačních zpráv. Proto je nemožné zachovat při přebírání dat klasickou konvenci citace. 
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státu Čechů a Slováků stále většina dotázaných pokládala za nejpřijatelnější způsob 
řešení státoprávních otázek referendum. Tabulka číslo 12 ukazuje, jak si podle zpráv 
IVVM představovali respondenti z obou republik nejvhodnější způsob realizace toho, 
čemu propaganda přiřkla eufemistický název „zánik federace“.1 

 

 Tabulka č. 12: Názory na přijatelnost způsobů zániku federace 
 (listopad 1992, údaje v procentech)   

                                                     

 
nejlepší přijatelné nepřijatelné neví 

ČR SR ČR SR ČR SR ČR SR 

referendum 41 49 29 32 21 12  9  7 

dohoda mezi národními 
radami 

16 19 48 48 21 21 15 12 

vyhlášení Federálního 
shromáždění o zániku 
federace 

16  9 43 41 27 37 14 13 

dohoda představitelů 
ODS a HZDS 

 8  7 22 28 58 54 12 11 

jednostranné vyhlášení 
samostatnosti jednou 
z republik 

 5  3 18 14 63 70 14 13 

 

Jenže právě velká prestiž referenda může ukázat, jak malý je politický význam ve-
řejnosti, dostanou-li se její názory do rozporu se zájmy mocenských elit. Vývoj ve 
střední a východní Evropě po dramatických událostech roku 1989 vedl mimo jiné 
k rozpadu tří vícenárodních států: Sovětského svazu, Jugoslávie a Česko-Slovenska. 
Tento proces je spojován se završením osvobozování národů, ovšem samy národy – 
v podobě široké veřejnosti – se na rozdělení těchto tří států podílely odlišným způ-
sobem. Také jejich většinový názor elity respektovaly různě: 

 Před rozpadem SSSR se na území této rozsáhlé říše konalo referendum, které se 
vyslovilo pro zachování jednotného státu. V následujících měsících byl ale Sovět-
ský svaz elitami států federace rozdělen, přičemž toto rozdělení proběhlo mírovou 
cestou. Zahraniční vměšování do samotných procesů dělení bylo relativně nízké. 

 I před rozpadem Jugoslávie proběhlo na území této bývalé federativní republiky 
referendum. To se vyslovilo pro rozdělení státu. Ani tento výsledek nebyl všemi 
národními politickými elitami respektován: následoval ozbrojený konflikt s velmi 
silným zahraničním vměšováním. 

 Před rozdělením Česko-Slovenska referendum neproběhlo. Zodpovědnost za roz-
dělení státu na sebe vzaly politické elity.  
Dodnes převládá obecný názor, že rozdělení ČSFR bylo dáno především naciona-

lismem na Slovensku. Jak ale ukazuje tabulka číslo 13, podle výzkumů IVVM nebyl 

                                                      
1 Tabulky 12 až 14 jsou sestaveny z dobových zpráv dnes již neexistujícího Institutu pro výzkum veřejného 

mínění při Federálním statistickém úřadu, následně pak Českého statistického úřadu v Praze.   
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požadavek vytvoření nezávislých států na Slovensku o mnoho výraznější než v Čes-
kých zemích. V Česku ale nacionalismus zůstal skrytý – s výjimkou moravských stran, 
které postupně ztratily jakýkoliv politický význam. Naopak na Slovensku radikální 
řešení v podobě rozdělení ČSFR mělo sice menší podporu u veřejnosti, ale velice 
viditelnou a hlasitou politickou reprezentaci. Ve volbách roku 1992 pouze jediná par-
lamentní strana, a to Slovenská národní strana (SNS), měla v programu rozdělení fe-
derace. Ta tehdy získala na Slovensku pouze 7,93 % odevzdaných právoplatných hlasů 
a 15 mandátů ve stopadesátičlenné Slovenské národní radě.  

 

Tabulka č. 13: Názory veřejnosti na státoprávní uspořádání 
(údaje v procentech) 

 

varianta uspořádání 
volby  1990 volby 1992 

ČR SR ČR Čechy Morava SR 

nezávislé státy  12 13 13  14 11 18   

federace  45  63  28 31  23 26   

unitární  37  14 29 30  28  11    

spolková republika – – 21 16  30  6    

konfederace  –  –   5  5     5  31    
 

Jestliže politická síla referenda může být v zemích, kde elity nerespektují názor vět-
šiny, velmi malá, právní síla výzkumů veřejného mínění je nulová. Navíc z tabulky číslo 
13 je zřejmé, že i zastánci zachování jednotného států Čechů a Slováků se lišili 
v názoru, zda tento společný stát má být unitární, federální, nebo spolkový či kon-
federální. Další názorové rozdíly byly dány i geograficky: tabulka číslo 14, taktéž pře-
vzatá z výzkumů IVVM, ukazuje, že podíl těch, kdo souhlasili s rozdělením státu, byl 
vyšší v Čechách než na Moravě a ve Slezsku – což odpovídá geopolitické charakteris-
tice území České republiky. Tabulka zároveň zaznamenává výkyv v názoru na zánik 
společného státu před vznikem a po vzniku samostatné České republiky. 

Sociologické výzkumy sice naznačovaly přání většiny obyvatel Česko-Slovenska za-
chovat jednotný stát, avšak tento většinový názor neměl vlastní politickou reprezen-
taci. A názor veřejnosti může mít prestiž u demokraticky smýšlejících lidí, nemá však 
reálnou moc v případě, když není organizován. Politické strany jako instituce, které 
jsou v reprezentativní demokracii určené ke zprostředkování vůle lidu v zákonodár-
ných a případně i výkonných orgánech, neměly v tehdejším Česko-Slovensku celofe-
derální působnost. Pouze komunistická strana mohla tvrdit, že působí v obou republi-
kách. Zároveň ale proces polistopadové transformace této strany probíhal zcela odliš-
ně v Česku a na Slovensku. Výsledkem těchto odlišných procesů bylo, že v měsících, 
kdy se s konečnou platností rozhodovalo o existenci ČSFR, byla již bývalá komunistická 
strana volnou federací dvou ideově i organizačně svébytných stran – Komunistické 
strany Čech a Moravy (KSČM) na jedné straně a Strany demokratické levice (SDĽ) na 
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Slovensku. Navíc tato strana v politické atmosféře oné doby nemohla tvrdit, že vyja-
dřuje většinový názor.  

 

Tabulka č. 14: Názory na nutnost rozdělení ČSFR 
(údaje v procentech) 

 

Rozdělení ČSFR 

Česká republika Čechy Morava a Slezsko 

1992 1993 1992 1993 1992 1993 

X. XI. II. X. XI. II. X. XI. II. 

bylo (je) nutné  51  50 40  56  56  45  43   40   33   

nebylo (není) nutné  38   43  51   36  38  47 43 50  58   

neví 11     7     9      8     6      8  14  10     9   
    

Volby roku 1992 přenesly hlavní odpovědnost za zachování či rozdělení státu na 
představitele Občanské demokratické strany (ODS) v Česku a Hnutí za demokratické 
Slovensko (HZDS) na Slovensku. Vedení ODS v postavě Václava Klause vstupovalo do 
rozhodujících jednání s prohlášeními, že nabízí pevnější federaci nebo rozchod. Vladi-
mír Mečiar z HZDS měl ve svých projektech širší výběr: volnější federaci, konfederaci, 
unii či rozchod. Protože zmínění dva politici uměli pouze vyhrávat či prohrávat a nemi-
lovali kompromisy, bylo od počátku jejich jednání nejpravděpodobnějším řešením 
společný jmenovatel ve zmíněných návrzích – a tím byl rozchod Čechů a Slováků.  

Rozdělení ČSFR probíhalo ve velice specifické situaci s politickými elitami, které by-
ly k dispozici. Obě politické reprezentace byly plné revoluční euforie, v zajetí představ 
v neomezené tvořivosti silné vůle. Politická rozhodnutí byla vnímána jako přímá tvor-
ba dějin. Chyběla znalost sociálních zákonitostí, které určují úspěšnost politického či-
nu. Zároveň byla u politických elit patrná malá zkušenost z mezinárodní politiky, nízké 
vnímání významu rozsahu teritoria i možnosti diverzifikace tlaků ze sousedních států. 
Dominovalo přání upevnit vlastní moc jako podmínku pro realizaci jak individuálních, 
tak i skupinových představ. Bylo také patrné přání zjednodušit situaci vyloučením ně-
kterých mezinárodních problémů. Tak se někteří slovenští politici veřejně těšili na 
chvíli, kdy nebudou muset zohledňovat problém Němců vysídlených po roce 2. světo-
vé válce z českého pohraničí, čeští politici pak na okamžik, kdy nebudou muset přebí-
rat odpovědnost za řešení sporu s Maďarskem kolem dunajské soustavy vodních děl 
Gabčíkovo-Nagymaros. Nové politické elity obou národních republik v sobě neviděly 
přirozené spojence, ale přítěž.  

Nedoceněný význam při rozhodnutí o rozdělení ČSFR měli političtí úředníci a stát-
ní byrokracie obecně. Státní aparát mohl být tím svorníkem, který mohl alespoň čás-
tečně nahradit roli politických stran při udržení jednoty státu. Otázka rozdělení ČSFR 
ale vyvstala ve velice specifické době: Objevila se historicky zcela výjimečná příleži-
tosti podílet se na privatizaci rozsáhlého státního majetku. Individuální zájem mnoha 
úředníků, jejichž sociální jistoty se v důsledku stálých politických otřesů minimalizova-
ly, náhle zcela zastínil povinnost chránit státní zájem. V procesech privatizace se státní 
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byrokracie rozdělila na specifické zájmové skupiny vymezené podle oborů a teritorií, 
na něž soustřeďovaly svoji privatizační pozornost. A pro naplnění soukromých zájmů 
v privatizaci bylo velice významné, zda privatizace bude prováděna z jednoho, nebo 
ze dvou center. Navíc se ukázalo, že představy vedení ODS a HZDS o koncepci privati-
zace rozhodně nejsou totožné.    

Nakonec vše rozhodlo Federální shromáždění ČSFR 25. listopadu 1992, a to přije-
tím ústavního zákona o zániku České a Slovenské Federativní Republiky. Pro mnohé 
právníky i politology to nebyl legitimní způsob, ovšem byla to cesta, která se ukázala 
jako politicky schůdná. 1. ledna 1993 pak vznikly samostatná Česká republika a samo-
statná Slovenská republika. Lze politickým elitám Česka a Slovenska vytýkat, že v roce 
1993 rozbily společný stát nelegitimními činy. Zároveň je však nutné uznat, že rozdě-
lení společného státu provedli mimořádně kultivovaným způsobem – což dokazuje 
prosté srovnání se situací v postsovětském prostoru či s boji na území bývalé Jugo-
slávie. V případě bývalého Česko-Slovenska procesy vymezení území nových států či 
dělení federálního majetku byly v zásadě bezkonfliktní, bez průtahů a bez projevů 
neúcty k druhé straně. Realizovala se tak druhá nejlepší z možných variant vztahů 
Čechů a Slováků. Dnes se zdá, že ani v Česku ani na Slovensku neexistuje žádná vý-
znamná skupina, která by měla zájem na zhoršování česko-slovenských vztahů. 
Vztahy mezi českým a slovenským národem mají z kulturních důvodů skutečně nad-
standardní podobu, které se časem přizpůsobí i politika. To vše dohromady vytváří 
dobré výchozí podmínky pro další spolupráci těchto dvou států i národů, která je 
nezbytná pro zachování jejich existence.   

* * * 
Vznik samostatného Československa byl spojen s dlouhodobým heroickým zápa-

sem dvou malých slovanských národů ve střední Evropě. Jak píší slovenští historici  
a politologové Marián Hronský a Miroslav Pekník, tento stát „vznikl na troskách Ra-
kousko-Uherska v důsledku národněosvobozeneckého zápasu slovenského a českého 
národa ve výjimečných okolnostech 1. světové války a oba národy přispěly k této re-
voluční přeměně podle svých schopností. Slovensko tedy nevstoupilo do ČSR jako 
pasivní objekt české politiky. Program samostatného česko-slovenského státu byl 
společným programem českého i slovenského odboje doma i v zahraničí.“1 Tak tomu 
bylo i po 2. světové válce. Ovšem ani toto spojení sil dvou národů nestačilo samo k za-
bezpečení trvalé existence společného státu.  

Státní rozvod Čechů a Slováků byl pak předurčen změněnou geopolitické situace 
v Evropě po roce 1989. K faktorům oslabujícím perspektivu společného života 
v jednom státě patřilo, že tehdy neexistovala žádná velmoc, která by se zachováním 
ČSFR spojovala svůj zájem. Přitom malý československý stát vyrostl – a to jak v roce 
1918, tak i v roce 1945 – ze specifických mocenských poměrů v Evropě. V obou těchto 
případech zde bylo přání vítězných velmocí na existenci soustátí nevelkých slovan-

                                                      
1 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Citované vydání, s. 430. 
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ských národů ve středu tohoto světadílu. Patří však k výhodám dělení Česko-Slo-
venské Federativní Republiky, že na konci 20. století zde též nebyla žádná zahraniční 
velmoc, která by měla tak výrazný zájem na dělení tohoto státu, jako tomu bylo 
v případě Jugoslávie.  

 
 



 

 

 
 

13. 
HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Diskuse o státním právu otvírá otázku, od kdy lze datovat historii české státnosti. Kaž-
dý stát je jako politická instituce spojen s třemi neoddělitelnými znaky: obyvatel-
stvem, suverenitou a územím. Všechny tyto tři atributy státu obrací v případě Česka, 
jak již bylo uvedeno ve 4. kapitole, pozornost k ranému a vrcholnému středověku: 

 Obyvatelstvo. Protože etnický základ obyvatelstva Česka tvoří Slované, lze o jeho  
obyvatelstvu hovořit od 5. století. 

 Suverenita. Středověká suverenita znamenala především svobodné rozhodování  
o výběru vladaře. Ustanovení krále dědictvím či volbou bez zásahu zvenčí, tedy 
především ze strany císaře Svaté říše římské, spojuje suverenitu Česka se Zlatou 
bulou sicilskou (1212) Fridricha II.  

 Území. Území středověkého státu, které bylo vlastnictvím vladaře, podléhalo čas-
tým proměnám. Přesto lze hovořit o územním jádru českého státu, které právně 
vymezil císař Karel IV. jako země Koruny české svoji zlatou bulou (1348).  

Dnes je Česká republika státem o rozloze 78 866 km2, což představuje 21. místo 
v Evropě. S počtem 10,546 milionů obyvatel (září 2015; přírůstek roku 2014 činil 4,2 ti-
síce obyvatel) dosahuje hustoty zalidnění 133,3 obyvatel na km2. Délka jeho státních 
hranic je 2290 km. Nejdelší hranici má Česko s Německem (810,3 km), následuje Pol-
sko (761,8 km), Rakousko (466,3 km), a nejkratší se Slovenskem (251,8 km).1 Z těchto 
údajů je zřejmé, jak vypadá státní území České republiky, tedy část povrchu Země – 
včetně vod, podzemí a vzdušného prostoru –, která je oddělena od jiných suverénních 
území faktickou a respektovanou hranicí. Nad takovýmto přesně vymezeným územím 

                                                      
1 Český statistický úřad – http://www.czso.cz/ (leden 2016). 
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vykonává stát suverénní správu. To v současnosti mimo jiné znamená, že je tento stav 
mezinárodně uznáván.  

Hranice Česka i Slovenska mají dvojí minulost. Ta první vypráví o historickém vý-
voji státnosti, o jeho teritoriálních změnách. Ta druhá pak o počátku dnes platných 
mezinárodních smluv o současných hranicích. Podrobný rozbor, který provedl sloven-
ský historický geograf Daniel Gurňák ukazuje, že za období let 1001 až 2000 jsou v re-
gionu střední a východní Evropy hranice dnešní České republiky nejstálejší (s dílčí 
výjimkou v oblasti Těšínska, Valticka a Vitorazska). Je příznačné, že se jedná o přírodní 
hranice horského typu a že právě místa poklesu terénu, tedy oblasti volnějších komu-
nikací, jsou méně stabilní.  

Daniel Gurňák také propočítává teritoriální stability států jako relativní podíl doby 
trvání příslušnosti daného území k současnému státu. Pokud jde o sledovanou oblast, 
Gurňák uvádí, že Česko patří do třetí skupiny zemí v daném regionu, která má největší 
vnitřní homogenitu – u Čech je to 59 %, Moravy 33 %, Chebska 31 %, Slovácka a Vito-
razska 28 až 29 %, část Slezska, a to především Tešínsko, dosahuje úrovně 10 až 11 %, 
a nakonec Valticko 9,8 %. Pro srovnání Slovensko dosahuje hodnot 1,4 až 1,9 %, Švéd-
sko (s výjimkou jižního, původně dánského území) 85 až 93,5 %.1 

Počátky dějin českých hranic sahají ke státu Přemyslovců, které převzali a stvrdili 
Lucemburkové. Jak bylo řečeno, Karlem IV. vymezené země Koruny české sice doznaly 
řady změn, ale jejich jádro zůstalo v zásadě zachováno. Habsburkové napřed zastavili 
a poté roku 1635 přenechali Sasku Horní a Dolní Lužici, po prohrané válce rezignovali 
v roce 1742 na většinu Slezska a Kladska ve prospěch Pruska. Vídeňský kongres v roce 
1815 nakonec oddělil od českých zemí i poslední léna na německé půdě, která Karel 
IV. přičlenil k zemím Koruny české jako zahraniční državy formou přímé držby, zástavy 
nebo jako svěřené říšské léno.2  

 

PRÁVNÍ KOŘENY HRANIC 
Vytvoření česko-slovenské státní hranice v 90. letech 20. století, jejíž historie je 

popsána v následující kapitole, bylo v zásadě bezproblémové. Poněkud dramatičtější 
byl osud ostatních částí hranic Česka a Slovenska. Obecně lze říci, že dnešní vymezení 
hranic jak Česka, tak i Slovenska má svůj politický a právní počátek ve vojenské po-
rážce Německa a Rakousko-Uherska v 1. světové válce. Je tedy dědicem tehdy vznik-
lé mocenské rovnováhy; na proměny této rovnováhy pak reagovala i linie hranic Čes-
ka a Slovenska.  

Výsledky války a následných jednání byly právně stvrzeny během mírové konfe-
rence v Paříži. Ta zahájila svoji činnost v lednu 1919 a v nejrůznějších podobách se 

                                                      
1 GURŇÁK, Daniel: Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy – historickogeografická 

analýza. Bratislava: KartPrint, 2007, s. 113-117 a 150-153. Například mapová příloha na CD  
č. 21, 22 a 23.  

2 Viz JELEČEK, Leoš, CHROMÝ, Pavel: Vývoj českého státu v pojmech a datech. In: Geografické rozhledy 
1995/2. 
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scházela až do roku 1923. Československou delegaci – která se postupně po příchodu 
specialistů rozrostla až na více než 80 lidí – zpočátku formálně vedl premiér nové re-
publiky Karel Kramář, ovšem nejdůležitější postavou celé delegace byl po celou dobu 
ministr zahraniční Edvard Beneš. Generálním sekretářem delegace byl jmenován 
Štefan Osuský (1889 – 1973).  

Československá delegace předložila Pařížské mírové konferenci celkem jedenáct 
memorand. Počátkem února 1919 přenesl Beneš za účastí Kramáře před Radou desíti 
(fakticky nejvyšší orgán konference, složený z nejvyšších představitelů a ministrů za-
hraničí Francie, Velké Británie, Itálie, USA a Japonska) více než tříhodinové exposé,  
v němž mírové konferenci vyložil územní požadavky Československa. Beneš, jak uvádí 
český historik Jindřich Dejmek, ve svém úvodním memorandu Čechoslováci, jejich dě-
jiny, civilizace, jejich zápas a práce, jejich význam ve světě, „celkem oprávněně před-
jímal jen malou informovanost západních státníků o našich problémech“ a „pokusil 
(se) přiblížit historický vývoj české otázky, a to v kontextu vývoje celého Slovanstva“. 
Beneš tak dospěl k závěru, že „Čechům díky geografickému postavení nezbylo než 
neustále bojovat proti svému dědičnému nepříteli, neboť i vzhledem ke svému počtu 
sedminy nebo osminy Němců se museli obávat o svou existenci“.  

Teritoriální požadavky rodícího se Československa shrnul Beneš v druhém memo-
randu. V něm charakterizoval vývoj českého státu od Velké Moravy do 19. století. Žá-
dal uznání tří hlavních zemí Koruny české v historických hranicích, rektifikaci vůči Prus-
ku, Bavorsku, Sasku, část Kladska, část Horního Slezska a část Moravského pole, připo-
jení Slovenska a Podkarpatské Rusi, řešení otázky Lužických Srbů, spojení Českoslo-
venska a Jugoslávie koridorem, ochranu Čechů ve Vídni a internacionalizaci některých 
řek, železničních tratí i přístavů. Jestliže pro Čechy, Moravu a Slezsko zdůrazňoval his-
torické právo, v případě Slovenska upozorňoval na důležitost hranice na Dunaji, a to 
jak z hlediska dopravního a ekonomického, tak i strategického. Dokument uznával, že 
na takto vymezeném území zůstane nezanedbatelné množství Maďarů, uváděl ale 
také, že jde často o nedávno odnárodněné Slováky; zpochybňoval též, obdobně jako 
páté memorandum věnované Slovensku, důvěryhodnost uherských demografických 
statistik. Obdobně bylo argumentováno v případě propojení území uherských (karpat-
ských) Rusínů. Zdůvodnění „sousedství Československa a Jugoslávie“ se dovolávalo 
strategických a ekonomických potřeb, byť memorandum hovořilo o slovenské a chor-
vatské menšině v počtu 25 až 35 % obyvatel v tomto pásu.1 

Výsledkem jednání o těchto nárocích byly dohody o československých hranicích, 
které se staly součástí tří tehdy přijatých hlavních mezinárodních smluv. 

 VERSAILLESKÁ SMLOUVA. Jde o mírovou smlouvu mezi mocnostmi spojenými – 
USA, Velká Británie, Francie, Itálie, Japonsko – i sdruženými (dalších 21 států) na 
straně jedné a Německem na straně druhé, která byla podepsána v červnu 1919. 

                                                      
1 DEJMEK, Jindřich: Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Část první. Revolucionář  

a diplomat (1884 – 1935). Praha: Karolinum, 2006, s. 235-237. 
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Je mezinárodním dokumentem, který mimo jiné uznává samostatnost Českoslo-
venska a vymezuje jeho hranice s Německem a Polskem. 

 SAINTGERMAINSKÁ SMLOUVA. Jedná se o mírovou smlouvu mezi mocnostmi 
spojenými a sdruženými a Rakouskem, která byla podepsána v září 1919. Je mezi-
národním dokumentem, který mj. uznává samostatnost Československa a vyme-
zuje jeho hranice s Rakouskem. 

 TRIANONSKÁ SMLOUVA. Jde o mírovou smlouvu s Maďarskem, která byla pode-
psána v červnu 1920. Je mezinárodním dokumentem uznávajícím mj. samostat-
nost Československa. Kromě jiného vymezuje jižní hranice Slovenska, v čemž na-
vazuje na závěry konference Nejvyšší rady z června 1919 o hranicích Maďarska. 

V textu uvedených smluv lze mimo vytýčení hranic nalézt i zmezinárodnění Labe 
od Mělníka, Vltavy od Prahy a Odry od ústí Opavy, a to včetně pronájmu doků v Ham-
burku a Štětíně na 99 let – což umožnilo ČSR svobodný přístup k Severnímu a Balt-
skému moři. Je zde rozhodnutí o prodloužení charakteru mezinárodní řeky v případě 
Dunaje až do Ulmu, pokud tvoří státní hranici. Smlouvami byly zmezinárodněny někte-
ré železniční trati směřující k Jaderskému moři. 

Celý průběh hranice ČSR je dokumentován ve smlouvě ze Sèvres, která byla pode-
psaná v srpnu 1920, avšak nebyla ratifikována Tureckem. V témže roce byla podepsá-
na i hraniční smlouva s Polskem, týkající se Těšínska, a byl mezinárodně signován prů-
běh hranice s Rumunskem na Podkarpatské Rusi. Mezinárodní smlouvy určují základní 
body a směr státní hranice (tzv. delimitace), na jejichž základě se provádí vyznačení 
hranic v terénu (tzv. demarkace). Tak také uvedené mírové smlouvy jsou mezinárod-
ními dokumenty, v nichž se praví, že Německo či Rakousko nebo Maďarsko „uznává, 
jak to již byly určily mocnosti spojené a sdružené, úplnou nezávislost státu českoslo-
venského, zahrnujícího i autonomní území Rusínů na jih od Karpat“. Všechny uvedené 
smlouvy pracují v případě úprav existující hranice s tezí, že hranice jsou čáry, které je 
nutné stanovit v přírodě na místě samém. Pro tyto čáry tvořily uvedené mírové 
smlouvy právní základ, přičemž konkrétní oprávnění určit hraniční čáry na místech 
definovaných smlouvami připadlo delimitačním komisím. Tyto komise měly sedm čle-
nů – pět jmenovaly vítězné mocnosti, po jednom členovi v komisi měly ty státy, o je-
jichž hranici se jednalo. Podle smluv se rozhodnutí komise stávala závaznými na zákla-
dě názoru většiny. Konference velvyslanců mocností v Paříži působila jako nejvyšší 
instance pro delimitační komise. Po vykonání všech úkonů předepsaných mírovou 
konferencí v Paříži byla plocha ČSR za 1. republiky 140 508 km2; svojí velikostí byla 
nově vzniklá Československá republika třináctým státem v Evropě.  

 Během mírové konference v Paříži a během práce delimitačních komisí došlo cel-
kem k šesti úpravám historické hranice v tom pojetí, jaké jsou známy po prusko-ra-
kouské válce – čtyři ve prospěch Československa (dnes České republiky) ve vztahu 
k Rakousku a Německu; tři v neprospěch Československa ve vztahu k Polsku (z toho 
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dnes jedna ve vztahu k Česku a dvě ve vztahu ke Slovensku).1 Do vývoje hranic České 
republiky a Slovenské republiky pak zasáhla ještě 2. světová válka, a to hned dvojím 
způsobem. Dočasnou změnu přinesly Mnichovská dohoda a Vídeňská arbitráž v roce 
1938, následně pak revize hranic znamenala vytvoření protektorátu Čechy a Morava a 
samostatného Slovenského státu. Po 2. světové válce byla uzavřena Smlouva vlád ČSR 
a SSSR z června 1945 o postoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu. Dílčí úpravu 
hranice přinesla mírová smlouva mezi spojenými a přidruženými mocnostmi a Maďar-
skem, podepsaná v Paříži v únoru 1947.  
 

ETNICKÝ KONFLIKT  
Vymezování hranice s Rakouskem a Německem započalo dříve, než zasedla mírová 

konference v Paříži, a to ostrou konfrontací. Koncem října 1918 se ve Vídni shromáždi-
li němečtí poslanci z Čech a vyhlásili vytvoření samostatné provincie Deutschböhmen  
v oblasti západu, severozápadu a severu Čech s hlavním městem Libercem. Následo-
vali němečtí poslanci z Moravy a opavského Slezska. Ti oznámili vytvoření provincie 
Sudetenland s hlavním městem Opavou; na jižní Moravě byla vyhlášena provincie 
Deutschsüdmähren s hlavním městem ve Znojmě. V oblasti Šumavy vznikla provincie 
Böhmerwaldgau. Němečtí zástupci těchto oblastí přijali ústavy, vytvořili si zemské 
sněmy a zemské vlády.  

Nová, republikánská vláda v Berlíně v čele se sociálním demokratem Philippem 
Scheidemannem dala pražské vládě diskrétně najevo nezájem o ideu Deutschböhmen. 
Ovšem dočasné Národní shromáždění ve Vídni provolalo připojení těchto provincií  
k Rakousku. Zákon o rakouském státním území byl přijat z listopadu 1918 a pod juris-
dikci Vídně podle něho připadlo v českých zemích 26 tisíc km2 s přibližně třemi milio-
ny obyvatel převážně německé národnosti (mimo jiné Brno, Olomouc a Jihlava). Také 
republikánská, sociálnědemokratická vláda ve Vídni na čele s Karlem Rennerem a s mi-
nistrem zahraničí Ottou Bauerem převzala nad separatistickými snahami Němců v čes-
kých zemích patronát. Když do těchto oblastí vstoupila česká vojska, rakouská diplo-
macie se na mírové konferenci začala domáhat plebiscitu na těchto územích.2 Mapa 
číslo 20 je kopií kartografické přílohy memoranda Problém Němců v Čechách z roku 
1919, které do Paříže zaslala rakouská vláda a ukazuje některé z uvedených nároků.3  

Separatistické požadavky Němců v českých zemích a Rakousku byly geografickým a 
politickým nesmyslem. Takto pojaté provincie hraničily s Rakouskem jen v malém roz-

                                                      
1 Údaje o plošném rozsahu připojených či ztracených území se v soudobé historické a historicko-

geografické literatuře, ale i ve slovnících z 1. republiky drobně, ale přesto liší. Kvůli sjednocení jsou  
v této kapitole užity údaje o Hlučínsku, Těšínsku, Oravě, Valticku a Vitorazsku Františka Štůly z jeho 
práce Idea československého státu a naše zeměpisná poloha In: Idea československého státu. Citova-
né vydání, s. 253; pokud jde o pomnichovský územní vývoj, jsou údaje přebírány z citované práce 
Dušana Trávníčka a prací Vlastislava Häuflera. 

2 Viz DEJMEK, Jindřich: Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata.  Citované vydání, s. 223. 
3 Mapa je převzata z HÄUFLER, Vlastislav: O vzniku a vymezení našich státních hranic. Praha, AUK 1978, 

Geographica XIII/2, s. 22. 
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sahu. Jejich připojení k Německu, ale i k Rakousku, by znamenalo posílení těchto států 
poté, kdy prohrály válku, a nebylo tudíž vůbec dohodovými mocnostmi diskutováno. 
Navíc území Československa, které by se omezilo jen na oblasti s převahou slovanské-
ho obyvatelstva, by dosahovalo délky více než 1000 km a maximální šířky 200 km. 
Uznat právo na oddělení sudetským Němcům by se rovnalo upření stejného práva na 
život v Československu pro statisíce Čechů žijících v pohraničí. 

 

Mapa č. 20:  Území Němců v Čechách  
podle vídeňského memoranda do Paříže roku 1919 

 

Na tyto problémy upozorňoval například i Seton-Watson. V Palackého duchu jako 
prozíravé varování před Mnichovskou dohodou psal, že oddělení okresů s německou 
většinou by připravilo novou republiku o možnost obrany a zmařilo by její hospodář-
skou nezávislost. Věděl, že hlavním problémem nového státu budou národnostní 
menšiny, neboť v případě nezávislosti budou Čechy „nevyhnutelně uzavírat v sobě 
aspoň půldruhého milionu Němců“. Nevylučoval zmenšení problému přenecháním 
Chebska, Podmokelska nebo území jižně od Budějovic Rakousku, Bavorsku nebo Sasku 
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a obdobné ústupky i podél slezské hranice. Domníval se však, že takovýto postup není 
možný „v severních Čechách, kde nový stát, má-li si sám stačit a být hospodářsky ne-
závislý, nesmí se vzdát krajů hornických a průmyslových, kde také nelze nedbat čet-
ných českých menšin“. Psal, že „jest docela přirozeno, že Všeněmci trvají na spojení 
s Německem; vědíť velmi dobře, že by tak byly Čechy úplně vydány jim na milost.“1  

Národní výbor zahájil vojenské operace proti separatistickým provinciím 4. listopa-
du 1918, v polovině listopadu pak na tyto akce navázala první vláda ČSR. Vojska po-
stoupila do konce listopadu k národnostnímu rozhraní. V průběhu prosince 1918 růz-
né dobrovolnické oddíly v součinnosti s jednotkami pravidelné armády obsadily všech-
ny čtyři separatistické provincie; zahynulo šest (podle sudetoněmeckých pramenů 
47) členů Freikorpsu a dva Češi – první mrtví národnostních sporů v nové republice. 
V okamžiku zahájení Versailleské konference ale, mocensky vzato, problém odtrže-
ných provincií již neexistoval. Ovšem, jak upozorňuje český historik Jaroslav Opat, 
v prosinci 1918 poslanec Rudolf Lodgmann von Auen na shromáždění českých Němců 
ve Vídni tvrdil, že imperialisté všech států upřeli Němcům právo na život v demokracii 
a Masaryk se k nim připojil. Přijaté prohlášení označuje Čechy za „nepřátele“ a vyzvalo 
Němce, aby v odmítání Československa vytrvali, aby „trpěli a bojovali“ až do vítězství 
a osvobození, jež mělo určitě přijít.2  
 

HRANICE S RAKOUSKEM 
 Ve svém jižním úseku české země vždy hraničily s rakouskými zeměmi, které 

ovšem měly podobu různých státních útvarů. Roku 1918 se jednalo o hranice provincií 
v rámci Rakouska. Ty se postupně vyvinuly ze státních hranic napřed v hranice mezi 
státy unie habsburské monarchie, posléze v hranice zemské, které se v druhé polovině 
18. století v důsledku reforem změnily právě na hranice provincií. Saintgermainská 
mírová smlouva s odkazem na staré administrativní hranice mezi Čechami a Mora-
vou z jedné strany a Horním a Dolním Rakouskem ze strany druhé vymezila hranice 
ČSR a Rakouska. Ve stejné smlouvě byla však provedena korekce historických hranic, 
a to v oblasti Valtic, Velenic a tzv. Moravskodyjského trojúhelníku. 

 Oblast Vitorazska. Jedná se o území ležící v oblasti horního povodí Lužnice. Tento 
region s původně slovanským obyvatelstvem od 12. století postupně připadl ra-
kouským šlechticům. Pod Korunu českou se dostal nakrátko za Jana Lucembur-
ského. Část Vitorazska o rozloze 104 km2 s jedenácti obcemi byla připojena k ČSR 
na základě Saintgermainské smlouvy, čímž byla získána mj. důležitá železniční 
křižovatka a dnešní České Velenice.  

 Oblast Valticka. Jedná se o území na jižní Moravě jihovýchodně od Mikulova,  
v okolí Valtic. Až do roku 1919 bylo Valticko součástí Dolních Rakous. K ČSR bylo 
toto území i s Moravskodyjským trojúhelníkem o rozloze 82 km2 s pěti obcemi  

                                                      
1 SETON-WATSON, Robert W.: Evropa v přerodu. Praha: Fr. Borový, 1920, s. 222, 217-218 a 223. 
2 Citováno podle OPAT, Jaroslav: T. G. Masaryk. Evropan. Světoobčan. Citované vydání, s. 31. 
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a přibližně 10 tisíci obyvateli připojeno na základě Saintgermainské smlouvy, což 
umožňovalo i kontrolu celé trati Mikulov – Břeclav. 

 Moravskodyjský trojúhelník. Tento úsek sám o sobě představoval oblast na dol-
ním toku Dyje v rozsahu 30 km2. Před úpravou se jednalo o neobydlené části kata-
strů rakouských obcí, které Dyji překračovaly.  

 V Praze byla v březnu 1921 uzavřena smlouva mezi Československem a Rakouskem  
o vedení hranice a některých souvisejících otázkách. Dnešní průběh hranice kodifikuje 
Smlouva o společných státních hranicích z prosince 1973.  

Současně s podepsáním mírové smlouvy s Rakouskem podepsali zástupci nástup-
nických států smlouvu o ochraně menšin. Československo se též muselo zavázat, že fi-
nančně přispěje do repatriačního fondu, a to mimo jiné za převzatý majetek monar-
chie. Jak uvádí Zdeněk Veselý, „spolu s dalšími pohledávkami tato suma bez úroků 
činila sedmnáct miliard československých korun“.1   

 

HRANICE S NĚMECKEM 
Hranice Čech a Moravy s Německem měly v dějinách podobu hranic různých stát-

ních útvarů, ale byly v zásadě stálé co do tvaru i povahy – samozřejmě s výjimkou 
období po mnichovském diktátu a zřízení Protektorátu v rámci Velkoněmecké říše. 
České království i země Koruny české či Rakousko hraničily s německým Saskem, Ba-
vorskem i Pruskem jako s odlišnými státy i v dobách a místech, kdy se jednalo o státy 
v rámci jedné Svaté říše římské. Versailleská smlouva uvádí, že „hranice mezi Ně-
meckem a státem československým bude určena starou hranicí mezi Rakousko-
Uherskem a říší německou tak, jak byla dne 3. srpna 1914“. Navíc dodává, že se Ně-
mecko „vzdává ve prospěch státu československého všech práv a právních titulů na 
část území“. Tímto územím je myšleno Hlučínsko. Zároveň však Versailleská konferen-
ce ve vztahu k Německu řešila i několik dalších československých požadavků. 

 Problém Lužice. Jedná se o území na sever od Lužických hor a na východ od střed-
ního Labe. Oblast byla původně osídlena Slovany a připojována postupně k Če-
chám za Přemyslovců a Lucemburků – císař Karel IV. stanovil dokonce neodděli-
telnost Horní i Dolní Lužice od zemí Koruny české. Odstoupena byla za třicetileté 
války Sasku, nejdříve jen jako zástava. Po Vídeňském kongresu 1815 byla značná 
část Lužice připojena k Prusku, protože se rakouský císař vzdal práva na odúmrtí, 
které se tehdy vymřením saské dynastie po meči naplnilo. Vstupem Saska do ně-
meckého císařství roku 1871 zanikla příslušnost ke Koruně české i u zbytku Lužice. 
Podle odhadů Seton-Watsona žilo na konci války v Německu 160 tisíc lužických 
Srbů. Československé požadavky byly na Pařížské mírové konferenci odmítnuty 
a Lužice zůstala součástí Německa. 

                                                      
1 Dějiny českého státu v dokumentech. Vybral, uspořádal, komentáři a poznámkami doprovodil Z. Veselý. 

Citované vydání, s. 286. 
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 Problém Kladska. Jednalo se původně o území Čech na horní Nise, ležící mezi 
Rychlebskými a Orlickými horami, zahrnující i Broumovsko (rozděleno v 13. stole-
tí). V roce 1742 bylo Kladsko připojeno k Prusku, církevně však nadále spadalo do 
pražské arcidiecéze. Zpočátku československá delegace uvažovala o výměně Klad-
ska za Ašsko nebo Javornicko, ovšem z obavy ze zpochybnění vlastní teze o histo-
rické a geografické jednotě Čech ustoupila od navrhovaných výměn. Přesto se 
Vlastislav Häufler domníval, že „náš historický nárok na celé Kladsko byl ještě větší 
než na Chebsko“,1 neboť v tzv. Českém koutku na 50 km2 tvořili Češi či Moravané 
většinu ve všech obcích. Československé požadavky na Kladsko byly odmítnuty – 
po 1. světové válce Kladsko zůstalo součástí Německa a dnes patří Polsku. 

 Problém Hlučínska. Jednalo se o část tzv. Ratibořska či Horního Slezska na levém 
břehu Opavy k Odře o rozsahu 324 km2 s téměř 50 tisíci obyvatel žijících v 38 ob-
cích. Toto území bylo původně část opavského knížectví, která byla připojena  
k Prusku v roce 1742. Hlučínsko bylo Versailleskou smlouvou připojeno k ČSR. 
Rozsah Hlučínska byl delimitační komisí mírně upraven po plebiscitu v roce 1922. 
Šlo o jedinou korekci historické hranice ve vztahu k Německu, která byla spoje-
na s Versailleskou smlouvou. I po této korekci zůstalo v Německu sedm obcí  
s českou většinou a 10 obcí smíšených.2  

Ratibořsko i Hlučíncko byly Versailleskou mírovou smlouvou zahrnuty do plebis-
citního hornoslezského území, v němž jeho obyvatelé rozhodovali o připojení k Ně-
mecku, nebo k Polsku. Přitom se ale předpokládalo, že v případě rozhodnutí pro Pol-
sko měla být tato území připojena k ČSR. Plebiscit vyzněl ve prospěch Německa. 

S Německem měla Československá republika po 1. světové válce hranici o délce 
více než 1300 km; po anšlusu Rakouska přibylo dalších 500 km. Tím vznikly i geogra-
fické podmínky pro odtržení částí Československa v duchu vídeňských požadavků 
z roku 1918.  

Všechny smlouvy o československé hranici dohodnuté na konferenci v Paříži byly 
zpochybněny Mnichovskou dohodou v září 1938. Jednalo se o smlouvu podepsanou 
představiteli čtyř mocností – za Německo smlouvu podepsal kancléř Adolf Hitler, za 
Itálii vůdce státu Benito Mussolini, za Velkou Británii premiér Neville Chamberleain  
a za Francii předseda vlády Édouard Daladier. I když se smlouva týkala Českosloven-
ska, zástupci jeho vlády na konferenci pozváni nebyli. Pro Československo tato doho-
da znamenala ultimátum, které pražská vláda pod nátlakem signatářů přijala. V důs-
ledku Mnichovské dohody přišlo Československo o téměř třetinu svého území. Kro-
mě rozhodnutí o odstoupení části teritoria Německu obsahovala Mnichovská dohoda 
také doplňující vyhlášení podepsané zmíněnými čtyřmi politiky, podle něhož jestliže 
se problém polské a maďarské menšiny v Československu nevyřeší do tří měsíců 
formou dohody mezi zainteresovanými vládami, stane se předmětem jednání na 
setkání přítomných hlav vlád čtyř mocností.  
                                                      
1 HÄUFLER, Vlastislav: Ekonomická geografie Československa. Citované vydání, s. 20. 
2 Tamtéž, s. 17. 
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Požadavek vyhlásit Mnichovskou dohodu za neplatnou patřil během 2. světové 
války k politice československé reprezentace nejen v emigraci, ale i po válce. Státy, 
které smlouvu podepsaly, se k tezi o její neplatnosti přikláněly postupně, a to v důs-
ledku měnící se mezinárodní situace. Sovětský svaz uznal předválečné hranice ČSR už 
v roce 1941. V roce 1942 prohlásila Mnichovskou dohodu za neplatnou Velká Británie 
od 15. března 1938, tedy od okupace zbytku Čech a Moravy Německem. Francie téhož 
roku tuto dohodu prohlásila za neplatnou od samého počátku. V roce 1944 Mnichov-
skou dohodu i Vídeňskou arbitráž prohlásila za neplatnou od počátku Itálie. Podle 
smlouvy o vzájemných vztazích mezi Československem a Spolkovou republikou Ně-
mecko z roku 1973 se signatáři shodli na stanovisku, že Mnichovskou dohodu poklá-
dají za nulitní.  

Mnichovská dohoda se zdánlivě vrátila k ideji etnických hranic a odmítla historic-
ké hranice i v pojetí navazujícím na rakousko-pruskou hranici. Mnichovským diktátem 
byly poprvé v dlouhých dějinách české státnosti zlikvidovány přirozené hranice čes-
kých zemí. Historické hranice Čech, Moravy, Slezska a Německa se staly administra-
tivní vnitroříšskou hranicí župy Sudetenland s hlavním městem Libercem, která zahr-
novala tři čtvrtiny zabraného území. Hlučínsko bylo připojeno ke Slezsku, jižní oblasti 
Moravy a Čech byly připojeny k župám Niederdonau (dříve Dolní Rakousko) – včetně 
slovenské Petržalky a Děvína –, Oberdonau (dříve Horní Rakousko) a Bavorsku. 

 

Mapa č. 21: Hranice Československa v letech  1918–1938 
 

 

Jen na první pohled nové hranice řešily otázku etnických Němců v českém pohrani-
čí. Nové, pomnichovské hranice se přiblížily k Praze na necelých 30 km, nerespekto-
valy geografický charakter terénu, narušovaly dopravní síť, svými umělými výčnělky 
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zúžily na Moravě zbytkový stát na přibližně 50 km. Podle knihy Komu sluší omluva1 
Československo přišlo o 29,4 % svého území. V českých zemích Německo okupovalo 
28 643 km2 a Polsko 865 km2. Stojí za to připomenout, že i tolik kritizované punktace 
z roku 1890 byly k zemím Koruny české milosrdnější: jak upozorňuje historický geograf 
Leoš Jeleček, v návrzích z roku 1890 „soudní okresy, spadající pod působnost němec-
kých sekcí zemědělské a školní (v Čechách z 219 asi 80), zdaleka nepokrývaly území 
v Mnichově vymezených »Sudet«.“2 Mapa číslo 21 ukazuje formování změny hranice 
1. republiky. 

V březnu 1939 vstoupila potřetí v novověku německá vojska do Prahy. Byl vytvo-
řen Protektorát Čechy a Morava. Ten se týkal území o rozloze 49 363 km2 s přibližně 
7,38 miliony obyvatel – podivného zbytku Československa ořezaného Mnichovskou 
dohodou a po odtržení Slovenska. I když zdánlivě vykazoval znaky mezinárodního pro-
tektorátu, byl zřízen Hitlerovým výnosem formou faktické okupace – území Čech a 
Moravy bylo přičleněno k území Velkoněmecké říše.  

Po porážce nacistického Německa bylo v roce 1945 Československo obnoveno ve 
své původní hranici, ovšem bez Podkarpatské Rusi. 

Po 2. světové válce požádala československá vláda v dubnu 1946 a lednu 1947 ví-
tězné mocnosti o korekci hranic s Německem. Protože nebyla podepsána mírová 
smlouva s Německem, požadavek Prahy nebyl projednáván. Zároveň ale došlo k vý-
raznému zkrácení česko-německé hranice v důsledku posunu hranic Polska na linii 
Odra-Nisa o její tzv. pruský úsek. Dnešní stav kodifikuje Smlouva o státních hranicích 
mezi ČR a SRN, která byla podepsána v listopadu 1994.  

 

HRANICE S POLSKEM 
 Polsko, onen „stát na kolečkách“ (Winston Churchill), mělo v dějinách velmi po-

hyblivé hranice – jak píše český historik Ondřej Felcman, „putovalo za tisíc let své exis-
tence od západu na východ až téměř k Černému moři, po obnovení své suverenity 
v roce 1918 pak zpět na západ a v roce 1945 stanulo sice zhruba v místech, kde býval 
polský stát Boleslava Chrabrého na počátku 11. století, avšak v jiných hranicích“.3 
V době vzniku Československa hraničilo Polsko s českými zeměmi pouze v oblasti Tě-
šínska. V Paříži se pak střetly dva návrhy na úpravu hranic mezi Polskem a ČSR: česko-
slovenská strana hájila historické hranice, polská národnostní. Polská strana nárokova-
la nejen těšínskou oblast, ale též území Oravy a Spiše. Versailleská smlouva pak v sou-
vislosti se vzájemnou hranicí ČSR a Polska vymezila úkoly delimitační komise a rozhod-
la o plebiscitu v Horním Slezsku.  

                                                      
1 Viz Komu sluší omluva. Citované vydání, s. 41-42. 
2 JELEČEK, Leoš: Historiografické a historické aspekty česko-německých vztahů ve 12. až 20. století. (Na 

pozadí česko-německé deklarace z ledna 1997). Nepublikovaný rukopis, s. 9. 
3 FELCMAN, Ondřej: České hranice a jejich souvislost se sudetoněmeckou otázkou. In: Studie o sudetoně-

mecké otázce. Ed. V. Kural. Praha: ÚMV, 1996, s. 108. 
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 Počátkem listopadu 1918 polské jednotky obsadily frýdecký okres a část polsko-
ostravského okresu – tedy téměř celé území bývalého těšínského knížectví. Prozatím-
ní dvoustranná dohoda z listopadu 1918 o rozdělení Těšínska ponechávala větší část  
i s košicko-bohumínskou železniční trati Polsku. Před plánovanými volbami do polské-
ho Sejmu na Těšínsku zahájilo v lednu 1919 – těsně před zahájením Pařížské mírové 
konference – postup za linii stanovenou dvoustrannou dohodou. Do dějin vstoupil 
fakt, že akcí se zúčastnili českoslovenští důstojníci oblečení do uniforem dohodových 
mocností. Po příměří se československé jednotky koncem února stáhly na novou de-
markační čáru stanovenou dohodovou komisí na základě úmluvy Edvarda Beneše  
s polským ministrem zahraničních věcí. I ta však ponechala 30 km železnice do Žiliny  
v polských rukou. 

Návrh, který Nejvyšší spojenecké radě předložila teritoriální komise, byl pro ČSR 
nepříznivý; kromě Francie jej však hájily všechny vítězné velmoci. Řešením vleklých 
sporů měl být Nejvyšší radou přijatý polský návrh na plebiscit ve sporných územích, 
který nakonec podpořil i Beneš. Plebiscit byl ale po dalších incidentech v červenci 
1920 odvolán. 

 Problém Těšínska. Těšínské knížectví bylo v roce 1327 připojeno k české koruně. 
Podle sčítání v roce 1910 tvořili na Těšínsku 55 % obyvatel Poláci, 27 % Češi  
a 18 % Němci (jednalo se o sčítání na základě zmíněné definice obcovací řeči). Za 
této situace hájila československá delegace v Paříži historický princip, požadovala 
hospodářské spojení Těšínska s Československem a zdůrazňovala strategický vý-
znam košicko-bohumínské železnice. Poláci samozřejmě zdůrazňovali princip při-
rozenoprávní. V červenci 1920 bylo Těšínsko rozděleno velvyslaneckou konfe-
rencí ve Spa, a to v podstatě na základě Benešova návrhu. Konference také odmít-
la historickoprávní argumentaci československé strany, i přirozenoprávní argu-
mentaci strany polské: zvítězily argumenty hospodářské. Trať Bohumín – Těšín – 
Jablunkov a ostravsko-karvinská uhelná pánev připadly ČSR, město Těšín bylo roz-
děleno na dvě části řekou Olše. Československo získalo 1269 km2 s 285 tisíci oby-
vatel, Polsko 1013 km2 se 150 tisíci obyvatel. V Kladsku a v Horním Slezsku zůsta-
lo podle některých údajů přibližně 50 tisíc Čechů. 

 Dosažený kompromis s Polskem při vytyčování hranic pokládali mnozí tehdejší po-
litici i publicisté na obou stranách za nepřijatelnou prohru. V Československu takto 
vymezenou hranici odmítal například Karel Kramář. Také podle českého geografa 
Františka Koláčka nebyla nová těšínská hranice vojensky výhodná a domníval se proto, 
že „postoupením značného dílu Těšínska Polsku přinesli jsme světovému míru velkou 
oběť.“1 Z druhé strany pak hranici kritizovali i polští nacionalisté. Přispěli výrazně  
k tomu, že na základě Mnichovské dohody obsadilo Polsko již začátkem října 1938 
Český Těšín. Po okupaci Polska Německem bylo pak celé Těšínsko připojeno k Velko-
německé říši.   

                                                      
1 KOLÁČEK, František: Zeměpis Československa. Praha, Melantrich 1934, s. 20. 
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Složitá jednání potvrdila hranici Československa a Polska po 2. světové válce v je-
jí podobě z roku 1920. V červnu 1958 byla přijata smlouva mezi ČSR a PLR o koneč-
ném vytyčení státních hranic. Úpravami hranice s Polskem v Krkonoších, na Karvinsku 
a při výtoku Dunajce ze slovenského území získalo Československo 3,7 km2. 

*  *  * 
 Ve svém celku byly hranice Česko-Slovenska odůvodněny historicky, fyzickogeo-

graficky, ekonomicky a po odsunu Němců – s důležitou výjimkou jižního Slovenska  
– i národnostně. Rozdělení společného státu Čechů a Slováků 1. ledna 1993 znamena-
lo přeměnu vnitrostátní hranice mezi Moravou a Slovenskem na státní hranici. Tím 
státní hranice ztratily své do té doby funkční ekonomické zdůvodnění a svojí novou 
linií narušily fyziogeografickou dvojjednotu Českého masivu a západních Karpat.  
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Slovenská republika je státem o rozloze 49 036 km2, což představuje 28. místo v Ev-
ropě. S počtem 5,424 milionů obyvatel (rok 2015; přírůstek v roce 2014 činil 11,3 tisíc 
obyvatel) dosahuje hustoty zalidnění 110 obyvatel na km2. Délka hranic Slovenské 
republiky je 1653 km. Z nich přibližně 34 % (600 km) jsou hranice umělé, které nekla-
dou překážky komunikaci mezi státy, probíhají nížinami a kotlinovými pahorkatinami; 
zbytek tvoří přirozené hranice – jdou po přírodních překážkách, jako jsou řeky a hor-
ské hřebeny. Nejdelší hranici má Slovensko s Maďarskem (654,8 km), následuje hrani-
ce s Polskem (541,1 km), Českem (251,8 km), Rakouskem (107,1 km) a nejkratší hrani-
ci má Slovensko s Ukrajinou (97,8 km).1  

S výjimkou oblasti hranic s Českem jsou hranice Slovenské republiky nástupnic-
kými hranicemi po České a Slovenské Federativní Republice, jejíž právní počátky 
spadají do období po 1. světové válce. Jak uvádí Daniel Gurňák, hranice Slovenska 
patřily v období let 1001 až 2000 v regionu střední a východní Evropy k nejméně 
stálým. Výjimkou je severní horská hranice, která vykazuje obdobnou stabilitu jako 
hranice České republiky – ta byla i severní hranicí Uher a nestabilnost vykazovala pou-
ze její nejzápadnější část. Podle Gurňákových propočtů teritoriální stability států Slo-
vensko patří do skupiny s nejmenší stabilitou. Jak již bylo uvedeno, Slovensko dosa-
huje hodnot 1,4 až 1,9 %, což je nejnižší míra teritoriální stability ve střední a východní 
Evropě; jen o málo vyšší hodnoty dosahují Slovinsko a bývalá jugoslávská republika 
Makedonie (2,6 %), Bělorusko (2,1 až 2,6 %) a Ukrajina 1,6 % až 4,1 %).2 

                                                      
1 Štatistický úrad SR –  http://www.statistics.sk/ (leden 2015) a Slovenská republika v číslach, 2008  

http://portal.statistics.sk/files/Odbory/odb_410/el_publikacie/Slovenska_republika_v_cislach_2008.pdf  
2 GURŇÁK, Daniel: Vývoj politickej mapy stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy – historickogeografická 

analýza. Citované vydání, s. 113-117 a 150-153. Např. mapová příloha na CD č. 21, 22 a 23.   



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Část C: Hledání národních zájmů 

 288 

Fakt, že Slovensko nemělo v době vzniku 1. republiky vlastní historické hranice, 
není dán pouze tím, že chybí tradice slovenské státnosti. Důležité též je, že Slovensko 
nikdy nezískalo v Uhrách samostatný, administrativně vymezený status, svébytné 
územněsprávní postavení. Mezistátní hranice, kterou Slovensko po 1. světové válce 
zdědilo, měla vymezenou linii jen v místech, kde se dotýkaly Rakousko a Uhry – tedy 
ve vztahu k novému Polsku a Rakousku. Zděděna byla ovšem i administrativní hranice 
mezi Moravou a Slovenskem, která se pak v letech 1938 a 1993 změnila na hranici 
státní. Chyběly hranice na jihu a východě.  
 

ČESKO-SLOVENSKÁ HRANICE 
Právně nejmladší část státní hranice Česka a Slovenska – tedy hranice mezi těmi-

to dvěma státy – má svoji dlouhou historii. Její počátky lze hledat v zániku velkomo-
ravské říše, který položil základ rozdělení Slovanů ve vnitřním pásu střední Evropy do 
rozličných států. Tím začal i proces vytváření hranice mezi dnešní Českou republikou a 
Slovenskou republikou. Původně si na pomezní pásmo mezi řekou Moravou a Olšavou 
z jedné strany a Váhem ze strany druhé činili nárok jak Přemyslovci, tak Uhry. Tři sta 
let trvala kolonizace tohoto území. Jeho politická konsolidace do podoby dnešních 
hranic byla v zásadě završena koncem 13. století a formalizována přetvářením komi-
tátů na šlechtické stolice na přelomu 13. a 14. století.  

Hranice mezi dnešním Českem a Slovenskem pak procházela dílčími úpravami, 
které neměly vždy oboustranně dobrovolný charakter – například v době panování 
Habsburků na českém i uherském trůně si Moravané nárokovali oblast s Myjavou  
a Vrbovcemi, Uhři požadovali Strážnici s okolím atd. Tato hranice několikrát změnila  
i svoji právní povahu. K tomu docházelo tehdy, když se země Koruny české a Uherské 
království dostávaly pod společného panovníka a z mezistátní hranice se stávala hra-
nicí mezi státy personální unie (30. až 50. léta 15. století pod císařem Zikmundem, je-
ho zetěm a jeho synem; za vlády Vladislava Jagellonského koncem 15. století; za vlády 
Habsburků po roce 1526), nebo se stala vnitřní hranicí uherského teritoria (za vlády 
Matyáše Korvína v druhé polovině 15. století). Po státoprávních úpravách za panování 
císařovny Marie Terezie v polovině 18. století se tato hranice stala vnitřní hranicí 
habsburské říše a následně Rakouského císařství. Od rakousko-uherského vyrovnání 
v roce 1867 až do roku 1918 tvořila část hranice mezi Předlitavskem a Zalitavskem.1  

Hranice mezi zeměmi Koruny české a Horními Uhrami se vznikem Českosloven-
ské republiky v roce 1918 změnila na administrativní hranici mezi Moravou a Sloven-
skem. Státní hranicí se poprvé stala po 15. březnu 1939 jako hranice mezi Sloven-
ským státem a Velkoněmeckou říší, jejíž částí se stal i Protektorát Čechy a Morava. 
Tehdy prošla drobnými úpravami na úkor Slovenska. V roce 1944 bylo vše uvedeno do 
původního stavu z roku 1939. Po vytvoření československé federace v roce 1969 se 
tato hranice z linie oddělující moravské a slovenské kraje změnila na vnitrostátní hra-
                                                      
1 Viz FELCMAN, Ondřej: České hranice a jejich souvislost se sudetoněmeckou otázkou. Citované  

vydání, s. 109. 
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nici mezi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou; po 
změně režimu v roce 1989 pak také mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.  

Rozdělením federace na dva samostatné státy k 1. lednu 1993 získala česko-slo-
venská hranice opět status mezistátní hranice. Dnes platné vytyčení této hranice 
obsahuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných 
hranicích z ledna 1996. Ta podle své preambule naplňuje zásady a cíle Smlouvy mezi 
Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích 
a spolupráci podepsané v listopadu 1992 v Bratislavě. Právně kodifikuje úpravy stát-
ních hranic v porovnání se stavem k 1. lednu 1993, kdy Česko a Slovensko vznikly jako 
samostatné státy: došlo ke vzájemné výměně území o rozloze 452 hektarů.  

 

HRANICE S POLSKEM  
 Hranice mezi Polskem a Uhrami patřila celá staletí mezi nejstabilnější linie ve 

střední Evropě. Ta se po dělení Polska a připojení Haliče k rakouské části habsburské 
monarchii změnila na zemskou hranici, po rakousko-uherském vyrovnání na hranici 
mezi Předlitavskem a Zalitavskem. Jak bylo zmíněno, požadovala při jednáních na 
Pařížské mírové konferenci polská delegace nejen těšínskou oblast, ale též – v rozporu 
s původní hranicí Uher – území Oravy a Spiše. 

 Problém Oravy a Spiše. Pařížská mírová konference se zpočátku jednání přiklonila 
k plebiscitnímu řešení, v červenci 1920 však Rada velvyslanců rozhodla o připojení 
uvedených lokalit k Polsku. Na úkor historické hranice oddělující slovensko-uher-
ské a polské území bylo tak roku 1920 Polsku odstoupeno 389 km2 se 16 tisíci 
obyvatel ve 12 obcích v části horní Oravy a část horní Spiše o rozloze 195 km2  

s přibližně 9 tisíci obyvatel ve 13 obcích. Úpravy v roce 1923 připojily obec Ja-
vorinu a v roce 1924 katastry oravských obcí Hadovky a Suché Hory k Českoslo-
vensku, a jednu oravskou obec k Polsku. Definitivní úprava hranice s Polskem 
byla schválena Radou Společnosti národů v březnu 1924. Polsko dále nárokovalo 
Javorinu ve Vysokých Tatrách, ovšem krakovský protokol z roku 1924 přiřkl toto 
území ČSR.  

V souvislosti s Mnichovskou dohodou obsadilo Polsko pět obcí na Slovensku prá-
vě v teritoriu Oravy a Spiše. Jednalo se o území o rozloze 221 km2, které nikdy nepat-
řilo k polskému státu, na němž žilo 9914 obyvatel;1 Polsko neúspěšně požadovalo také 
další regiony. Tato úprava hranic Slovenska trvala do útoku Německa proti Polsku 
v září 1939 – tehdy vstoupila slovenská armáda na polské území a se souhlasem Ně-
mecka si připojila území, které bylo postoupené Polsku roku 1920 a 1938.  

Po 2. světové válce již zmíněná jednání potvrdila hranici v její podobě z roku 1920. 
V červnu 1958 byla přijata smlouva mezi ČSR a PLR o konečném vytyčení hranic. 
 

                                                      
1 Viz Komu sluší omluva. Citované vydání, s. 41. Všechny údaje o rozsahu území i počtu obyvatelstva  

mají orientační charakter, neboť se v historické i encyklopedické literatuře sice dílčím způsobem,  
ale přesto liší. 
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HRANICE S MAĎARSKEM 
Po dlouhých diskusích na pařížské mírové konferenci byla hranice Československa 

a Maďarska vymezena v Trianonské smlouvě podepsané v červnu 1920. Českoslo-
vensko-maďarská delimitační komise pak pracovala až do června 1921, sešla se na 
přibližně čtyřiceti pracovních zasedáních a řešila přes 170 konkrétních otázek. Tím ale 
celý příběh neskončil. Dá se říci, že vývoj slovensko-maďarské hranice patří k nejdů-
ležitějším zkušenostem ze středoevropských dějin 20. století.  

Vymezení hranice ČSR s Maďarskem po 1. světové válce představovalo velký pro-
blém ze dvou důvodů: nebylo možné hovořit o žádné historické hranici a národnostní 
princip byl pro Slovensko z celé řady důvodů nevýhodný. Fakt, že slovensko-ma-
ďarská hranice nebyla nikdy definována, byl zaviněn maďarskými vládními kruhy 
v Uhersku, které ignorovaly požadavky slovenských národovců administrativně vyme-
zit národní území na etnickém základě. A takové návrhy existovaly, dokonce nejen 
slovenského původu, jak o tom svědčí již v 11. kapitole zmíněný Katechismus, pro-
gram jakobínských skupin působících v Uhersku. Slovenské návrhy pak obsahoval již 
prosbopis císaři z roku 1849, žádající vytvoření Velkoknížectví Slovenska či uznání slo-
venské zemské svébytnosti, Martinské memorandum z roku 1861 požadující vytvoření 
slovenské správní oblasti v Uhrách s vlastní zemskou správou. Upravená verze tohoto 
memoranda, která byla předaná císaři téhož roku, obsahuje, jak již uvádí 11. kapitola, 
přesné zeměpisné vymezení Hornouherského slovenského Okolí.  

Začátek jednání o poválečném uspořádání vztahů s Maďarskem nezačal pro Česko-
slovensko šťastně. V listopadu 1918 podepsal v Bělehradě příměří nový maďarský 
premiér Mihály Károlyi spolu s velitelem Východní armády francouzským generálem 
Louisem d'Espèreyem, který zastupoval dohodové mocnosti. Text příměří uváděl 
v článku 17, že Dohoda nebude zasahovat do vnitřních záležitostí Uher a ponechá na 
uherském území původní administrativu. Jak píše Jindřich Dejmek, „takový artikul 
ovšem legitimizoval (už před tím zahájené) akce maďarských vojsk proti nepočetným 
českým oddílům na středním a západním Slovensku a jistě usnadnil jejich vyhnání 
z většiny slovenského teritoria – včetně zásahů proti slovenské reprezentaci“.1 Na tuto 
skutečnost ovšem ostře a úspěšně zareagovala československá delegace v Paříži, ale 
také premiér Karel Kramář. Výsledkem bylo obecné uznání spojení Česko-Slo-venska, 
ovšem bez přesně vymezené hranice.  

Složitost jednání pařížské mírové konference předznamenaly jak neshody pokud 
jde o demografické statistiky, tak i fakt, že území, kde žilo slovenské etnikum, neod-
povídalo hranicím uherské administrativy – „hranice proto musely být dodatečně 
vytyčeny, přičemž šly většinou napříč uherských stolic“.2 Vzniklé spory byly mnoho-
rozměrné – zahrnovaly nejen národnostní otázky, ale i problematiku ekonomickou a 
geopolitickou. V roce 1919 psal Seton-Watson o složitostech tohoto problému. Do-

                                                      
1 DEJMEK, Jindřich: Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata. Citované vydání, s. 224. 
2 FELCMAN, Ondřej: České hranice a jejich souvislost se sudetoněmeckou otázkou. Citované vydání,  

s. 110. 
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mníval se, že bude asi rozhodnuto, že by například připojení Žitného ostrova k Česko-
slovensku bylo „svévolným porušením zásady národnostní, ježto ostrov ten má toliko 
několik set Slováků mezi 100 000 Maďary. Naproti tomu je město Bratislava, obsahují-
cí německo-maďarskou většinu, avšak obklíčené územím slovenským, životní potře-
bou nového státu jakožto jeho dunajský přístav, a tudíž jako prostředek k obchodnímu 
přístupu k Balkánu a k Černému moři.“ Zároveň se ale Seton-Watson domníval, že je 
zájmem Čechoslováků mít co nejméně, ne co nejvíce „cizích poddaných“. Bude-li ne-
vyhnutelně „několik set tisíc Maďarů zabráno do Československa, Slováci zase budou 
muset obětovat jistý počet vzkvétajících osad – 226 972 obyvatel dle číslic úředních, 
ve skutečnosti však asi mnohem více –, jež jsou roztroušeny v rovinách středních a již-
ních Uher a jež následkem svého zeměpisného položení musí nezbytně zůstat v uher-
ské republice (anebo i v Jugoslávii).“1  

Pozoruhodné je, že dobová maďarská argumentace ve prospěch zachování Uher-
ska nepostrádala důraz na sociální otázku. V pozdravném telegramu Slovenské národ-
ní radě hrabě Mihály Károlyi v říjnu 1918 psal, že „slovenský národ od maďarského 
národa neodloučila ani nenávist, ani rozpor zájmů, odloučila jej hříšná politika naší 
zatvrzelé třídy, která stejným způsobem škodila slovenskému jako maďarskému lidu.“ 
Vyjádřil ovšem přesvědčení, že „je slovenský a maďarský lid na sebe vzájemně odká-
zán“. Slovenská národní rada však v odpovědi uvedla, že „poprvé zástupce maďarské-
ho národa se obrátil k zástupci slovenského národa jako bratr k bratru“. A neopomně-
la nedvojsmyslně dodat, že „svobodný česko-slovenský národ si přeje zůstat maďar-
skému národu dobrým sousedem a bratrem“.2  

Paradoxně pak vyhrocení sociální tematiky napomohlo radikálnímu řešení otázky 
maďarských hranic: velké obavy na pařížské mírové konferenci, a to hlavně u fran-
couzských představitelů, vyvolal vznik Maďarské republiky rad. Revoluční maďarská 
vojska se netajila přáním šířit revoluce na celém území někdejších Uher – byť pod je-
jich ochranou Slovenskou republiku rad vyhlásil v červnu 1919 v Prešově český komu-
nista Antonín Janoušek.  

Premiér Kramář a ministr zahraničí Beneš novou situaci v květnu 1919 využili 
k apelu na Francii, v němž charakterizovali nové Československo jako ostrov v záplavě 
bolševického moře – Československo se prý bude moci bránit proti bolševismu jen 
tehdy, když budou naplněny jeho územní nároky a bude znemožněn přímý kontakt 
mezi Maďary a Rusy. Váhání dohodových mocností ustalo.3 V červnu 1919 byla před-
staviteli Dohody podepsána úmluva o vymezení linie hranic mezi Maďarskem a Česko-
slovenskem a Rumunskem, která pak již nebyla žádnými jednáními na pařížské mírové 
konferenci zásadně změněna.  

                                                      
1 SETON-WATSON, Robert W.: Evropa v přerodu. Praha: Fr. Borový, 1920, s. 228-229. 
2 Podle IRMANOVÁ, Eva: Maďarsko a versailleský mírový systém. Ústí nad Labem: Albis internatio-

nal, 2002, s. 98. 
3 Viz tamtéž, s. 168. 
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Požadavky Československa, pokud jde o území Slovenska, na Pařížské mírové 
konferenci shrnulo již zmíněné páté memorandum. To nastiňuje historii Slováků  
i dalších nemaďarských národů v Uhersku od 10. století. Připouští, že se tyto národ-
nosti až do konce 18. století těšily v Uhrách značné kulturní a jazykové toleranci. To se 
však změnilo v první polovině 19. století, přičemž tento trend vyústil „v martyriu Slo-
váků“ pod maďarizací řízenou vládou z Budapešti, a to od sedmdesátých let onoho 
století. Memorandum uvádí, jak tristní byl stav slovenských kulturních institucí 
v Uhrách. Ostrá kritika uherských národnostních statistik vyvrcholila konstatováním, 
že určovat národnostní složení podle uherských sčítání lidu lze „a limine odmítnout“  
– tedy odmítnout hned na začátku jednání, odmítnout bez diskuse. Memorandum 
odhadovalo počet Slováků (tedy Čechoslováků na území Slovenska) na 2,2 miliony.1   

Představy československé delegace týkající se jižních hranic Slovenska byly při jed-
nání na mírové konferenci různě přizpůsobovány. Maximalistické požadavky nároko-
valy teritorium kolem Dunaje až po Vác, dále pak byla žádána pro vytyčení hranic pří-
má linie na sever od Miskolce a území severozápadním směrem až po řeku Uh. Paříž-
ské mírové konferenci byl předložen i požadavek na koridor do Jugoslávie.  

Maďarská strana připravila pro vítězné mocnosti Dohody spis – tzv. Memoáry –, 
obsahující 346 materiálů k historickým, politickým, kulturním, hospodářským otázkám 
a společensko-vědním i technickým problémům o celkovém rozsahu čtyř tisíc stran, se 
spoustou statistických údajů, grafických příloh a stovkou map. Tyto maďarské podkla-
dy pro jednání začaly být v Budapešti připravovány již před koncem 1. světové války, a 
to pod vedením Pála Telekiho (1879 – 1941), známého geografa, znalce etnických 
poměrů v předválečném Uhersku a politika opírajícího se o teoreticko-metodologické 
principy geopolitiky.  

Jak upozorňuje česká historička Eva Irmanová, vystoupení vedoucího maďarské de-
legace Alberta Apponyiho na pařížské konferenci v lednu 1920 „naprosto necitlivě 
reagovala na existující situaci, dokonce nepřímo obvinění vznášená proti Maďarům 
téměř potvrzovala“. Apponyi sice začal úvahami o nutnosti referenda, ale základním 
požadavkem pro něho bylo zachování územní integrity Uher. Tento cíl pak obhajoval 
z hlediska historického, kulturního, ekonomického a zeměpisného. Také podle memo-
rand tvořily Uhry před rokem 1918 „organickou jednotu“. „Historické, právní a hospo-
dářské argumenty pak byly ještě dokládány tezí o maďarské kulturní převaze.“ 
V Uhrách prý v průběhu dějin vznikla „společná mentalita všeho lidu“ – přičemž tento 
lid se prý skládá z jazykově různých „ras“. To prý opodstatňuje zavedení jazykové rov-
noprávnosti „uvnitř rámců vetší a nedělitelné jednoty“, nikoliv však rozdělení Uher. 
Takto memoranda, dodává Irmanová, „redukovala etnickou mnohobarevnost na jazy-
kovou pestrost“.2  

Návrhy československé delegace vedené Edvardem Benešem nebyly o nic méně 
rozpracované, navíc měly výhodnější formu. Slovenský historik Marián Hronský shrnu-
                                                      
1 DEJMEK, Jindřich: Edvard Beneš: politická biografie českého demokrata.  Citované vydání, s. 239. 
2 IRMANOVÁ, Eva: Maďarsko a versailleský mírový systém. Citované vydání, s. 170.  
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je Benešovu geopolitickou argumentaci na pařížských jednáních o této otázce do čtyř 
hlavních bodů: (a) v důsledku kruté maďarizace je na slovenském území značná část 
maďarského obyvatelstva, ale je soustředěna převážně ve městech, která jsou obklí-
čena slovenským obyvatelstvem; (b) připojení některých území se smíšeným obyva-
telstvem bude vyrovnáno faktem, že téměř stejné množství Slováků bude muset zů-
stat v Maďarsku; (c) teritorium nárokované československou stranou tvoří zeměpis-
nou jednotku, kterou na severu ohraničují Tatry a Karpaty, na jihu Dunaj od Bratislavy 
až po Vác: podle Beneše „Československo musí být, přesně řečeno, dunajským stá-
tem. To mu dodá životní síly a skutečného významu na východě, právě tak jako horské 
hranice Čech udávají jeho skutečnou podobu na západě. Tytéž důvody platí o oné 
části hranice, která je rýsována horami na jihovýchodě. Jihovýchodní hranice Sloven-
ska by jen nesnadno mohla být nakreslena někde jinde, protože tam neexistují žádné 
jiné přírodní hranice“; (d) ČSR bude demokratickým státem, kde budou mít národ-
nostní menšiny zaručena všechna práva potřebná pro svobodný rozvoj.1  

Přijetí trianonské mírové smlouvy předcházelo dvojí vymezení demarkačních linií. 
Především počátkem prosince 1918 zmocněnec československé vlády Milan Hodža 
podepsal s maďarským ministrem války v Budapešti dohodu o provizorní demar-
kační čáře. Tato dohoda respektovala maďarské nároky stanovit hranici na etnickém 
principu daném sčítáním obyvatel v roce 1910: Hodžou podepsaná demarkační čára 
vedla od Děvína na Pezinok, Nové Zámky, Vráble, Kozárovce, Lešť, Lučenec, Smolnik, 
dolinou Gelnice na Margecany, údolím Hornádu, jižními hranicemi Šariše a Zemplína 
na Trebišov, přes Sobrance k Humenému, dolinou Laborce k polské hranici – a pone-
chala tak Maďarsku jak Bratislavu, tak i Košice. K tomuto podpisu neměl Hodža pově-
ření pražské vlády a dohoda byla na první pohled pro Slovensko zcela nevýhodná. 
Přesto, jak upozorňuje Hronský, představovala úspěch, a to hned ze dvou důvodů. 
Předně již večer po jejím podpisu „maďarský ministr války vydal rozkaz, aby maďarské 
vojsko ustoupilo z území Slovenska až k dohodnuté dočasné demarkační čáře“ – zača-
lo stahování maďarské armády ze slovenského území. Zároveň Hodžou podepsaný 
dokument definoval jen dočasnou demarkační čáru, „která je platná jedině do té do-
by, než dojdou nové instrukce týkající se demarkační čáry z Paříže“. Přes pokusy ma-
ďarské strany se Budapešti nikdy nepodařilo přesunout význam Hodžou podepsané 
dohody z roviny vojenské na úroveň politickou a státoprávní.2  

Edvard Beneš vyvinul velkou aktivitu, aby urychleně změnil linii vymezenou doho-
dou Hodža – Bartha, čehož výsledkem byla francouzská nóta. Předznamenala rozhod-
nutí Nejvyšší vojenské rady v Paříži ještě v prosinci 1918, které stanovilo provizorní 
tzv. Pichonovu demarkační čáru – název je odvozen od jména tehdejšího francouz-
ského ministra zahraničních věcí Stephana Pichona. Ta byla v zásadě dohodnuta Be-
nešem již v listopadu 1918, tedy před Hodžovým podpisem v Budapešti. Táhla se po-

                                                      
1 HRONSKÝ, Marián: Boj o Slovensko a Trianon. 1918-1920. Bratislava: Národné literárne centrum – Dom 

slovenskej literatúry, 1998, s. 159-160. 
2 Tamtéž, s. 113-126. 
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dél staré hranice mezi Dolním Rakouskem a Uherskem až k ústí řeky Moravy do Duna-
je, středem toku Dunaje až k ústí řeky Ipel', po řece Ipel' k Ožd'anům přes Rimavskou 
Sobotu, Tornalu (Šafárikovo), Perkupu, Hidasnémeti a Lastovce k ústí Uhu do Laborce, 
po řece Uhu k Užockému průsmyku po haličsko-uherských hranicích. Všechna vyjme-
novaná místa měla být součástí Slovenska. 

 Československé vojsko začalo obsazování Slovenska začátkem listopadu 1918. 
Beneš jako realista při seznamování Hlavního velitelství branné moci v Praze s Picho-
novou demarkační čárou doporučoval „via facti bez rámusu tyto krajiny obsadit, 
jakmile přijde naše první vojsko. Zde rozhoduje fait accomplii, provedení bez hluku  
a boje a ovládnutí situace. Právo nám nyní k tomu dali a čím méně se o tom bude 
mluvit, tím Ententě to bude příjemnější.“1 Poslední akcí samostatného domácího voj-
ska bylo obsazení Košic a Prešova koncem prosince 1918 – za sedm týdnů toto vojsko 
obsadilo dvě třetiny slovenského území. Pak vedení převzal italský generál Luigi Picci-
one, který přišel do Československa spolu s italskými legiemi. Začátkem ledna 1919 
byla československými legionáři z Itálie obsazena Bratislava, koncem června pak byly 
již italské legie rozmístěny kolem celé Pichonovy demarkační čáry. 

 Nejvyšší rada mírové konference rozhodla o československo-maďarské hranici 
v červnu 1919. Toto rozhodnutí bylo s některými drobnými úpravami převzato do 
27. článku Trianonské mírové smlouvy. Státní hranice byla stanovena na řece 
Dunaji od ústí Moravy k ústí Ipel'u v délce 172 km. Od ústí Ipel'u je smluvní hra-
nice umělá a má podobu Pichonovy linie upravené ve slovenský prospěch. Změ-
ny v Trianonské smlouvě ve srovnání s rozhodnutím z června 1919 se týkaly No-
vohradské a Hontianské župy – zohledňovaly některé československé požadavky 
týkající se specifik terénu a charakteru železniční dopravy. Nejvýznamnější posun 
nastal v oblasti Bratislavy, konkrétně Petržalky: podle rozhodnutí Nejvyšší rady šla 
hranice středem Dunaje, Trianonská smlouva přisoudila Československu 10,5 km 
pravého břehu Dunaje – Petržalku. S určitou nadsázkou lze říci, že to byl jediný 
geografický zisk z myšlenky koridoru do Jugoslávie, byť ve smlouvě je ještě zakot-
veno právo na volný pohyb československých vlaků po maďarských tratích do 
Jugoslávie a vyhlášení Dunaje za mezinárodní řeku.  

Trianonskou smlouvou získalo Slovensko poprvé v historii jižní hranici svého 
území. Konečná detailní úprava byla dokončena až roku 1930. Podoba hranice je mi-
mo jiné dána tím, že při jednáních v Paříži převládl názor, že etnické pohyby v Uhrách 
před a po turecké nadvládě, ale i tvrdá asimilace nemaďarských etnik, narušily původ-
ní politické a národní celky a vytvořily národnostní enklávy. Jak píše slovenský historik 
a politolog Ladislav Deák, „v důsledku toho velmoci došly k závěru, že na troskách 
Uherska není možné vytvořit čistě národní státy a že v každém nástupnickém státě zů-
stane určité procento menšin.“2  

                                                      
1 Citováno podle Vojenské dějiny Československa. Díl III. Praha: Naše vojsko, 1987, s. 44.  
2 DEÁK, Ladislav: O hraniciach Slovenska od roku 1918 do súčasnosti. In: Medzinárodné otázky, 1992/1,  

s. 33. 
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Nezávislost Maďarska dostala hořkou příchuť národní tragédie. Z trianonské 
smlouvy se zrodilo „maďarské trauma“. Charakteristika sporů o Trianon vyžaduje ma-
lou terminologickou poznámku: v češtině a slovenštině rozlišené Uhersko a Maďar-
sko není v jiných jazycích obvyklé – zpravidla se v případě Uherska mluví buď o Ma-
ďarském království, nebo prostě o Maďarsku. Maďarsko, vzniklé po 1. světové válce, 
představovalo pouhou třetinu území a dvě pětiny obyvatel předválečných Uher, a to 
i bez započtení území Chorvatska. Téměř třetina Maďarů tehdy zůstala za hranicemi 
nově vzniklého maďarského státu – na území Rumunska, Československa, Jugoslávie 
a Rakouska. Tabulka číslo 15 uvádí ztráty území a obyvatel podle srovnání předváleč-
ného Uherska a poválečného Maďarska v té podobě, která je v příloze maďarské knihy 
Geopolitika v podunajské oblasti.1 Rozdělení Uher v důsledku Trianonské smlouvy zná-
zorňuje mapa číslo 22.2 

 

Tabulka č. 15: „Trianonské“ Maďarsko viděno z Budapešti 
(rozdíl mezi Uherskem rokem 1914 a Maďarskem roku 1920) 

 

ztráty na úkor… 
území  
v km2 

počet obyvatel  
v tisících 

z toho Maďarů 
v tisících 

Československa 61 646 3517 1072 

Polska 589 25 – 

Rakouska 4020 292 26 

Rumunska 102 813 5237 1664 

Srbsko-chorvatsko-
slovinského království 

20 829 1528 459 

Itálie 21 50 6 
 

Územní ztráty v souvislosti s Trianonskou smlouvu byly přirovnávány k rozdělení 
Uher na tři části v 16. století, kdy do vnitřní zóny střední Evropy pronikli Osmané. 
V meziválečném období v Maďarsku „neexistovala taková společenská vrstva či skupi-
na, nezávisle na svém majetkovém postavení, zaměstnání, politickém názoru či nábo-
ženství, která by se s novým mírovým uspořádáním smířila a byla ochotna považovat 
vytvořené hranice za konečné“. Eva Irmanová v této souvislosti rozlišuje dvojí vizi 
maďarských představ o překonání trianonského upořádání, a to integrální a etnickou 
vizi změny: 

 Integrální revize. Tato vize předpokládala změny, které by Maďarsku daly územ-
ní podobu Uher. Hortyovský režim „postavil proti trianonskému míru nikoliv ná-
rodní princip, nýbrž staré maďarské požadavky, a vyjadřoval nikoliv národní, nýbrž 
říšskou, velkomaďarskou koncepci“. Nejvyšší odbornou autoritou revizionistů se 
stal Pál Teleki (1879 – 1941), který území Karpatské pánve považoval za jednotný 
geopolitický celek a věřil v maďarské poslání vést smíšený národnostní stát v Po-

                                                      
1 Geopolitics in the Danube Region. Citované vydání (příloha). 
2 Podle KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 1075. 
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dunají. Historické Uhry si přál vnitřně rozdělené na dvacet správních jednotek. Vý-
razem této koncepce pak byl ve čtyřicátých letech 20. století publikovaný Atlas 
střední Evropy. 

 

Mapa č. 22: Uhry a Maďarsko, 1920 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etnická revize. Tato vize usilovala o spojení území, které je obývané maďarským 
obyvatelstvem nebo maďarskou většinou. Tyto názory zastávali politici z okruhu 
opozičních liberálů, sociálních demokratů, ale i některých komunistů. Tato kon-
cepce převládala v maďarské společnosti v letech 1945 až 1947.1 

Na prosazení požadavků revize hranic ať již na etnickém základě, nebo jako nároky 
na obnovení hranic svatoštěpánské říše, bylo nové Maďarsko slabé. K územním změ-
nám si ale časem našlo mocného partnera, který sice též usiloval o revizi versailleské-
ho systému, ale vedl sebe i své spojence do záhuby – hitlerovské Německo. Mnichov-
ská smlouva v již zmíněném dodatku – podepsaném hlavami vlád Německa, Velké 
Británie, Itálie a Francie – stanovila na základě Mussoliniho požadavku tříměsíční lhů-
tu k řešení problematiky maďarské menšiny v Československu. Nedojde-li k takovéto 
dohodě mezi Československem a Maďarskem, dodatek k Mnichovské dohodě hrozil, 
že se tato problematika stane předmětem jednání zmíněných mocností.  
                                                      
1 IRMANOVÁ, Eva: Maďarsko a versailleský mírový systém. Citované vydání, s. 197, 215,  

200, 270-271,276-280. 
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V říjnu 1938 v Komárně proběhlo jednání maďarské a česko-slovenské vlády  
o problému maďarské menšiny na Slovensku. Česko-slovenskou delegaci tvořili výluč-
ně slovenští a rusínští politici. V jejím čele byl předseda slovenské autonomní vlády 
Jozef Tiso (1887 – 1947), slovenský kněz a politik, který byl v letech 1939 až 1945 pre-
zidentem Slovenské republiky; v roce 1947 byl odsouzen k trestu smrti a popraven. 
Není bez zajímavosti, že podle některých historiků vedl Tiso od května 1938 tajná jed-
nání s Budapeští o možnosti připojení Slovenska k Maďarsku – ještě v září 1938 prý 
„Tiso znovu ujišťoval maďarskou vládu o svém úmyslu připojit se k Maďarsku“.1 V čele 
maďarské delegace na jednání v Komárně byl ministr zahraničních věcí Kálmán Kánya 
a tehdejší ministr školství, pozdější maďarský premiér Pál Teleki. Maďarská strana 
přednesla ultimativní formou nepřijatelné maximalistické územní požadavky – s od-
kazem na výsledky sčítání lidu v roce 1910 požadovala podle odevzdané mapy od-
stoupení území o rozloze 12 124 km2 s 1,136 milionu obyvatel, což v souhrnu předsta-
vovalo 23 % celkového obyvatelstva Slovenska. Podle sčítání lidu v roce 1930 na tom-
to území žilo 549 376 obyvatel maďarské a 431 545 slovenské a české národnosti.2  

Na neúspěch jednání v Komárně reagovala maďarská vláda žádostí o rozhodnutí, 
se kterou se obrátila na Německo a Itálii. Československá vláda tento návrh akcepto-
vala. Tyto fašistické státy pak ve Vídni v listopadu 1938 rozhodly o nových hranicích na 
jihu a východě Slovenska.  

 První Vídeňská arbitráž byla podepsaná ministry zahraničních věcí Německa Joa-
chimem von Ribbentropem a Itálie Galeazzonem Cianym v listopadu 1938. Česko-
slovensko ve Vídni oficiálně reprezentoval ministr zahraničí František Chvalkovský. 
Byla tam též přítomná i početná slovenská delegace v čele s Tisem, ale i delegace 
autonomní vlády Podkarpatské Rusi v čele s jejím předsedou Augustinem Vološi-
nem. Maďarskou delegaci opět vedli Kánya a Teleki. Vídeňská arbitráž přiřkla Ma-
ďarsku území, na němž bylo podle problematického sčítání lidu v roce 1910 více 
než 50 % Maďarů.  

Nová jižní hranice Slovenska vytvořená po vídeňské arbitráži vedla po linii Senec, 
Galanta, Vráble, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Jelšava, Rožňava, Košice, Michala-
ny, Velké Kapušany, přičemž všechna uvedená města připadla Maďarsku. V důsledku 
tohoto rozhodnutí Slovensko ztratilo 10 390 km2 svého území s 854 218 obyvateli, 
z nichž podle sčítání lidu v roce 1930 bylo 503 980 maďarské a 272 147 slovenské a 
české národnosti. Zároveň na tomto území žilo 26 151 Židů, 8074 Němců, 1826 Rusí-
nů a dalších.3 Nejdrastičtější zásah do národnostních poměrů se týkal okolí Nových 
Zámků, Vráble, Hurbanova, Jelšavy a Košic. Linie odstoupeného území se táhla až na 
Podkarpatskou Rus k Užhorodu, takže celková územní ztráta činila 11 927 km2 s více 
než jedním milionem obyvatel.  

                                                      
1 Tamtéž, s 281. 
2 Viz DEÁK, Ladislav: Viedenská arbitráž – „Mníchov pre Slovensko“. Bratislava: Korene, 1998, s. 22. 
3 Viz tamtéž, s. 35. 
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Maďarsko na nově okupovaném území provedlo v prosinci 1938 vlastní sčítání lidu, 
které mělo potvrdit údaje z roku 1910. Z  tohoto sčítání vyplývalo, že na odstoupeném 
území žilo v roce 1938 pouze 116 tisíc Slováků. O politické atmosféře v době sčítání 
svědčí fakt, že tato čísla jsou v rozporu s kvalifikovaným odhadem demografického 
vývoje na tomto území, který se opírá o propočet přirozeného přírůstku obyvatelstva. 
Podle něho by po odečtení 50 tisíc Slováků a Čechů, kteří do poloviny prosince dobro-
volně nebo pod nátlakem odtržené oblasti opustili, mělo na tomto území žít přibližně 
250 tisíc Slováků – tedy nejméně dvakrát více než uvádí maďarské sčítání.1   

 Po vídeňské arbitráži následovala tzv. Malá válka: maďarská armáda od východu 
vtrhla na území Slovenského státu, který Maďarsko diplomaticky uznávalo, a nási-
lím v březnu až dubnu 1939 odkrojila od Slovenska dalších 1600 km2 s přibližně  
41 tisíci obyvateli. Vymezení nové východní hranice Slovenska s Maďarskem pak 
určila dvoustranná dohoda z dubna 1939.  

V souvislosti s Mnichovskou dohodou a první Vídeňskou arbitráží Německo v říjnu 
1938 obsadilo Petržalku a v listopadu část obce Děvín. V březnu 1939 byla část západ-
ního Slovenska vyhrazena pro potřeby německé armády s velitelstvím v Malackách a  
v říjnu téhož roku odstoupilo Slovensko Německu další část obce Děvín a vrch Kobylu. 
První Slovenská republika se tak rozprostírala na rozloze 38 055 km2. Podle sčítání 
lidu z prosince 1940 měla 2 655 596 obyvatel, z nichž 85 % bylo slovenské národnos-
ti. Národnostní menšiny v okrájeném Slovensku tvořilo 130 tisíc obyvatel německé ná-
rodnosti, 90 tisíc židovské, 97 tisíc maďarské, 79 tisíc romské, 20 tisíc české a 3,8 tisíc 
obyvatel polské národnosti.2  

Boj proti Trianonské smlouvě se netýkal pouze Československa. Druhá Vídeňská 
arbitráž ze srpna 1940 vedla k úpravě hranic s Rumunskem. K Maďarsku bylo při-
pojeno území o rozloze přibližně 43 tisíc km2, na němž žilo 2,5 milionů obyvatel. Podle 
maďarského sčítání lidu z následujícího roku se k maďarskému jazyku jako mateřštině 
přihlásilo 52 % z těchto obyvatel – 39 % uvádělo jako mateřštinu rumunštinu, téměř 
dvě procenta němčinu a 5 % ostatní jazyky. Počet Rumunů v Maďarsku tak překročil 
jeden milión, zatímco počet Maďarů v Rumunsku se pohyboval kolem 400 tisíc.3  

Přestože Maďarsko v prosinci 1940 podepsalo s Jugoslávií smlouvu „o věčném 
přátelství“, o čtyři měsíce později, tedy v dubnu 1941, vstoupila maďarská armáda 
po boku wehrmachtu na území Jugoslávie. Za odměnu dostalo Maďarsko od Hitlera 
Bačku, trojúhelník v oblasti Barynye a Mezimuří – tedy území o celkové rozloze 
11,5 tisíc km2. Podle maďarských údajů bylo z 1,3 milionu obyvatel tohoto území 39 % 
Maďarů, 17 % Němců a 38 % Jihoslovanů. Ovšem podle jugoslávského sčítání lidu bylo 
Maďarů na tomto území pouze 30 %, zatímco Slovanů více než 43 %.4 Jugoslávkou 
část Banátu pak zabralo samo Německo. K charakteristice rozporů uvnitř tehdejší ma-

                                                      
1 Viz tamtéž, s. 44-45. 
2 Viz tamtéž, s. 217. 
3 Viz ROMSICS, Ignác: Parížska  mierová zmluva z roku 1947. Bratislava: KALLIGRAM, 2008, s. 18. 
4 Viz tamtéž, s. 20.  
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ďarské politické elity se často připomíná, že premiér Teleki spáchal po útoku na Jugo-
slávii sebevraždu – údajně proto, že se obával růstu významu nacistického Německa 
ve střední a východní Evropě. 

Tabulka číslo 16, kterou vypracoval Zoltán Fogarasi, ukazuje územní a demografic-
ké přírůstky Maďarska v letech 1938 až 1941 – přičemž zachovává původní terminolo-
gii.1 Horná zem, maďarsky Felvidék, je výraz, který po roce 1918 označuje v širším 
smyslu část Uherska, která byla připojena k Československu, v užším pak jižní část 
Slovenska obývanou převážně Maďary. Tyto údaje se liší od údajů výše citovaných 
československých statistik. Dlužno říci, že i dnes se v maďarské odborné literatuře 
v souvislosti s vídeňskou arbitráží hovoří o „znovupřipojení“, „vrácení území“ či „Ma-
ďarsko dostalo zpět území“ atd. Výsledkem všech teritoriálních úprav bylo, že podle 
maďarských údajů tak Maďarsko získalo více než polovinu „ztraceného území Uher“ 
(bez Chorvatska; s Chorvatskem to bylo více než třetina). Přibližně polovina z téměř 
pěti milionů nových občanů bylo maďarské národnosti, 20 % rumunské, 10 % rusín-
ské, 8-10 % Jihoslované a „zbytek byli Němci a Slováci“.2 Mapa číslo 23 přibližuje tyto 
územní změny.3  
 

Tabulka č. 16: Změny rozlohy a počtu obyvatel Maďarska v letech 1938 – 1941 
 

území 
rozloha 
v km2 

počet obyvatel*  
z toho Maďarů* 

(%) 

trianonské Maďarsko 93 073 9 319 992 92,9 

Horní zem, 2. listopad 1938 11 927 1 062 022 84,1 

Podkarpatská Rus, březen 1939 12 061 694 022 10,1 

Severní Sedmihradsko, srpen 1940 43 104 2 577 260 52,1 

Dolní zem, duben 1941 11 475 1 030 027 39,0 

Maďarsko, konec roku 1941 171 735 14 683 323 77,4 
 

Poznámka:  * Na základě údajů o mateřském jazyce ze sčítání lidu roku 1941. 
 

Tabulka číslo 16 ukazuje, že i podle maďarských údajů expandující Maďarsko se 
z národně homogenního státu měnilo na stát s velkými menšinami – ty tvořily 22,6 % 
obyvatelstva Maďarska roku 1941. Na Podkarpatské Rusi činil podíl nemaďarského 
obyvatelstva i podle údajů z Budapešti dokonce téměř 90 % (podle československých 
údajů z roku 1930 činil podíl tamních obyvatel maďarské národnosti 5 %). Z těchto 
údajů je zřejmé, že tehdejší vládci Maďarska ve své většině usilovali o úplné obnovení 
„maďarské říše“, „Velkého Maďarska“ či „Maďarska svatého Štěpána“ – nikoliv pou-
ze o připojení etnických Maďarů.  

Maďarský historik Ignác Romsics připomíná dobové práce Tibora Barátha, který na 
základě „geopoliticky motivovaného chápání prostoru a německé völkisch myšlenky 
                                                      
1 Podle ROMSICS, Ignác: Parížska  mierová zmluva z roku 1947. Citované vydání, s. 23. 
2 Viz tamtéž, s. 15-18 a 21. 
3 Podle KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Citované vydání, s. 1076. 
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dospěl k závěru, že zorganizovat národy Karpatské kotliny a následně i severního Bal-
kánu do státního útvaru dokáže natrvalo jen takový kočovnicko-zemědělský a bojovný 
národ jak Maďaři“. Zásadnější význam ale mělo memorandum maďarského minister-
stva zahraničních věcí, které na jaře 1943 podepsal Aladár Szegedy-Maszák, zástup-
ce politického oddělení, a který schválil jak ministr zahraničních věcí, tak i premiér. 
Toto memorandum zdůrazňuje, že se nelze držet pouze etnického principu. Karpatská 
kotlina prý totiž tvoří „zeměpisný a teda i hospodářský celek, jehož v roce 1919 hrani-
cemi oddělená území se vzájemně přitahují, doplňují a nejvyšší stupeň politické stabi-
lity a blahobytu mohou dosáhnout jen pod podmínkou úzkých hospodářských kontak-
tů“. Proto memorandum požadovalo za oprávněné další změny téměř celých hranic 
ve prospěch Maďarska – což platilo i o hranici se Slovenskem. Podle memoranda se 
hospodářská a zeměpisná hranice táhne na sever od hranice z roku 1938, a to po hře-
beni Spišsko-gemerského Rudohoří. Nově okleštěné Slovensko by mělo mít s Maďar-
skem „úzké hospodářské a politické vztahy, případně i vztahy s charakterem perso-
nální unie… Slovensko nepatří k české, ale ke Karpatské kotlině a je přitahováno smě-
rem k maďarské Dolní zemi“. Podkarpatské Rusi slibovalo memorandum autonomii.1 

 

Mapa č. 23: Změny hranic Maďarska v letech 1938 – 1941 
 

 
 

Teritoriální rozpínavost plus působení maďarských vojáků v Sovětském svazu, Ru-
munsku a Jugoslávii ztížily postavení Maďarska při jednání o uspořádání střední Evro-
py po 2. světové válce. Vymezení hranic Maďarska se týkala dvě ujednání. 

                                                      
1 ROMSICS, Ignác: Parížska mierová zmluva z roku 1947. Citované vydání, s. 22-24. 
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 Na základě dohody o příměří mezi Spojenci a Maďarskem, podepsané v lednu 
1945 v Moskvě, se Maďarsko mimo jiné zavázalo, že stáhne svá vojska a úřed-
nictvo na hranice, které platily k 31. prosinci 1937. Vídeňská arbitráž byla v tom-
to dokumentu kvalifikována jako agrese, jejíž platnost se ruší.  
Po skončení světové války byly též velmi živé diskuse o odsunu Maďarů z území 

Československa, které byly někdy spojeny i představami o teritoriálních změnách. 
Objevily se britské návrhy o přepuštění československého území o rozloze 1130 km2 
Maďarsku s 80 tisíci lidí převážně maďarské národnosti a 510 km2 maďarského území 
Československu, kde žilo 20 tisíc obyvatel, převážně Slováků. Návrh, který byl připra-
ven ve Spojených státech, předpokládal, že území bude předávat pouze Českosloven-
sko Maďarsku, ovšem Maďarsko přijme dvakrát více Maďarů bez území, než kolik žilo 
v oblasti, která by měla být předána. Oficiální stanovisko Budapešti se blížilo britské-
mu. Ignác Romsics uvádí, že na zasedání maďarské vlády v září 1946 se všichni zúčast-
nění – tedy včetně komunistů – shodli, že „Maďarsko je ochotné přijmout bez území 
dvakrát tolik Maďarů, než kolik jich bude žít v oblasti odevzdané Československem. 
Počítali s tím, že po přepuštění pohraničního pásma s rozlohou 3000 – 4000 km2, kte-
ré může obývat přibližně 300 000 Maďarů, počet zbývajících Maďarů na Slovensku 
nemůže převýšit 300 000 – 350 000, a ani z nich se nebudou chtít přesídlit všichni.“1 
Tehdy se často objevovala prohlášení, že Maďarsko přijme Maďary ze Slovenska a 
Rumunska, avšak „i s půdou“ – tedy i s územím. 

 O konečném uspořádání pak jednala pařížská mírová konference, která po zkuše-
nostech s maďarským revizionismem a chováním Maďarska za 2. světové války 
nebyla příliš nakloněna návrhům Budapešti. Výsledkem jejího jednání byla Mírová 
smlouva mezi spojenými a přidruženými mocnostmi a Maďarskem, která byla 
podepsána v Paříži v únoru 1947. 

V článku číslo 4. a) pařížské mírové smlouvy se říká, že „rozhodnutí vídeňské arbit-
ráže z 2. listopadu 1938 se vyhlašují za nulitní“. Obdobně mírová smlouva charakteri-
zovala i druhou vídeňskou arbitráž. Článek 4. b) pak uvádí, že „hranice mezi Maďar-
skem a Československem, od bodu, kde se stýká hranice těchto dvou států a Rakous-
ka, k bodu, kde se stýká hranice těchto dvou států a Svazu sovětských socialistických 
republik, se tímto obnovuje, jako byla k 1. lednu 1938, s výjimkou změny vyplývající 
z následující litery.“ Změnu konkretizuje článek 4. c), podle něhož „Maďarsko postoupí 
Československu obce Horvátjárfalu, Oroszvár a Dunacsúny, a to s jejich katastrálním 
územím“.2 Na rozdíl od dohod po 1. světové válce, pařížská smlouva po 2. světové 
válce neobsahuje žádné klauzule týkající se ochrany práv národnostních menšin.    

Na základě této smlouvy Československo získalo území o rozloze 65,6 km2 na pra-
vém břehu Dunaje u Bratislavy a tři tisíce obyvatel různé národnosti. Slovensko tak 
prodloužilo své území na obou březích Dunaje z 12 km na 28 km. Získané předmostí 

                                                      
1 Tamtéž, s. 288-289. 
2 Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. Bratislava: Národné literárne centrum – Dom 

slovenskej literatúry, 1998, s. 452. 
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je o přibližně polovinu menší, než požadovalo Československo – Praha žádala rozšíření 
předmostí o území pěti maďarských obcí. Připojeny byly ale pouze tři, tedy dnešní 
bratislavské městské části Rusovce, Jarovce a Čunovo. Také představy o odsunu Ma-
ďarů z jižní části Slovenska byly na pařížské mírové konferenci odmítnuty. Drama vý-
voje slovenské hranice ve 20. století znázorňuje mapa číslo 24.1 

 

Mapa č. 24: Proměny hranice Slovenska 

 

Vymezení státní hranice Slovenska se ve svém článku 22 dotýká i Smlouva mezi 
Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o vý-
stavbě a provozování Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros, která byla pode-
psána v září 1977. Po jejím zpochybnění Budapeští Mezinárodní soudní dvůr v Haagu 
v září 1997 potvrdil platnost této smlouvy. 

Dnes v Maďarsku neexistuje žádné oficiálně uznávané hnutí, které by se doža-
dovalo revize slovensko-maďarské hranice. Je však zřejmé, že při určování této hrani-
ce se zakladatelé Československa nemohli dovolávat historického práva a nehledali 
ani etnické rozhraní. Jejich cílem byla strategická hranice. Jestliže ji chápali jako nale-
zení přirozené hranice, která by působila jako přírodní překážka, pak při pohledu na 

                                                      
1 Podle tamtéž, s. 232. Na stranách 376 až 392 knihy IRMANOVÁ, Eva: Maďarsko a versailleský mírový 

systém jsou překlady projevů Alberta Apponyiho na pařížské mírové konferenci roku 1920 a ministra 
zahraničních věcí Jánose Gyöngyösiho na pařížské mírové konferenci roku 1946. 
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javascript:open_window(%22http://sigma.nkp.cz/F/YQ7YA3E43XLBAUAHF5GDC2H576KE59R5ITRQGQU35TBBUVA9T9-07617?func=service&doc_number=001183410&line_number=0021&service_type=TAG%22);


 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

14. Hranice Slovenské republiky 

 303 

mapu svého cíle v zásadě dosáhli. Zároveň však vytvořili konfliktní linii – hranici, 
kterou dodnes doprovází rozporuplná hodnocení a jsou s ní spojeny nekooperativní 
skupinové zájmy. Územní celistvost Slovenské republiky však musí zůstat nedotknu-
telná, a to v zájmu celé Evropy.     

 

PODKARPATSKÁ RUS 
Dnešní Zakarpatská Ukrajina, za 1. republiky existující pod názvem Podkarpatská 

Rus, je územím osídleným převážně Ukrajinci-Rusíny. Od konce 11. století bylo toto 
teritorium součástí Uher. Na kongresu potlačovaných národností ve Filadelfii v říjnu 
1918 obdržel Tomáš G. Masaryk memorandum amerických Rusínů žádajících připojení 
Podkarpatské Rusi jako autonomního území k Československu. Idea připojení Podkar-
patské Rusi k tzv. Českému carství se objevuje ovšem již v Kramářově návrhu Ústavy 
slovanské říše z května 1914. Mapa číslo 16 ukazuje, že připojení Podkarpatské Rusi  
k Československu bylo zakresleno do mapy vymezující Československo v podání rus-
kému carovi z téhož roku. Na této skutečnosti je pozoruhodný fakt, že na území Za-
karpatské Ukrajiny si dělali nárok i Velkorusové.  

 Koncem listopadu 1918 vítězné mocnosti přijaly usnesení o urychleném obsazení 
tohoto území československým vojskem. O připojení k Československu hovoří jak 
Versailleská, tak Saintgermaintská i Trianonská smlouva. V polovině ledna roku 1919 
dorazili první českoslovenští vojáci do Užhorodu. V roce 1921 byly provedeny dílčí ko-
rekce hranice, při nichž si Československo a Rumunsko vyměnily několik obcí s rumun-
ským obyvatelstvem z jedné a maďarsko-rusínským obyvatelstvem z druhé strany. 
Důsledkem bylo prodloužení hranice s Maďarskem. 

 Saintgermaintská smlouva ukládala zřídit území „Rusínů jihokarpatských“ jako sa-
mostatnou správní jednotku v rámci jednotného československého státu. Tato územní 
jednotka měla mít vlastní samosprávný sněm a guvernéra, který měl být jmenovaný 
prezidentem. Tyto závazky byly převzaty do československé ústavy, ale myšlenka sa-
mosprávné autonomie nebyla naplněna. Teprve v letech 1937 a 1938 došlo k plnění 
závazků, tedy v době výrazně změněné geopolitické a vnitropolitické situace. Tehdy 
vzniklá autonomní vláda Podkarpatské Rusi nazvala své území „Karpatská Ukrajina“.  

 V září 1938 byla upravena zemská hranice Podkarpatské Rusi. Po 1. Vídeňské ar-
bitráži však Československo postoupilo část Zakarpatské Ukrajiny Maďarsku, a to 
včetně Užhorodu: původních 12 617 km2 se zmenšilo na 11 094 km2; ztráta tehdy 
činila 12 % území. V té době ovšem Teleki pokládal připojení celé Podkarpatské Rusi 
k Maďarsku za ústřední cíl své zahraniční politiky, který zdůvodňoval zeměpisnými a 
hospodářskými, tedy nikoliv etnickými důvody – podle něho tzv. Velký Alföld vzhle-
dem k toku řeky Tisy prý tvoří geografickou jednotku s Podkarpatskem, což musí zo-
hlednit i hranice státu.1 Zbývající část Podkarpatské Rusi byla pak k Maďarsku připo-
jena vzápětí po vyhlášení Slovenského státu v březnu 1939, až když Maďarsko do-

                                                      
1 Viz IRMANOVÁ, Eva: Maďarsko a versailleský mírový systém. Citované vydání, s. 306. 
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stalo od Německa volnou ruku. Jednalo se o území přibližně 12 tisíc km2 s téměř 700 
tisíci obyvateli. Podle budapešťského maďarsko-slovenského protokolu z března 1939 
si Maďarsko násilně přisvojilo území o rozloze 1897 km2, kde žilo přibližně 70 tisíc 
obyvatel slovenské či rusínsko-ukrajinské národnosti.  

 V době Slovenského národního povstání, kdy se Slováci přihlásili k obnově jednot-
ného státu s Čechy, proběhlo na Podkarpatské Rusi osvobozené Rudou armádou re-
ferendum. O něm jako základu dalšího uspořádání státoprávních poměrů hovoří i Ko-
šický vládní program. Referendum rozhodlo o připojení daného regionu k sovětské 
Ukrajině. Smlouva vlád ČSR a SSSR z června 1945 stanovila jako hranici těchto dvou 
států linii zemské hranice Slovenska a Podkarpatské Rusi ze září 1938 s dílčími úpra-
vami. Sovětskému svazu bylo postoupeno město Čop a 12 dalších obcí severním smě-
rem podél železnice a silnice do Užhorodu na území o rozloze 141 km2, jež původně 
patřily k Československu. Z druhé strany se součástí ČSR staly Lekárovice s územím 
10,5 km2, vybíhající nejzápadněji a obývané převážně Slováky z bývalé Podkarpatské 
Rusi. Celková rozloha Slovenska se tak po 2. světové válce zmenšila ve srovnání se 
situací v 1. československé republice přibližně o 10 km2. 

* * * 
Smlouva o odstoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu byla politicky delikát-

ním problémem, neboť zpochybňovala úsilí domácího i zahraničního odboje obnovit 
ČSR v předválečném stavu. Navíc v důsledku této smlouvy vyšlo Československo  
z 2. světové války jako jediný vítězný stát, který měl menší území než před začátkem 
války. Po všech úpravách hranic po 2. světové válce byla rozloha Československa 
(československé federace) 127 860 km2. Tato skutečnost je dnes některými autory 
vykládána téměř jako zrada Edvarda Beneše i všech tehdejších politických stran, neboť 
bez výjimky souhlasily s oddělením Zakarpatské Ukrajiny, a je vydávána za projev so-
větského imperialismu.  

V tehdejších politických souvislostech však byla ztráta území získaného shodou na-
hodilých okolností na konci 1. světové války považována za geopolitický zisk: hranice 
se Sovětským svazem byla pokládána za záruku bezpečnosti Československa proti 
možné další rozpínavosti Německa. Obecně pak platí, že po jednání Velké trojky 
v Jaltě v únoru 1945 získaly větší politický význam sféry vlivu mocností než hranice 
středoevropských států. Až do roku 1989. 
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Romantické období vnímání mezinárodních vztahů a zahraniční politiky po dramatic-
kém roce 1989, kdy byla porážka byrokratického socialismu pokládána za počátek har-
monie mezi státy, trvalo pouze několik let. Dnes politologové mapují nově zrozenou 
nedokonalost, hledají zákonitosti vznikání i povahy konfliktů na počátku 21. století, a 
to i v oblasti střední Evropy. O své místo na slunci se hlásí i geopolitika – a to s razancí, 
která převyšuje intenzitu zájmu o tuto školu před rozpadem sovětského bloku a SSSR. 
Jako symbol onoho jevu mohou sloužit dvě pozoruhodné knihy, které spatřily světlo 
světa téměř současně. Tou první je v Česku a na Slovensku velice čtená a často citova-
ná práce amerického politologa Zbigniewa Brzezinského Velká šachovnice. K čemu 
Ameriku zavazuje její globální převaha (v originále zní podtitul Americká nadřazenost 
a její geostrategické imperativy). Tou druhou je pak kniha ruského politologa Alexan-
dra G. Dugina Základy geopolitiky. Geopolitická budoucnost Ruska. Fascinující na 
obou knihách je skutečnost, že: 

 Na základně stejné teoreticko-metodologické výbavy dospěly k formulaci proti-
kladných politických cílů. 

 Při zrcadlovém zmapování světa obě knihy shodně přisoudily osud Česka a Slo-
venska jako států v německé sféře vlivu. 

 

TEORETICKO-METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP 
Názvy zmíněných knih mnohé naznačují. Oba autoři se hlásí ke geopolitice, každý 

ale trochu jinak. Brzezinski navazuje jak na své předcházející práce, tak i na práce 
svých ideových druhů v USA, a necítí tudíž nutnost rozsáhlých historických exkursů do 
oboru a výkladu metodologických principů. Ještě před rozpadem Sovětského svazu 
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Brzezinski psal, že sice sovětská revoluční horlivost a ideologický apel upadají, ale 
podstata problému zůstává. Příčinou měl být fakt, že „konflikt je převážně vyjádřen 
rozšiřováním moci a vlivu nad územím i lidmi a růstem vojenských možností… Jsou to 
geopolitické a strategické představy, které jsou rozhodující při určování ohniska, sub-
stance a případně výsledku historického konfliktu.“ Pro Bzezinského byly už v polovině 
osmdesátých let 20. století americko-sovětské vztahy „klasickým historickým konflik-
tem dvou velkých mocností. Ale je to víc než národní konflikt. Je to boj dvou imperiál-
ních systémů.“ Prý zde vždy byla spojnice ke „starému, téměř tradičnímu a jistě geo-
politickému střetnutí velké oceánské mocnosti a dominantní pozemní mocnosti“.1 

Brzezinského pojetí geopolitiky v knize Velká šachovnice potvrzuje věrnost před-
stavě věčných konfliktů velkých států; na této obecné bázi pak hledá koncepční rámec 
pro praktické jednání, které by zajistilo národní zájmy USA, přesněji řečeno Brzezin-
ského představy o nich. Z tohoto hlediska některé teze o možné spolupráci s Ruskem  
a zvláště s Čínou působí rušivě, jsou v rozporu s teoreticko-metodologickou výbavou; 
představa Německa je pak opřena o tezi, že nechce být světovou mocností, a o těžko 
dokazatelný předpoklad jeho věčného přátelství s USA. Obecně ale jeho přístup odpo-
vídá americkému pojetí, které se zformovalo až po snížení vlivu Alfreda Mahana:  
Brzezinski se nevěnuje filosofickým úvahám o sociálně-darwinistických zákonitostech 
chování států a soustřeďuje se na geostrategii. Jeho geostrategie kreslí pravděpodob-
né pohyby síly ve světovém prostoru a čase, pomáhá konkretizovat místo a povahu 
střetu v oněch Huntingtonových zápalných bodech – linie mezi civilizacemi, jdoucí jak 
po hranicích, tak i uvnitř států, které znázorňuje mapa číslo 27 v následující kapitole. 

Duginova práce Základy geopolitiky vplula jako vlajková loď do záplavy knih a člán-
ků o geopolitice, kterých je dnešní ruská, bouřlivě se rozvíjející politologie plná.2 Tento 
nebývalý zájem o geopolitiku v ruském intelektuálním i politickém prostředí je dán 
mimo jiné i frustrací ruské společnosti: geopolitika nabízí – byť často jen zdánlivě –
představu zákonitostí, které dokážou vysvětlit jak vznik ruské říše, tak i rozpad Sovět-
ského svazu; navíc v určitých variantách předkládá i vizi budoucnosti, přičemž před-
stavu objektivity změn, kterým je třeba se jen přizpůsobit, spojuje s obrazem kon-
stantní a nezastupitelné historické role Heartlandu, tedy Ruska. Vedle často citova-
ných prací Elgize A. Pozdňakova, Kamaludina S. Gadžijeva, Jurije V. Tichonravova, ale 
také Alexeje V. Mitrofanova nebo předsedy liberálně demokratické strany Vladimíra 
V. Žirinovského či předsedy ruské komunistické strany Gennadije Zjuganova předsta-
vuje rozsáhlá Duginova kniha učebnicový rozbor nejdůležitějších geopolitických škol, 
přičemž její autor neváhá přiznat svoji sympatii nejen ke geografickému determinis-
mu, ale také k sociálnímu darwinismu. 

                                                      
1 BRZEZINSKI, Zbigniew: Game Plan. How to Conduct the U.S.-Soviet Contest. New York: The Atlantic 

Monty Press, 1986, s. 11, 8 a 12. 
2 O současném stavu geopolitického bádání v Rusku viz např. Rossijskaja nauka meždunarodnych otno-

šenij: novyje napravlenija. Pod redakcí A. P. Cygankova a Pa. A. Cygankova. Moskva: Per Se 2005,  
s. 225-287.  
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Brzezinski při analýze i prognóze vychází z uspořádání světa po skončení studené 
války – tedy z hegemonistického postavení USA. Je akční, nabízí scénáře vývoje, pracu-
je nejen v prostoru, ale i v čase. Naopak Alexandr G. Dugin se opírá převážně jen o lo-
giku geopolitiky, jeho představy budoucnosti jsou plné úvah o pravděpodobnosti  
a podmínkách. V zásadě ale obě zmíněné knihy představují protikladný odraz národ-
ních zájmů USA a Ruska. Brzezinski i Dugin vycházejí ze shodného axiomu: definují 
zájmy svých zemí na základě tzv. racionálního egoismu, nikterak se neostýchají přiznat 
tuto skutečnost a nepodléhají iluzím o globalizaci jako odstranění boje států o moc. 
Protože pak úspěch svých říší – v americkém případě udržení nadvlády, v ruském pak 
obnovení bývalého statusu a jeho povýšení do role hegemona – spojují v duchu geo-
politických zákonitostí se vzájemným bojem o světovládu, kreslí mapy budoucího svě-
ta a regionů zcela odlišně.  

Pro americkou geopolitiku je současný stav určen americkým pojetím stability ve 
světě, kde USA jsou jedinou skutečnou globální mocností. Podle citované knihy Brze-
zinského je součástí amerického systému globální síť pseudomezinárodních finančních 
institucí, jako je Mezinárodní měnový fond či Světová banka. Úkolem geostrategie je 
vytvořit podmínky pro to, aby tato situace trvala co nejdéle. Z druhé strany pak Dugin 
odmítá dnešní podobu globalizace a hledá cestu, jak tuto situaci změnit.  
 

EURASIJSKÉ SILOKŘIVKY 
Oba autoři se věnují všem světovým regionům, ovšem pro Česko a Slovensko jsou 

nejzajímavější jejich vize Evropy. Podle Brzezinského je pro budoucnost rozhodující, 
jak bude Amerika „řídit“ Eurasii. Právě Eurasie je šachovnicí, na které pokračuje boj  
o světové prvenství, je ústředním světovým kontinentem. „V Eurasii leží všechny státy, 
které mohou ekonomicky, politicky nebo v obou aspektech potenciálně ohrozit prven-
ství Spojených států. Vliv Eurasie začíná zastiňovat vliv Ameriky. Naštěstí pro Ameriku 
je Eurasie příliš velká, aby se dokázala politicky sjednotit,“ píše Brzezinski. Zájmem 
USA je „maximální upevnění převládajícího geopolitického pluralismu na mapě Eura-
sie“. To je prevence „vzniku nepřátelských koalic, jež by nakonec začaly ohrožovat 
americký primát“.1  

Řídit současný svět znamená hlídat a dotvářet výhodnou rovnováhu. To v podání 
Brzezinského znamená dosáhnout, aby střední část Eurasie byla zatahována na oběž-
nou dráhu kolem Západu, jižní region nebyl pod kontrolou jednoho hráče a Východ 
nebyl sjednocen způsobem, který by znamenal vyhnání USA z jeho základen; pak USA 
mohou vítězně obstát. Na tomto hřišti nalézá Brzezinski dva geopolitické typy států – 
aktivní hráče a pasivní ohniska: 
 GEOSTRATEGICKÝ HRÁČ. Jde o takové státy, které mají „kapacitu a vůli použít sílu 

či vliv za svými hranicemi ve snaze změnit – v míře, která ovlivňuje zájmy USA – 
existující geopolitickou situaci“. Hlavními hráči na evroasijském kontinentu jsou 

                                                      
1 BRZEZINSKI, Zbigniew: Velká šachovnice. K čemu Ameriku zavazuje její globální převaha. Praha: Mladá 

Fronta, 1999, s. 38 a 200 (kurzívou). 
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Francie, Německo, Rusko, Čína a Indie, zatímco Velká Británie, Japonsko a In-
donésie jsou sice velmi důležité země, ale nemají tuto kvalitu. 

 GEOPOLITICKÉ OHNISKO. Jedná se o státy, jejichž „význam je odvozen ne z jejich 
moci a motivace, ale spíše z jejich citlivého umístění a z důsledků jejich potenciální 
zranitelnosti podmínek chování geostrategických hráčů“. Kriticky důležitými oh-
nisky na evroasijském kontinentu jsou Ukrajina, Ázerbájdžán, Jižní Korea, Turec-
ko a Írán, přičemž Írán a Turecko jsou podle Brzezinského též geostrategicky ak-
tivní.1 

S ohledem na nejdůležitější potenciální konflikty v Eurasii mají být v budoucnu pro 
Spojené státy mimořádně závažná tři témata: (a) pojetí evropské integrace, (b) situace 
ve Střední Asii, (c) případná nebezpečná „antihegemonistická“ koalice Číny, Ruska a 
možná také Íránu. V zásadě se tedy podle Zbigniewa Brzezinského hraje o osud regio-
nů v okolí Ruska.  

V Duginově podání jde o sjednocení Eurasie kolem nové ruské říše. Toto nové 
impérium nemá být materialistické, ateistické, nemá být soustředěno na ekonomiku, 
musí mít mořské hranice nebo přátelské bloky na přilehlých kontinentálních teritori-
ích, pružnou a diferencovanou etnonáboženskou strukturu vnitřního uspořádání. Pod-
le jeho představ ruské impérium musí „ctít lokální, etnické, náboženské, kulturní, etic-
ké atd. zvláštnosti regionů, přičemž těmto elementům udělí právní status“. Dugin 
tvrdí, že Ruská federace je více „teritoriálním procesem“ než stabilní geopolitickou 
jednotkou. Probíhá „skládání impéria“, které je nutnou podmínkou existence Ruska 
jako nezávislého státu. Pro Dugina je základním úkolem při souboji s USA přeměnit 
„pobřežní území“ Eurasie ve spojence Ruska, strategicky proniknout do „pobřežních 
zón“ nebo alespoň „zajistit plnou a přísnou neutralitu co největší části Rimlandu“. 
Nemusí jít o vojenskou expanzi, anexi: jde o to, vytvořit spojenectví Heartlandu a Ri-
mlandu. Získat Rimland na svou stranu je předpokladem toho, aby se Rusko stalo 
„kontinentální geopolitickou silou“. Cílem je vytvořit Eurasijské impérium, superstát: 
„Ne ruský stát, ale Ruské impérium. Ne cesta sociálně-politické evoluce, ale cesta geo-
politické revoluce.“ Nové impérium musí být „eurasijské, celokontinentální a v per-
spektivě – světové. Bitva za světovou vládu Rusů neskončila“. Geopoliticky ukonče-
ným se Rusko stane pouze tehdy, když přístup k chladným mořím severu a východu 
doplní přístupem k teplým jižním a západním mořím.2 

Podle Dugina může Rusko existovat jen jako kontinentální impérium, tedy státní 
útvar spojující různé národy a případně i státy. Jeho historická mise je v boji proti 
atlantismu, proti liberálním a tržním hodnotám, za tradici a mystické hodnoty. Tato 
funkce Ruska je nejen zákonitým projevem konfliktu se Spojenými státy, ale také na-
bídkou spojenectví zemím a kulturám, které nechtějí podlehnout rozkladné kultuře a 
nadvládě atlantismu. Vše podle hesla „Napřed jsi pravoslavný věřící, pak Rus a nako-

                                                      
1 Tamtéž, s. 47-49. 
2 DUGIN, Alexandr G.: Osnovy geopolitiky. Geopolitičeskoje buduščeje Rossii. Moskva: Arktogeja, 1997,  

s. 212-213, 184, 172, 168, 212 a 213. 
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nec člověk“, píše Dugin v duchu klasické geopolitické vize Třetího Říma a panrusismu. 
Ovšem Brzezinski se domnívá, že pro devastované Rusko existuje jediné geopolitické 
a ekonomické řešení jeho problémů: spolupráce se sjednocenou Evropou. 

Duginův pohled na Eurasii je pohledem z nitra kontinentu, ze státu, který Brzezin-
ski popisuje v kapitole nazvané Černá díra. Dugin navazuje na eurasijství Petra N. Sa-
vického: ten je pro autory typu Dugina, Mitrofanova nebo Žirinovského sympatický 
nejen svojí teoreticko-metodologickou výbavou, ale také svou emigrací, vězněním po 
2. světové válce na Sibiři – a zároveň pochopením pro imperiální roli Sovětského sva-
zu. Tato směsice názorů převrstvující osobní zkušenost je příznačná pro zmíněné teo-
retiky i praktiky jak ruské Nové pravice, tak i Nové pravice v západní Evropě; Dugin se 
v tomto případě zvláště odvolává na německého autora Carla Schmitta a Belgičana 
Jeana Thiriara. Jak již bylo řečeno, v současné ruské geopolitice je velice často a pozi-
tivně citován i Karl Haushofer.  

Podle eurasijských koncepcí Rusko není národní stát, ale geopolitický pojem spoju-
jící evropský les a asijskou step. Ostatně samotné „ruství“ je prý směsicí slovanské, 
germánské i tatarské krve a pravoslaví. Vše se obrací proti panslovanským geopoli-
tickým představám Nikolaje Danilevského. Brzezinski však Rusku nadále přičítá 
panslovanské ambice. V podání Dugina je ale ruský národ nositelem specifické civili-
zace, „svébytného a plnohodnotného planetárně historického jevu“, patří mezi „mesi-
ášské národy“, je politickým subjektem historie s „unikátním všelidským významem“.1 

 

NĚMECKÁ EVROPA 
Podle Brzezinského je Evropa přirozený spojenec USA – sdílí tytéž hodnoty, má 

v zásadě shodnou náboženskou tradici, praktikuje stejnou demokratickou politiku a je 
původní domovinou většiny Američanů. Německo představuje pro Spojené státy zá-
kladní geopolitické předmostí na eurasijském kontinentu. Spor o to, zda je pro USA 
žádoucí podporovat integraci evropského regionu, rozhoduje Brzezinski v zásadě klad-
ně, ovšem USA si musejí vybrat mezi dvěma odlišnými koncepcemi sjednocování dvou 
nejdynamičtějších geostrategických hráčů, kterými jsou Francie a Německo. 

„Francie usiluje o svou reinkarnaci – usiluje o to, aby se stala zosobněním Evropy. 
Německo zase doufá, že prostřednictvím sjednocené Evropy dospěje k usmíření,“ 
vzletně píše Brzezinski. Francouzská představa jednotné Evropy je odlišná od americ-
ké. Francie chce prý hrát ústřední roli nejen v unifikaci Evropy, ale i jako jádro středo-
mořského bloku zahrnujícího i severní Afriku. Je jí prý vlastní tendence využívat Rusko 
proti USA, Británii proti Německu. A hlavně: pro Francii končí zóna integrace na vý-
chodě v Polsku, na Ukrajině, v Rumunsku a Bulharsku. Naopak německá představa 
„zvláštních zájmů“ se táhne ze Španělska a zahrnuje i západní část Ruské federace – 
Brzezinski tedy zařazuje Česko a Slovensko do německé sféry vlivu. Tímto geopolitic-
kým narýsováním německých zájmů přes teritorium Ruska má být vymezena i vý-

                                                      
1 Tamtéž, s. 82-90 a 188-189. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Část D: Geopolitická neurčitost střední Evropy 

 312 

chodní hranice Evropy. Podle Brzezinského oblast německých zájmů představuje zó-
nu, která odpovídá „historickému akčnímu rádiu konstruktivního německého kultur-
ního vlivu, prosazeného ve střední a východní Evropě a v Pobaltí ještě před érou naci-
onalismu německou městskou a zemědělskou kolonizací, kterou smetla druhá světová 
válka“. Znovu tak ožívá představa Penckova „varjažského okraje“ německého vlivu, 
který znázorňuje mapa číslo 15. Ovšem dnes vše podle Brzezinského probíhá ve vlíd-
ném ekonomickém duchu, v němž se obrozuje společenství podporované německými 
investicemi a obchodem, „s Německem v roli patrona konečného formálního včlenění 
této nové Mitteleuropy jak do Evropské unie, tak do NATO“.  
 

Mapa č. 25: Kritické jádro evropské bezpečnosti v roce 2010 
podle Zbigniewa Brzezinského 

 
 

Právě Německo je podle Brzezinského nositelem amerických představ o integraci, 
proto Spojené státy musí s Německem obzvlášť úzce spolupracovat při prosazování 
rozšíření Evropy směrem na východ. „Americko-německá spolupráce a společné ve-
dení jsou v tomto ohledu naprosto nezbytné.“ Řešením sporů mezi francouzskou a ně-
meckou koncepcí by měl být tzv. Výmarský trojúhelník, vytvářející „potenciálně vý-
znamnou geopolitickou osu“ na evropském světadílu mezi Francií, Německem a Pol-
skem s německou dominancí. V této souvislosti Brzezinski poznamenává, že „skuteč-
nost, že střední Evropa přijala vůdčí roli Německa – což nebylo zejména u menších 
středoevropských zemí tak jednoduché –, dosti usnadnila na první pohled zřejmá ně-



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

15. Budoucnost podle geopolitiky 

 313 

mecká snaha, aby se klíčové evropské instituce posunuly i směrem na východ.“1 
Ovšem obě vize, tedy jak německá, tak i francouzská, zahrnují podle Brzezinskeho pod 
křídla integrace jak Česko, tak i Slovensko. 

Geopolitická osa, vzniklá sladěním zájmů a postupu Francie, Německa a Polska, 
umožňuje Brzezinskému nakreslit údajné budoucí geopolitické těžiště Evropy, to, co 
nazývá „kritickým jádrem evropské bezpečnosti v roce 2010“ znázorněné na mapě 
číslo 25. K této mapě, která se opírá o iluzi geopolitického významu Výmarského troj-
úhelníku, Zbigniew Brzezinski nepřipojuje jediné slovo vysvětlení, proč mají mít Krko-
noše, Krušné hory a část Tater a Nízké Beskydy jiný geopolitický význam než napří-
klad Brno či Bratislava. Připravil však scénář, který má zajistit vhodnou integraci toho-
to prostoru: 
1. K roku 1999 budou první nové středoevropské státy přijaty do NATO, jejich vstup 

do Evropské unie se pravděpodobně neuskuteční před rokem 2002 nebo 2003. 
2. Evropská unie bude iniciovat rozhovory s baltskými státy, Severoatlantická aliance 

dále pokročí v otázce jejich členství právě tak jako členství Rumunska. To bude 
dovršeno v roce 2005 – tehdy se stanou vhodnými kandidáty pro tyto organizace 
další balkánské státy. 

3. Přistoupení baltských států může být výzvou pro Švédsko a Finsko stát se též členy 
Severoatlantická aliance. 

4. Někdy mezi rokem 2005 a 2010 bude na vážné rozhovory jak s Evropskou unií, tak 
i s NATO připravena Ukrajina, zvláště když pokročí v domácích reformách a bude 
úspěšná v sebeidentifikaci jako středoevropská země.2  

Také nová ruská geopolitika vidí klíčového spojence Ruska v Německu. Dugin 
kreslí pro 21. století mapy, kde Česko i „katolické“ Slovensko spadají do německé 
sféry – což znázorňuje mapa číslo 26. Střední Evropa je pro něho „přirozená geopoli-
tická jednotka, sjednocená strategicky, kulturně a částečně politicky. Etnicky sem patří 
národy bývalé rakousko-uherské říše a také Německo, Prusko, část polských i západo-
ukrajinských území. Konsolidační silou střední Evropy je tradičně Německo, sjednocu-
jící pod svojí kontrolou tento geopolitický konglomerát… Pouze Německo a německý 
lid mají všechny nutné kvality k efektivní integraci tohoto geopolitického regionu – 
historickou vůli, velmi dobře rozvinutou ekonomiku, privilegovanou geografickou po-
lohu, etnickou homogennost, vědomí své národní mise.“3  

Kolem střední Evropy pak podle Dugina dojde ke geopolitickému sjednocení ce-
lého starého kontinentu. Německo je v Duginově podání tradičně soupeřem mořské 
moci. Sama střední Evropa však nemá dostatečný potenciál ke konfrontaci s USA. 
„Evropské impérium bude plnohodnotnou geopolitickou a civilizační realitou pouze 
pod vlivem nové ideologické, politické a duchovní energie z hloubi kontinentu,  
tj. z Ruska.“ Řešením má být vytvoření geopolitické osy Berlín-Moskva. „V tomto pro-

                                                      
1 BRZEZINSKI, Zbigniew: Velká šachovnice. Citované vydání, s. 37, 75, 85 a 76. 
2 Tamtéž, s. 91 (mapa) a 90. 
3 DUGIN, Alexandr G.: Osnovy geopolitiky. Citované vydání, s. 220 a 227 (mapa). 
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jektu je smysluplné vrátit Kaliningradskou oblast (Východní Prusko) Německu, aby-
chom odvrhli poslední symbol strašné bratrovražedné války,“ tvrdí Dugin.1 V těchto 
vizích nezůstává ovšem osamocen. 

 

Mapa č. 26: Zóny vlivu Ruska a Německa 
podle Alexandra G. Dugina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Také podle knihy Kroky nové geopolitiky od Alexeje V. Mitrofanova, bývalého před-
sedy výboru Státní Dumy pro otázky geopolitiky a poslance za Žirinovského Liberálně-
demokratickou stranu Ruska, by Polsku mělo zůstat 40 % dnešního území, Litva by 
měla vrátit Prusku Klajpedu. Zároveň by se Rusko mělo s Německem dohodnout nejen  
o sporných otázkách na východě, které jsou pro Německo důležité, ale i o těch, které 
se týkají „německého území v rámci Francie, Dánska a České republiky“.2  
 

ROZHODUJÍCÍ KŘIŽOVATKY 
Při představě o takovéto změně mocenských poměrů dostává nový význam Mac-

kinderův geopolitický imperativ z roku 1919 – „Kdo vládne východní Evropě, ovládá 
Heartland; kdo vládne Heartlandu, ovládá Světový ostrov; kdo vládne Světovému os-

                                                      
1 Tamtéž, s. 222-3 a 228. 
2 MITROFANOV, Aleksej V.: Šagi novoj geopolitiky. Moskava: Russkij vjestnik, 1997, s. 194 a 193. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

15. Budoucnost podle geopolitiky 

 315 

trovu, ovládá svět“.1 Jak podle americké geopolitiky, tak i podle geopolitiky ruské 
Nové pravice jsou základními místy střetu Ukrajina a Ázerbájdžán. Pro nové uspořá-
dání Evropy tedy klíčovou roli hraje Ukrajina. Dugin neváhá Ukrajinu dělit podle etnic-
kých a náboženských principů: „Ukrajina jako stát nemá žádný geopolitický smysl“, je 
to jen okraj Ruska. Jedinou její funkcí je být sanitním kordonem Západu proti Rusku. 
„Další existenci Ukrajiny nelze dopustit.“ Existence suverénní Ukrajiny je „vyhlášením 
geopolitické války Rusku“.2  

Podle eufemistické Brzezinského formulace pouhá existence nezávislé Ukrajiny 
„napomáhá k transformaci Ruska“. „Bez Ukrajiny přestává být Rusko eurasijským im-
périem,“ napsal Brzezinski již mnohokrát. V této formulaci je skryta nejen hluboce 
konfliktní představa vztahu k Rusku a Ukrajině, ale také nezdůvodněná vize, že bez 
Ukrajiny – či její části – nemůže být Rusko supervelmocí. Podle Brzezinského bude 
Rusko bez Ukrajiny převážně asijským impériem zatahovaným do konfliktů Střední 
Asie, kde se dostane do sporu s Čínou. Naopak v případě, že Rusko získá kontrolu nad 
Ukrajinou, stane se eurasijskou spojnicí, což se prý „okamžitě projeví ve střední Evro-
pě a v geopolitické ohnisko na východní hranici sjednocené Evropy se přemění Pol-
sko“.3 Tuto tezi mnohem srozumitelněji formuluje v Brzezinského duchu slovenský 
politolog Alexander Duleba, podle něhož státy střední a východní Evropy musí čelit 
ruské výzvě jako alternativní vnitřní a zahraniční politice, přičemž vedle sebe nemo-
hou dlouhodobě paralelně existovat takováto gravitační centra, „bez toho, aby mezi 
nimi nedošlo dříve nebo později k napětí, resp. konfliktům“. V této situaci může Ukra-
jina jako standardní západní stát existovat „jen jako eurasijská alternativa Rusku 
v postsovětském prostoru“.4  

Obdobně jako v případě Německa a Evropy řeší jak Brzezinski, tak i Dugin otázku 
Japonska a Asie: oba vidí v Japonsku přirozeného spojence svých říší. V Duginově 
koncepci je tak dokreslovaná světová – ruská, ale nesovětská – říše jako „konfedera-
ce velkých prostor“ čili čtyř hlavních druhotných impérií: Evropského impéria na 
západě (kolem Německa a střední Evropy), Tichooceánské říše na východě (kolem 
Japonska), Středoasijského impéria na jihu (kolem Íránu) a Ruského impéria v centru 
(kolem Ruska).5 Jedním z doprovodných cílů má být podpora separatismu v Číně a od-
dělení Sin-tiangu, Mandžuska a Tibetu. Vytvořit takovéto impérium znamená podle 
geopolitiků z ruské Nové pravice propojit osu Berlín-Moskva-Tokio. Sjednocení regio-
nálních ostrůvků spolupráce do této osy by mělo znamenat vytvoření „gigantického 
geopolitického pole“ s ohromným potenciálem rozvoje. Tato antiatlantická solidarita 
zemí stojících proti silám moře by měla rozbít nadvládu anglosaských zemí: „Upevnění 
                                                      
1 MACKINDER, Halford J.: Democratic Ideals and Reality. New York: W. W. Norton and Co., 1962, s. 150. 
2 DUGIN, Alexandr G.: Osnovy geopolitiky. Citované vydání, s. 377, 379 a 382. 
3 BRZEZINSKI, Zbigniew: Velká šachovnice. Citované vydání, s. 52 a 53. 
4 DULEBA, Alexander: Geopolitické charakteristiky štátotvorného vývinu a medzinárodné postavenie 

Ukrajiny. Implikácie pre Slovensko. Kandidátská disertační práce. Bratislava: Politologický kabinet 
SAV, 1997, s. 208 a 218 (v originále kurzívou). 

5 Viz DUGIN, Alexandr G.: Osnovy geopolitiky. Citované vydání, s. 247. 
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jednoty geopolitického prostoru Eurasie na základě vytvoření osy Berlín-Moskva-Tokio 
určuje příští etapu globální transformace,“ píše Mitrofanov.1 Ideje Karla Haushofera 
prožívají tak novou renesanci, a to v ruském geopolitickém myšlení.   

Kolem turecko-íránského ohniska maluje Brzezinski velký těkavý geopolitický pro-
stor. Jedná se o ovál násilí, který v duchu Huntingtonových představ o sváru civilizací 
překresluje klasické Mahanovy a Spykmanovy vize konfliktního pásu na eurasijském 
kontinentu. Zóna bojů se má táhnout Střední Asií od Krymu, podél nové jižní hranice 
Ruska, čínskou provincií Sin-tiang, na jih k Indickému oceánu a na západ k Rudému a 
Středozemnímu moři. V tomto regionu prosakujícího násilí žije ve 25 státech 400 mili-
onů lidí, které jsou etnicky i národnostně heterogenní. Potenciální zranitelností Turec-
ka a Íránu jako geopolitických ohnisek je doplňována nukleárními ambicemi některých 
států v této oblasti. Slovenský geograf a politolog Robert Ištok s odvoláním na starší 
představy Brzezinského zahrnující do tohoto regionu i oblast od Jadranu a chorvat-
ského pobřeží, upozorňuje, že toto teritorium dlouhodobé turbulence se rozkládá na 
území, kde před 150 lety bylo sedm států a který v 19. století ovládaly tři mocnosti. 
Dnes zde existuje 32 států, přičemž čtyři z nich – Čína, Indie, Egypt a Rusko – jsou do 
konfliktu vtaženy částí svého území. Jde tudíž o region, kde trvá tendence k další dez-
integraci. Je působivé mluvit o konfliktu civilizací, ovšem na tomto teritoriu se na-
chází okolo 200 ropných polí, z nichž se těží ropa v přibližně čtyřech tisících vrtech.2 
Brzezinski pak zcela nezakrytě měří nezávislost Střední Asie a Ázerbájdžánu novými 
ropovody jdoucími mimo území kontrolované Ruskem, nejlépe přes Turecko do Stře-
domoří, ale i přes Afghánistán do Arabského moře a neopomene dodat, že se jedná o 
most pro přístup Západu k energetickému bohatství Střední Asie a Kaspického moře, 
který by mělo podpořit Turecko. Také suverenita Ukrajiny má být dána nalezením 
alternativních energetických zdrojů, které by byly nezávislé na Rusku. Cílem je udržet 
geopolitický pluralismus v postsovětské Eurasii, neboť USA jsou příliš daleko na to, aby 
dominovaly, a příliš mocné na to, aby se neangažovaly.  

Také pro ruskou říši je podle Dugina nesmírně důležitá orientace na jih. Tam před-
stavuje klíčového spojence Írán. Právě on by mohl umožnit prorazit kontinentální ob-
klíčení v podobě americké přítomnosti po celém jižním a západním pobřeží Eurasie, 
které prý zničilo SSSR, a může umožnit Rusku přístup k teplému moři. Svým antiameri-
kanismem a v neposlední řadě i protitureckou orientací představuje Írán kulturního  
a politického druha v boji proti atlantismu a jeho tureckému spojenci. Právě Írán má 
být nositelem přijatelné verze islámu, která zastaví protiruský separatismus na jihu.  

* * * 
Brzezinského a Duginovy úvahy vycházejí z bipolárních představ a směřují k poža-

davku hegemonistického uspořádání světového politického systému. V jejich podání 
geopolitika nabízí obraz počátku 3. tisíciletí kreslený podle vzpomínek. Ukazuje se, že 

                                                      
1 MITROFANOV, Aleksej B.: Šagi novoj geopolitiky. Citované vydání, s. 220-222. 
2 Viz IŠTOK, Robert: Politickogeografická štruktura oválu násilia. Medzinárodné otázky, 1994/1,  

s. 52-53 a 57. 
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geopolitické myšlení bez ohledu na národnostní původ svých tvůrců a obhájců před-
pokládá, že mocenské spory se v první řadě budou řešit vážením či používáním mo-
cenského potenciálu velmocí, tedy při malé roli mezinárodního práva. Přestože jak 
Brzezinski, tak i Dugin mluví o vlivu jako základním nástroji při uspořádání světa a 
vynechávají orientaci na vojenskou sílu, v pozadí jejich úvah stojí vize věčného konflik-
tu velkých států. Představa globalizace s hegemonistickým postavením jednoho stá-
tu či říše a neochota přijmout obraz světa bez hierarchické struktury světového poli-
tického systému je nebezpečný rys teoreticko-metodologické výbavy geopolitiky. 
Právě na díle těchto dvou autorů je dobře patrné, že filosofické zázemí geopolitiky, 
které skrývá sociálně-darwinistické pojetí člověka a společnosti, je nesmírně riskant-
ním kompasem politiky 21. století. Není náhodou, že tento Američan a Rus – dva 
bezesporu vysoce vzdělaní politologové – nevidí jinou budoucnost pro Čechy a Slo-
váky než v rámci německé sféry vlivu.  





 

 

 

 

16. 
HROZIVÉ PROROCTVÍ  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Jiným – v Česku i na Slovensku často připomínaným – projektem budoucnosti je mo-
del odvozovaný z práce Samuela Huntingtona Střet civilizací. Ta se stala velice důleži-
tým impulsem k hledání rizikových faktorů ve světě po studené válce v době, kdy 
v západní teorii a publicistice začaly převládat představy o vítězství liberalismu a konci 
dějin. Získala a stále si udržuje velký vliv na myšlení řady intelektuálů, politiků a vojáků 
a hrozí, že se tak stane sebesplnitelným proroctvím. Zájem o ni navíc oživily migrační 
vlny, zvláště ta, která v roce 2015 zasáhla Evropu. Huntingtonova kniha ale není čistě 
geopolitickým dílem, jeho teoreticko-metodologická výbava je bližší škole politického 
realismu. Má však také své geopolitické konsekvence a hlavně své geopolitické vykla-
dače. Ve zjednodušené podobě pak přiřazuje Česko a Slovensko ke specificky defino-
vanému západnímu civilizačnímu okruhu a odsuzuje tyto malé středoevropské státy 
ke konfliktu s východem a jihem, tedy mimo jiné k nepřátelství vůči pravoslavným 
křesťanům a takovým státům, jako je Rusko.  

Huntingtonova práce Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu – vydaná 
roku 1996 po velkém úspěchu autorova článku Střet civilizací? zveřejněném v časopise 
Foreign Affaires roku 1993 – přináší dělení světa na devět civilizací: 1/ západní, 2/ lati-
noamerickou, 3/ africkou, 4/ islámskou, 5/ čínskou, 6/ hinduistickou, 7/ pravoslavnou, 
8/ buddhistickou, 9/ japonskou. Tuto Huntingtonovu představu o rozděleném světě 
symbolicky znázorňuje mapa číslo 27.1 

Základní koncepce Huntingtonovy práce je podávána rozporuplně. Až v závěru kni-
hy se lze dočíst, že „v rodící se době jsou střety civilizací největší hrozbou pro světový 
mír, a nejjistější zárukou před globální válkou je proto mezinárodní řád založený na 

                                                      
1 Podle Cultural Explanations. In: Economist, 9. 12. 1996, s. 26.  
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civilizacích.“ Pozornost tato koncepce přitáhla však svým vyzněním, které se nese 
v sociálně-darwinistickém duchu, neboť zdůrazňuje permanentní a neodstranitelný 
charakter konfliktu mezi civilizacemi. Místa dotyků civilizačních okruhů se u tohoto 
autora mění na frontové linie: „Války na zlomových liniích jsou přerušované; konflikty 
na těchto hranicích jsou neukončitelné.“1 Právě tímto směrem postupuje v Česku i na 
Slovensku jak popularizace závěrů Huntigntonových analýz, tak i jejich geopolitické 
využití. A to zvláště v souvislosti s migrační krizí, započatou v roce 2015.  
 

Mapa č. 27: Huntingtonovy konfliktní civilizace 
 

 

Geopolitická konkretizace obrazu protikladnosti kultur je podobná klasické němec-
ké geopolitice. Vždyť také podle Karla Haushofera nedostatek životního prostoru mě-
ní hranice států v bojové fronty. Jeden z možných modelů vyústění konfliktu civilizací, 
který Huntington uvádí, má podobu světové války, jejíž počátek klade do Asie. Klasic-
kou geopolitiku pak připomíná i skutečnost, že i podle Huntingtona nejdůležitějším 
nástrojem konfrontace civilizací je stát.  

Huntington se domnívá, že vnitřní struktura civilizací je rozvrstvena a vytváří poli-
tickou strukturu, která rozlišuje význam jednotlivých zemí podle stupně identifikace 
s kulturou a odpovědnosti za osud civilizace. Rozlišuje (a) členské státy civilizace, což 

                                                      
1 HUNTINGTON, Samuel P.: Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka  

Publishers, 2001, s. 393 a 355.  
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jsou země, které se kulturně ztotožňují s určitou civilizací; (b) ústřední stát, který je 
nejmocnější zemí daného civilizačního okruhu – v případě japonské civilizace je civili-
zace identická s jediným ústředním státem, Japonskem, Západ má dvě jádra, USA a zá-
padoevropské státy Německo s Francií, muslimskému světu chybí ústřední stát apod.; 
(c) rozštěpené země, v nichž vedle sebe žijí velké supiny lidí patřící k různým civiliza-
cím. Leží v oblasti civilizačních zlomů, jako například Bosna a Hercegovina či Ukrajina; 
(d) rozdvojené země, které sice mají jednu převládající kulturu, ale političtí představi-
telé chtějí její civilizační identitu změnit.1  

I když jsou všechny civilizace samostatnými jednotkami, v současné době podle 
Huntingtona hraje Západ simulantku proti zbytku světa. Ovšem hlavní důraz tento 
autor klade na konfrontaci s muslimským světem a Čínou, s nimiž prý bude mít Zá-
pad vždy napjaté a často otevřeně nepřátelské vztahy. Multipolarita tak dostává po-
dobu relativní bipolarity. Ve vlastním zájmu prý musí USA a západoevropské země če-
lit výzvám ostatních civilizací, přičemž musí především: 

 Prohloubit politickou, ekonomickou i vojenskou integraci a koordinovat přitom 
svoji politiku, aby státy z jiných civilizačních okruhů nemohly využívat vnitřní roz-
pory Západu; 

 Začlenit do NATO a Evropské unie středoevropské země, pobaltské republiky, Slo-
vinsko a Chorvatsko; 

 Podporovat prozápadní orientaci v Latinské Americe; 

 Omezovat růst konvenční i nekonvenční vojenské síly islámských států a Číny; 

 Zpomalit odklon Japonska od Západu směrem k Číně; 

 Uznat Rusko jako ústřední stát pravoslavné civilizace a hlavní regionální mocnost 
s legitimními zájmy na bezpečnosti své jižní hranice; 

 Udržovat západní technologickou a vojenskou převahu nad ostatními civilizacemi; 

 Uvědomit si, že intervence Západu do záležitostí jiné civilizace je nejnebezpečněj-
ším zdrojem nestability a potenciálního globálního konfliktu.2 
 

ČTVRTÁ VLNA 
Patří ale k pozoruhodnostem politického života, že se vize kultury jako základu po-

litiky periodicky vracejí. Huntingtonův obraz konfliktu civilizací navazuje na tři velké 
koncepce obdobného zaměření: 

 Jak již bylo uvedeno, v druhé polovině šedesátých let 19. století rozpracoval vizi 
konfliktu civilizací ruský přírodovědec a sociolog Nikolaj J. Danilevskij. Patos je-
ho koncepce směřoval k výzvě mobilizovat Rusko a sjednotit slovanstvo proti ne-
bezpečí ze Západu: Danilevskij psal, že v evropském chápání je civilizace německo-
románským výtvorem a je v protikladu vůči ruskému a slovanskému způsobu živo-
ta. Proto měla být vytvořena protiváha rozpínavosti německo-románské civilizace. 

                                                      
1 Tamtéž, s. 139 a 154-157. 
2 Tamtéž, s. 381. 
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Jeho Všeslovanský svaz neměl usilovat o celosvětovou nadvládu, ale měl být nut-
nou a zároveň jedině možnou zárukou zachování kulturní plurality, jedinou obra-
nou proti celosvětové nadvládě Evropy.  

 Počátkem 20. století přišel s pesimistickou interpretací dějin založenou na obra-
zu vývoje kultur německý filosof kultury a dějin Oswald Spengler (1880 – 1936). 
Ve své dvousvazkové knize Zánik západu: náčrt morfologie světových dějin, vyda-
né v letech 1918 a 1922, vykreslil model osmi „vysokých kultur“: 1/ čínskou,  
2/ starověkou semitskou, 3/ egyptskou, 4/ indickou, 5/ „apolinskou“ (řecko-řím-
skou), 6/ „magickou“ (íránskou, hebrejskou a arabskou), 7/ mexickou a 8/ „faus-
tovskou“ (západní). Nejslavnější myšlenkou této Spenglerovi práce je náčrt cyklu 
vzestupu a pádu západní kultury. Ve Spenglerově pojetí se západní kultura zrodi-
la v 10. století, přičemž jejím tehdejším nejdůležitějším výrazem byla feudální spo-
lečnost a románská architektura. Vyvrcholením západní kultury prý byla gotika a 
scholastika, urbanizace znamená konec mládí Západu; úpadek začal renesancí. 
Nová městská společnost je létem západní kultury, 18. století podzimem a 19. sto-
letí již zimou: vítězí materialismus, peníze, parlamentarismus a socialismus. Bu-
doucnost prý přinese obnovu přitažlivosti krve a moci instinktu, nastane éra 
césarismu a také velkých válek. Výsledkem bude všeobecná uniformita, nový druh 
primitivismu. Řečeno jinak, po tvořivé fázi západní kultury přišla její materialistic-
ká etapa a následuje nevyhnutelný zánik Západu.  

 Dvanáctisvazková páce Studium historie britského filosofa dějin, historika a soci-
ologa Arnolda J. Toynbeeho (1889 – 1975), vydaná v letech 1934 až 1961, je mo-
numentálním ztvárněním obrazu dějin 26 „lokálních civilizací“. Z tohoto souboru 
v některých svých pracích Toynbee vyděloval pět živých civilizací: 1/ západní spo-
lečnost, sjednocenou západním křesťanstvím; 2/ pravoslavnou neboli byzantskou 
společnost v jihovýchodní Evropě a Rusku; 3/ islámskou společnost v oblasti od 
severní Afriky a Středního východu po Velkou čínskou zeď; 4/ hinduistickou spo-
lečnost v tropické subkontinentální Indii; 5/ dálněvýchodní společnost v sub-
tropických a umírněných oblastech jihovýchodní Asie. Vzestup a pád civilizací 
podle Toynebeho závisí na tvořivé síle elity a vůdců. Úpadek tento autor spojuje 
s nástupem nacionalismu, militarismu a tyranií despotické menšiny.  

Pro všechny zmíněné koncepce je charakteristické propojení obrazu kultury, civili-
zace a náboženství. Právě náboženství pomáhá zachytit individualitu kultury či civili-
zace. Kultury jsou do značné míry chápány jako uzavřené, snad jen u Toynbbeho je 
patrná důvěra v možnost mezikulturního přenosu hodnot. Naopak Danilevskij vidí pro 
slovansko-ruskou kulturu pronikání západního vlivu jako osudovou hrozbu. První tři 
zmíněné vlny zájmu o kulturu se vyznačují vymaněním se z tradičního eurocentrismu, 
kdy růst zájmu o neevropské či nezápadní kultury je spojen s uznáním vysoké hodnoty 
nezápadních přístupů. U Huntingtona je patrná tendence k hierarchizaci hodnot kul-
tury – eurocentrismus není odstraněn, ale nahrazen západním narcisismem.  
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V Danilevského, Spenglerově a Toynbeeho koncepcích je velký důraz položen na 
studium vnitřního cyklu života civilizace, u Huntingtona tento velmi příznačný rys 
koncepcí jeho předchůdců chybí. Tendence vnímat kultury jako živé organismy 
s obdobím dětství, dospělosti, stáří a smrti patří k přírodovědnému pohledu na svět 
zvláště u Danilevského a Spenglera. Podle Danilevského žádný kulturně-historický typ 
nezískal privilegium nekonečného progresu, každý žije ve své uzavřené oblasti, dotkne 
se své vlastní dokonalosti: postupně se stává složitějším, dosahuje vrcholu… a hyne. 
Také podle Spenglera je kultura organismem, který prožívá své fáze životního cyklu 
podobné ročním obdobím. Právě tato skutečnost podle tohoto autora umožňuje 
předvídat duchovní formy, trvání, ale i názory a produkci západní civilizace. V podání 
Toynbeeho jsou civilizace objektivní reality, z nichž každá prošla stadiem vzniku, větši-
na dosáhla zralosti, některé prožily vzestup, některé prošly i procesem dezintegrace, 
který byl završený konečnou smrtí. 

Pro tyto a obdobné koncepce je příznačné, že odmítají existenci lidstva – pokláda-
jí lidstvo za vědeckou či prázdnou abstrakci. Například podle Spenglera je lidstvo 
prázdná fráze. Zákonitý pokrok v dějinách neexistuje – každá historická epocha je 
výrazem mystické a nepostižitelné duše toho národa, který v daném období vládne. 
Duch jednotlivých kultur je neopakovatelný a nepřenosný, přičemž žádná z těchto kul-
tur nezaujímá výjimečné postavení: jsou to oddělené světy, všechny mají stejný vý-
znam na obecné mapě dějin.  

Danilevskij se jako přírodovědec domníval, že mezi lidstvem a národy je stejný 
vztah jako mezi přírodním rodem a druhy – existují jen kulturně-historické typy, ne 
lidstvo. V životě lidského druhu prý není obecný pokrok, postupné zdokonalování. 
Zároveň žádná národní kultura není podle tohoto autora pouhým stupněm na cestě 
k jiné. Rozvoj historických národů nepostupuje po jedné linii, ale v několika smě-
rech, tedy paralelně. Tento rys Danilevského koncepce je spojen s jeho odmítáním 
darwinismu, což má své zvláštní důsledky i v pojímání role konfliktu v mezinárodní 
politice. Naopak u Huntigtona je patrný vliv klasické geopolitiky, sociálně-darwi-
nistické pojetí povahy a existenčního významu konfliktu.  

Důležitou zvláštností přístupu Danilevského a Huntingtona je fakt, že ve svých 
úvahách kladou prvořadý důraz na politické vztahy civilizací. Je tu však dvojí od-
lišnost. U Danilevského je patrná koncentrace na problematiku vztahů Ruska či Vše-
slovanského svazu s Evropou. Dílo Huntingtona lze pokládat za vyzrálý projev politic-
ké globalistiky. Odlišné je ale u obou autorů především pojetí cíle poltického snažení 
či jeho prognozovaného výsledku. Danilevskij tvrdil, že „Všeslovanský svaz nehrozí 
celosvětovou nadvládou, ale přesně naopak – představuje nutnou a zároveň jedinou 
možnou záruku zachování celosvětové rovnováhy, jedinou obranu proti celosvětové 
nadvládě Evropy. Tento svaz by nebyl hrozbou nikomu, ale záležitostí čistě obranou – 
nejen v soukromých zájmech Slovanstva, ale celého světa.“1 Huntingtonova koncepce 

                                                      
1 DANILEVSKIJ, Nikolaj J.: Rossija i Jevropa. New York and London: Johnson Reprint Co., 1966, s. 463. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Část D: Geopolitická neurčitost střední Evropy 

 324 

se snaží napomoci udržení nadřazeného postavení Západu či hegemonistického po-
stavení Spojených států. 

Základní vlny zájmů o teorii civilizací a kultur jsou z jedné strany dány originalitou 
intelektuálních impulsů zmíněných prací, z druhé strany zlomovým charakterem 
doby, kdy byly psány – v Danilevského případě jde o reakci na sjednocování Německa 
a obecně na jaro národů, Spengler psal pod vlivem 1. světové války, Toynbee byl 
ovlivněn 2. světovou válkou a nástupem studené války. Práce Huntingtona spadá od 
období hledání vzorců, které by nabídly vysvětlení a doporučení pro nastupující epo-
chu po studené válce. Všechny zmíněné práce byly výrazem doby, která trpěla či trpí 
velkým hladem po nových myšlenkách. Neméně pestrá je však také teoretická pro-
dukce o kultuře z doby všedních dní – američtí kulturologové Alfred Kroeber a Clyde 
Kluchohn již na počátku padesátých let 20. století porovnávaly 164 odlišných definicí 
slova „kultura“, přičemž dospěli k závěru, že ve většině případů byly tyto definice spo-
jeny s výrazem „civilizace“.1  

 

NEJASNÉ POJMY 
V představách Huntingtona je pojem „civilizace“ synonymem pojmu „kultura“. Kul-

tura i civilizace jsou jako kategorie politické teorie právě tak vděčnými, jako i nebez-
pečnými pojmy. Tato skutečnost je dána tím, že se jedná o kategorie všeobjímající a 
zároveň neurčité. Neexistují obecně přijaté definice civilizace a kultury, což výrazně 
ztěžuje diskusi, neboť si do těchto pojmů může každý autor, čtenář či posluchač vložit 
vlastní obsah. Právě takovéto neurčité, oblíbené a často používané termíny mají vel-
ký potenciál využitelný při manipulaci. 

Při používání kategorie „civilizace“ zmatek působí především skutečnost, že tento 
pojem označuje nejen specifiku lidstva, ale slouží též jako jeden ze způsobů vymezení 
rozdílů mezi lidmi. Chaos začíná tím, že pojem „civilizace“ bývá často užíván k určení 
vývojového stadia, které je vyšší než divošství či barbarství. V tomto smyslu má po-
jem civilizace pozitivní hodnotící zabarvení. Patří ke zvláštnostem Spenglerova pojetí 
vývoje, že civilizaci chápal jako projev úpadku. Podle něho se zrod kultury jako probu-
zení velké duše rovná dětství, následuje vrcholné období v podobě kultury. Když její 
oheň vyhasne, vstoupí epocha do své poslední fáze – stává se civilizací. Pro tuto civili-
zační fázi je příznačný kosmopolitismus, masa místo národa, ateismus neboli mrtvá 
metafyzika místo prvého náboženství. Toto konzervativní pojetí však nebývá časté. 

Podle některých autorů se představa nadřazenosti Evropy nad Amerikou, Afrikou, 
Asií a Austrálií zrodila v 18. století, a to právě pomocí spojením pojmů kultura, civiliza-
ce a pokrok. Montesquieuova kniha O duchu zákonů z konce první poloviny 18. století 
„objevila“ morální a politické rozdíly mezi Západem a „despotickým“ Východem. Roku 
1766 pak v pojednání o francouzských koloniích v Severní Americe fyziokrat abbé de 

                                                      
1 Viz KROEBER, Alfred L., KLUCHOHN, Clyde A.: Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. New 

York, 1952, s. 191. Citováno podle VASILENKO, Irina A.: Političeskaja globalistika. Moskva: Logos, 
2000, s. 37. 
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Baudeau spojil pojem civilizace s přídavným jménem „europénne“, a to ve smyslu 
vyššího stadia pokroku ve srovnání s americkým primitivnějším a divošským vývojo-
vým stadiem. Téma se sekularizovalo a postupně posouvalo: synonymy již nebyly Ev-
ropa a křesťanství, nýbrž Francie a civilizace. Takovéto pojetí civilizace lze též nalézt 
také v díle Adama Smitha. Počátkem 19. století se již začal pojem „civilizace“ užívat 
v množném čísle.  

Pluralitní pojetí civilizace definuje tento pojem jako konkrétní stav kultury určité 
společnosti či jako kulturně daný celek. Pak lze například hovořit o barbarské civilizaci 
či konfuciálnské civilizaci nebo pravoslavné civilizaci. Takovéto chápání ztrácí hodnotí-
cí náplň a citové zabarvení. Právě toto pojetí je na první pohled příznačné pro Hun-
tingtona – ovšem stranickost Západu naznačuje, že za objektivismem je skryta před-
stava o nadřazenosti civilizace MY nad barbary ONI.  

„Civilizace je nejvyšší kulturní entitou“, cituje Huntington Toybeeho, podle něhož 
„civilizace zahrnují, aniž by byly zahrnuty druhými“.1 Domnívá se, že civilizace jsou 
určitým druhem totality. Tímto způsobem chce Huntington naznačit, že civilizace jsou 
vždy pluralitní a že představují konečnou hodnotu politiky; nic obecnějšího neexistuje. 
Jenže, a v tom je základní teoretickou-metodologický problém tohoto přístupu, vize 
pluralitních civilizací nevylučuje vyšší kulturní entitu, lidstvo.  

Také v odborné literatuře se často vyskytuje obecnější představa „lidské civilizace“. 
To je pojetí širší než zmíněné civilizace chápané jako oddělená kulturní společenstva – 
slouží k pro označení specifiky existence lidstva, vymezení jeho postavení v přírodě. 
Uvedené nejširší pojetí vychází z faktu, že existuje podobnost či příbuznost všech lid-
ských individuí. Nejvyšší kulturní entitou pak není civilizace jako plurál, ale civilizace 
jako singulár, civilizace lidského rodu. Neexistují pouze náboženské civilizace, existuje 
i lidstvo. Kulturu je podle tohoto pojetí nutné chápat jako duchovní a materiální vlast-
nictví všeho lidstva, způsob odlišnosti od jiných živočišných druhů.  

V návaznosti na klasické představy o neexistenci lidstva Huntington odmítá vizi 
existence lidské civilizace obecně. Jako „univerzální civilizaci" označuje soubor názo-
rů a doktrín, které v současnosti zastává mnoho lidí v západní civilizaci a někteří lidé  
z civilizací jiných. Tento soubor označuje výrazem „davoská kultura" a dodává, že tato 
společná intelektuální kultura existuje pouze na úrovni elit. Jenže společné kulturní 
dědictví lidstva není dáno pouze „davoskými“ zásadami podnikatelů a vybraných poli-
tiků. Všelidská kultura se především opírá o existenci základního mravního kodexu, 
který lze nalézt ve všech civilizacích a bez něhož nemůže lidská společnost přežít 
jako civilizovaná.  

Představy o existenci etického minima lze zachytit napříč časem a prostorem. Na-
příklad podle Konfucia „co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Pak nebude vůči tobě 
nenávisti, ať řídíš stát nebo rodinu,“2 – a pokládal toto rčení o ohleduplnosti za základ 
pojmu lidskosti, podle něhož by bylo možné jednat až do konce života. Podle jiné kon-
                                                      
1 HUNTINGTON, Samuel P.: Střet civilizací. Citované vydání, s. 34.  
2 KONFUCIUS: Rozpravy. Hovory a komentáře. Praha: Mladá fronta, 1995, s. 133 a 155. 
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cepce, kterou představují názory Ježíše, „jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak  
i vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci“. (Matouš 7, 12) Jaký je roz-
díl mezi těmito dvěma tezemi? Přibližně polovina tisíciletí, obsah je stejný. Když pak 
Rousseau v Nové Héloise tvrdil, že člověk je bytost příliš ušlechtilá, než aby byl nucen 
prostě sloužit za nástroj jiným lidem, otevřel prostor pro modernější vyjádření stejné-
ho mravního minima, který pak vyplnil Kant. 

Také pojem „kultura“ bývá užíván v několika podobách. V nejužším pojetí se jedná 
o umění. Toto populární pojetí má své vysoce kultivované a spekulativní vyjádření ve 
Spenglerově koncepci, kde duch jednolitých kultur nalézá umělecký výraz a je umělec-
kými prostředky nejsnáze postižitelný. Tato linie chápání kultury je v Huntingtonově 
díle potlačena. V širším pojetí je kultura úrovní myšlení a jednání. V nejširším pak sou-
hrn materiálních a duchovních hodnot vytvořených buď celým lidstvem v průběhu 
dějin, nebo určitou společností. Objevuje se ale i jiné pojetí – například u Kanta: pro 
něho pojem „kultura“ označoval totalitu lidského tvůrčího potenciálu, zatímco „civili-
zace“ užitečné návyky a znalosti ztělesněné v praktických úspěších.  

Dominující představa kultury je široká a obsahuje soubor hmotných předmětů, in-
stitucí a duchovních statků. Toto pojetí kultury tedy zahrnuje stav společnosti, materi-
ální i mravní, osobnostní orientaci, hodnoty, společenské orgány a organizace. Různí 
autoři pak hovoří o objektivních artefaktech, symbolech, jazyku a pozorovatelných 
vzorcích chování či o veřejných a sdílených názorech, chování, zmíněných institucích, 
o sociální struktuře vytvořené kulturou atd. V rámci tohoto celku je tvořivý potenciál 
kultury zpravidla hledán v duchovních procesech uvnitř jednotlivce, kde vládne pod-
vědomí a imaginace.  

Problém neslučitelnosti kulturních vzorů chování nemusí být hned otázkou váleč-
ného střetu ústředních států civilizací či bojů na hranicích civilizací. Může se jednat  
o problém vnitrostátní, například při kontaktu romského způsobu života a kulturních 
návyků Čechů; jiným příkladem může být podpora některých voličů stranám Nové 
pravice v zemích Evropské unie; příkladem může být i kulturně-politický zmatek 
v představách Němců z českého pohraničí, kteří se z příslušníků většinového národa 
v habsburském Rakousku změnili v Československu na národnostní menšinu – či Ma-
ďarů, kteří se narodili v Uhrách a měli žít na Slovensku. Obdobné rozpory a konflikty 
vyvolává abstraktní multikulturalismus z jedné a emotivní xenofobie z druhé strany 
v souvislosti s migrační vlnou započatou v roce 2015. V okamžicích dotyku jednání 
podle odlišných kulturních vzorů se u řady lidí dostavuje pocit, že hranice rozdílů 
životních způsobů je totožná s nepřekročitelnými morálními hranicemi, dojem, že 
určité hodnoty nelze zradit či nahradit. Tehdy se objevuje zákaz kompromisu, politic-
ko-kulturní tabu. Formuje se vědomí neslučitelnosti kulturních hodnot. Jejich nositelé 
se domnívají, že jedna podlamuje druhou, že obsahují absolutní pravdu, která je ko-
nečná, nedělitelná a nesčitatelná s jinou pravdou. Přibližně jedno a půl tisíciletí byla 
v Evropě takovou kulturní samozřejmou pravdou ptolemáiovská představa vesmíru, 
který se otáčí kolem Země. 
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KULTURA VERSUS IDEOLOGIE 
Huntingtonova koncepce vnímá civilizaci a kulturu jako hlavní či jediný zdroj 

identity člověka v politice. Tak tomu ale nikdy nebylo a není ani dnes. Řada motivů 
politického chování umístěných v jednotlivcích může být široce sdílena a šířena v kul-
turní rovině. To vysvětluje, jak se kultura podílí na motivaci chování. Na druhé straně 
zdroje pohnutek politického chování jsou mnohem pestřejší, Huntingtonova koncepce 
je příliš monodeterministická. Podněty politického chování mají své biologické, psy-
chické a sociální zdroje, přičemž každý z těchto pramenů motivů je – nebo alespoň 
může být – vnitřně strukturovaný. 

Kultura dává jednotlivci a skupinám nejobecnější hodnotící soudy. Lze tvrdit, že 
definuje i to, čemu se někdy říká národní charakter. Kultura má vliv na nevědomí  
i vědomí člověka a je podstatná z hlediska jeho socializace. V tomto smyslu kultura 
dodává světovému názoru obecnější hodnoty než ideologie. Kultura ale jen částečně 
určuje, jak lidé posuzují některé jevy a události. Ideologie je ta část světonázorových 
představ velkých skupin a tříd, která je logicky uspořádanější a vedle pocitových strá-
nek zahrnuje i doktríny jako relativně systematizovaný soubor teorií, symbolů, tradic  
a hesel, tvořící určitý rámec pro praktické jednání skupin. Z tohoto hlediska kultura 
ideologii předchází, ovšem ideologie je blíž k politickému rozhodování.  

Kultura je vnitřně strukturovaný fenomén, přičemž každá její vrstva má svá vlast-
ní kulturní a případně i politická specifika. Tak může být občan České republiky ne-
jen představitelem západní kultury, ale i evropanství, kultury Česka, slezské kultury, 
kultury moravské vesnice; může být ale též nositelem odlišných kulturních vzorců 
chování sociálních skupin jako je například proletář a buržoa, nebo Róm a gadža atd. 
Politizace rozdílů je možná v každé takovéto vrstvě. Vyžaduje ale napřed ideologické 
zdůvodnění. I pak může mít dvě podoby: 

 Může dojít k vnitrocivilizačním konfliktům. Nejde v tomto případě o konflikt růz-
ných kultur v jednom státě, ale konflikt jednotlivců a skupin patřících k jednomu 
kulturnímu okruhu, vymezenému podle Huntingtonových měřítek; 

 Existuje možnost mezicivilizační solidarity těchto sociálních vrstev, politizace 
jdoucí napříč kulturních hranic. 

Tvrdit, že kultura určuje civilizační kvalitu života, je asi bližší pravdě než říci, že kul-
tura dodává lidem ucelený světový názor. Kultura vytváří specifické způsoby života a 
s nimi spojený subjektivní pocit štěstí a svobody. Její nabídka politických hodnot je ale 
tak obecná, že umožňuje vznik různých, někdy v zásadních politických otázkách proti-
kladných ideologií – takto např. Huntingtonova západní civilizace zrodila ideologii li-
beralismu, komunismu, konzervatismu i fašismu, ale i anarchismu, enviromentalismu 
či feminismu atd. Výsledkem je, že nelze hovořit jen o rozdílech kultur. Ani uvnitř zá-
padní civilizace dějiny neskončily. Je nutné studovat možnosti ostrého, vnitrociliviliač-
ního konfliktu. Kultura vnucuje pouze některé politické priority, symboly a definice, 
vybírá pouze některé hodnoty a cíle i pravidla politického chování. Vybírá je tak, že 
se různým jednotlivcům a skupinám mohou tyto kulturní hodnoty promítat do ideolo-
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gických hodnot a doktrín odlišným způsobem. Kulturně-politické střety jsou patrné 
také uvnitř současného Západu, kde vítězný liberalismus ohlašuje a oslavuje pouze 
zdánlivé řešení sociální otázky, národnostních problémů a vítězství občanských svo-
bod. A stále zde zůstávají politické a ideologické rozpory kolem problematiky sociální 
nerovnosti, solidarity, životního prostředí, interrupce, kontroly zbraní, náboženství ve 
školách, cenzury, manipulace atd.  

O nezprostředkované přeměně kulturních hodnot na hodnoty politické je možné 
hovořit pouze tehdy, když výlučně kulturní vědomí a nevědomí zformuje svébytné 
cíle, k jejichž dosažení je nutná politická aktivita. Kulturní odlišnosti v postavení indic-
kého a brazilského proletáře nemusí být ale zrovna tím, co tyto příslušníky těchto 
odlišných civilizací trápí. Může se stát, že vnímají jako významnou podobnost svých 
osudů. Každý nemusí pociťovat příslušnost k civilizaci jako nejširší MY, skupinu, uvnitř 
které se cítí kulturně doma a která jej odlišuje od všech jiných ONI. Někdo může MY 
vnímat jako lidský rod, jiný jako nadnárodní korporaci. Takto se také vytvářel v roce 
2015 v souvislosti migrační vlnkou rozdíl mezi reálnými humanisty a zastánci abstrakt-
ního multikulturalismu.   

Existence politických rozdílů i rozporů uvnitř kultury a mezi kulturami nevylučuje, 
že se může formovat taková institucionální síť a taková politická kultura, která umožní 
křížení osobní a skupinové loajality. Na druhé straně přijímat v Evropě velké skupiny 
migrantů s jinými kulturními vzory bez zajištění materiálních podmínek k jejich inte-
graci nutně vede k vyvolání konfliktů většiny a nových menšin. Každý člověk je multi-
dimenzionální bytost. Má ale také možnost volby: může si tuto svoji složitost uvědo-
mit, nebo může podléhat vnímání sebe sama jako bytost jednorozměrnou. Pak může 
sebe sama definovat ne jako příslušníka rodu člověk moudrý, ale jako bojovníka 
rodu člověk západní.  

 

DOKTRINÁLNÍ ROZPOR 
Pozoruhodným aspektem Huntingtonovy koncepce je její antiliberální zaměření. 

Huntington spojuje představu o politickém chování státu s obrazem člověka, který 
nelze vtěsnat do liberální doktríny. Je příznačné, že mnozí liberálové v okamžiku, kdy 
začínají hovořit o mezinárodní politice, utíkají ke konzervativní doktríně; ta však 
pracuje s jinou definicí člověka, společnosti a státu než liberalismus. Tento skok je 
zvláště typický pro mnohé přívržence školy politického realismu, k níž je Huntington 
také přiřazován. Zmíněnému eklektickému zmatku odpovídá i „kolektivistický“ obraz 
kultury a vize konfliktu civilizací.  

Liberální představa rozhodování je založena na víře ve schopnost jednotlivce pro-
počítat vlastní zájem, porovnat náklady a zisk. Takovéto rozhodování vyžaduje nezá-
vislost na jakýchkoliv vnějších hodnotách, které by tento kalkul předcházely. Vize, že 
kultura predestinuje cíle člověka, patří ke konzervativní výzbroji. Ostatně i úvahy  
o centrální roli náboženství v kultuře tvoří klasické téma konzervativní doktríny, a to 
již od dob Edmunda Burka a François-Auguste-René de Chateaubrianda. Od tradicio-
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nalistické větvě konzervatismu pochází i myšlenka o rozhodující roli jednotné židov-
sko-křesťanské tradice pro západní civilizaci. 

Konzervativní jednostrannost Huntingtona při definování člověka je patrná  
i při zdůvodňování konfliktu. Příčinou budoucích sporů, konfliktů a válek je prý „všu-
dypřítomnost konfliktu. Nenávidět je lidské. Ostatně mají-li se lidé nějak definovat a 
motivovat, potřebuji nepřátele: konkurenty v podnikání, rivaly ve sportu, oponenty 
v politice.“1 Takto jednoduše, pomoci variace ideje prvotního hříchu a jeho následků, 
však nelze konflikty či dokonce války zdůvodnit. Lidské není pouze nenávidět  
– právě tak lidské je milovat. Světový politický systém není složen jen z nepřátelství  
a válek; takto by nemohl existovat. Neméně významná je i kooperace na bázi vzá-
jemné výhody, poznávací komunikace, někde nezájem, jinde zase solidarita. Deter-
minovanost mezinárodně-politického násilí je mnohem složitější než tvrdí ti, komu 
stačí biologické, „kulturní“ či idiografické vysvětlení. Obtíže při používání pojmu civili-
zace i jednoduchých soudů o hříšnosti člověka k interpretaci konkrétního politického 
rozhodování může manifestovat historie Švédska. Tato velmoc v době třicetileté války 
šířila v Evropě smrt i moderní formy organizace a výcviku armád – a od roku 1809 řeší 
své mezinárodní otázky bez války (byť se v roce 2001 zapojila do jednotek ISAF působí-
cích pod vedením NATO v Afganistánu). Změnila se v této zemi civilizace, nebo byli 
vyměněni lidé? 

Války mají zpravidla buď obecnější, nebo konkrétnější příčinu než skutečnost, že 
někde hraničí civilizační okruhy. Možná je jejich zdroj zabudován do politického cho-
vání jako jeden z aspektů rozporů a iracionality v jednání člověka. Nebo souvisí se 
společenským systémem, jeho strukturou (Karel Marx a Erich Fromm by řekli vykořis-
ťovatelskou, Jared Diamond by řekl kleptokratickou strukturou), která k moci přivádí 
sobecké elity. Rozdíly v civilizacích pak mohou posloužit jako záminka k válce, která je 
stejně dobrá, jako kterýkoliv jiný ideologický prapor. 

Podle této koncepce se vyčerpaly moderní ideologické motivy a konflikt se vrací 
ke středověkému náboženskému osvětlení a zapříčinění rozporů. „V právě se rodící 
globální politice zaujímají místo dvou velmocí z doby studené války ústřední státy 
hlavních civilizací, které vzhledem k ostatním zemím fungují jako zásadní póly přitažli-
vosti a odpudivosti“. Boj „svobodného světa“ proti komunismu vystřídal střet „civili-
zace Západu“ se zbytkem světa. Za nejdynamičtějšího odpůrce Západu je pokládán 
islám. Huntington přímo odmítá tvrzení některých západních autorů, ale i někdejšího 
amerického prezidenta Billa Clintona, že Západ se nepotýká s problémem islámu jako 
takovým, nýbrž pouze s islámskými násilnickými extremisty. „Čtrnáct století dějin 
nám… říká něco jiného,“ konstatuje.2 Proč je tu ale onen ostrý konflikt s islámem a bu-
doucí konfrontace s Čínou, ale chybí konflikt s hinduismem?  

Existují ale i geopolitické koncepce, které v návaznosti na Danilevského chápou 
konflikt kultur jinak než Huntington. Například Valerij Petrov vnímá svět ještě vyhra-
                                                      
1 HUNTINGTON, Samuel P.: Střet civilizací. Citované vydání, s. 145. 
2 Tamtéž, s. 179 a 248. 
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něněji bipolárně a domnívá se, že proti Západu by měly stát blok RIKI – tradiční odliš-
né civilizace Ruska, Indie, Číny a Iránu. Podle Petrova národy a státy tohoto bloku 
v sobě koncentrují mravnost, která má čelit liberálnímu rozkladu. Blok RIKI by podle 
tohoto autora měl mít čtyři hlavní cíle: 

 Společné osvojení geopolitického, geoekonomického a geokulturního prostoru, 
krystalizace nejlepších výsledků zemí, vytváření nových technologií. Na tomto zá-
kladě pak vytvářet alternativní systém, který bude stabilizovat civilizační rozvoj. 

 Společná obhajoba vlastních hodnot, ideálů a tradic, národních způsobů života. 
Důležité je vzájemné kulturní obohacování, odpor ke stejnorodosti.  

 „Formování nového pozitivního modelu civilizační spolupráce na základě dialogu 
civilizací a kultur, vedeného na obecných univerzálních hodnotách spravedlnosti, 
svobody, lidskosti, moudrosti, úcty k lidské důstojnosti, odpovědnosti a víry 
v budoucnost.“ 

 „Předložit světovému společenství rozpracovanou strategii řešení globálních pro-
blémů,“ přežití a rozvoje celého lidstva, harmonizace světa. „Účast na akcích pod-
porujících světovou bezpečnost.“1 

Mezinárodní politické vztahy nelze pochopit jen na úrovni vztahu kultur, neposta-
čuje ale ani poznání rozpornosti ideologických doktrín. Neméně užitečnějším nástro-
jem k pochopení jednotlivých událostí je znalost zákonitostí mocenské rovnováhy. 
Tak je tomu i po skončení studené války. Je možné kreslit etnické a náboženské hrani-
ce na mapě světa, význam a struktura státního zájmu se však v mezinárodních vzta-
zích po studené válce kvalitativně nezměnily.  

Nelze přehlížet, že pravoslavné Řecko podporovalo NATO při jeho bombardování 
Jugoslávie. Priorita koncepce státního zájmu před vizí zájmu civilizace byla také patrná 
v událostech po teroristickém útoku proti USA 11. září 2001. Boj proti mezinárodnímu 
terorismu lze vnímat jako boj proti islámu jen při zjednodušeném pohledu na složení 
teroristické skupiny a při porovnání odlišných dominujících náboženství ve Spojených 
státech a Saúdské Arábii, Afghánistánu či Iráku. Při vlastním boji USA proti organizaci 
al-Kaidá a proti afghánskému vládnímu hnutí Talibán byla pomoc převážně muslim-
ského Pákistánu nezastupitelná, důležitá byla i podpora Saúdské Arábie, Íránu, Tur-
kmenistánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu. Také Turecko zůstalo v době bojů v Af-
ghánistánu a invazi proti Iráku loajálním členem NATO a převaha muslimského obyva-
telstva v této zemi nikterak neznamená, že sekulární pojetí státu je v této zemi auto-
maticky odsouzeno k porážce. Naopak proti agresi USA proti „muslimskému“ Iráku se 
stavěla „katolická“ Francie, „protestantské“ Německo, „pravoslavné“ Rusko, „konfuci-
ánská“ Čína i „hinduistická“ Indie.   

Základní politická identifikace v mezinárodní politice v době bombardování Jugo-
slávie letadly NATO, v době bojů v Afghánistánu i v okamžiku útoku proti Iráku či Libyi 
probíhala na úrovni států, ne na úrovni kultur. Také rozbití multikulturního syrského 

                                                      
1 PETROV, Valerij L.: Geopolitika Rossii. Vozrožděnije ili gibel? Moskva: Vječe, 2003, s. 195-196. 
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státu podporou ozbrojené protivládní opozice nelze vysvětlit jako prostý střet civiliza-
cí. I proto je pro potřeby poznání mezinárodní politiky užitečnější zkoumat zákonitosti 
vztahů států než vztahů civilizací. Lze samozřejmě říci, že nejdůležitějšími vztahy jsou 
vztahy ústředních států civilizačních okruhů, pak ale platí: 

 Vztahy těchto ústředních států jsou především vztahy mocností podléhající zá-
konitostem mocenské rovnováhy a až poté ideologickým sklonům a někdy také 
kulturním vzorcům.  

 Také Huntington uznává, že islámská civilizace postrádá ústřední stát a jeho vzta-
hy k Západu se liší stát od státu.1 Z tohoto příkladu lze dovodit, že mezicivilizační 
rozpory jsou specifické, nikoliv typické mezinárodní vztahy.  

 

RIZIKA HISTORIOGRAFIE  
Také Češi mají svoji reprezentaci mezi autory, kteří pokládají kulturní rozdíly za ur-

čující. V roce 1984 spisovatel Milan Kundera publikoval stať Tragédie střední Evropy. 
V ní tvrdí, že Maďaři, Češi a Poláci tisíc let patřili k „římskému křesťanství“, podíleli se 
na každém období jeho historie. „Slovo »Evropa«  pro ně neznamenalo geografický 
fenomén, ale duchovní pojem, synonymum se slovem »Západ«. Dnes, což znamená 
po roce 1945 a intervenci Varšavské smlouvy roku 1968, střední Evropa sice kulturně 
představuje Západ, ale politicky Východ. Střední Evropa je Západ, který by „unesený, 
přemístěný a přeškolený (brainwashed)“, je to Západ, který ztratil svoji identitu. Tento 
posun neznamená jen politickou katastrofu – je to útok proti civilizaci Čechů, Maďarů 
a Poláků (Slováky Kundera neuvádí); jejich země byly vymazány z mapy Západu. Podle 
Kundery v srpnu 1968 Rusko „udělalo vše pro zničení české kultury“, a to hned 
v trojím smyslu: zničilo opozici, podkopalo národní identitu, aby bylo možné tuto zemi 
lépe spolknout ruskou civilizací a navíc „násilně ukončilo moderní éru, éru, v níž kultu-
ra reprezentuje realizaci nejvyšších hodnot“. Je tomu tak proto, neboť „totalitní ruská 
civilizace je radikální negací moderního Západu, Západu vytvořeného před čtyřmi sto-
letími“. Podle Milana Kundery však hlavní problém není v tom, že se politicky střední 
Evropa stala Východem, přestože je lepší částí své kultury spojena se Západem. „Ev-
ropa sama podléhá procesu ztráty své vlastní kulturní identity… Skutečnou tragédií 
pro střední Evropu tudíž není Rusko, ale Evropa.“2   

Toto Kunderovo pojetí dějin naznačuje, že dějepis nepatří k silným stránkám kon-
cepce konfliktu civilizací. Jsou to dějiny Čechů nejen bez Slováků, ale i bez Němců, bez 
„stýkání a potýkání“, bez Kladiva na čarodějnice, bez imperialismu, nacismu a holo-
caustu jako součásti tradice Západu. Obdobně v celé vizi konfliktu civilizací představu-
je vztah Západu a islámu jen jeden z mnoha příkladů toho, že účelově vybrané příkla-
dy z dějin slouží pouze jako podpůrný argument ideologického obrazu konfliktu. 

                                                      
1 Viz HUNTINGTON, Samuel P.: Střet civilizací. Citované vydání, s. 216. 
2 KUNDERA, Milan: The Tragedy of Central Europe. In: New York Review of Books, Volume 31, Number 7, 

April 26, 1984, s. 1, 2, 4, 10 a 11 – 
http://www.ises.hu/webimages/files/Kundera_tragedy_of_Central_Europe.pdf  
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Historiografie přestává být obtížným nástrojem hledání opakování v dějinách, které 
umožňuje stanovit zákonitosti, a mění se v obhájce předem stanovených tezí.  

Toto výrazně ideologicky zabarvené dějepisectví, které vnímá pouze konflikty nebo 
pouze harmonii, vrcholí u Samuela Huntingtona v tezi, že „Západ se pochopitelně liší 
od všech dějinných civilizací tím, že od roku 1500 měl vliv na všechny od té doby exis-
tující civilizace. Rovněž odstartoval procesy modernizace a industrializace, které se 
rozšířily po celém světě, a ostatní společnosti se pak Západu snažily vyrovnat bohat-
stvím i modernitou.“1  

Z čeho se ale zrodil moderní Západ? Každý, kdo nepodléhá ideologickým schéma-
tům, ví, že Evropa ve středověku až do 15. století čerpala poznatky z východu, pře-
vážně z Číny, a to prostřednictvím islámských zemí. Zdůrazňuje-li někdo roli antiky, 
nechť nezapomíná, že se jednalo o středomořskou kulturu s neoddělitelným význa-
mem severní Afriky a Malé Asie, kde ostatně vznikly jak judaismus, tak křesťanství. 
Mnohé literární poklady antiky se zachovaly jen díky arabským překladům. A už před 
antikou žili kulturní lidé: Evropa načerpala zemědělský a pastevecký způsob života ze 
starověké Mezopotámie. Tam došlo k první domestikaci rostlin i užitkových zvířat, 
tedy k vytvoření „evropských“ podmínek k populačnímu růstu a ke vzniku státu. Pro 
pochopení logiky chování civilizací, jejich vzájemného stýkání a potýkání, je mnohem 
užitečnější fascinující kniha Jareda Diamonda Osudy lidských společností2 než citovaná 
práce Huntingtona.  

Účelové dějepisectví je zvláště patrné v  pasážích o evropském sváru Západu a Vý-
chodu. Pro Huntingtona je Západ vymezen zeměpisně a kulturně. Obecně vzato ale 
„Západ“ není objektivní politická entita, ale subjektivní definice něčeho, co není 
přesně vymezeno ani historicky, ani zeměpisně. To ostatně velice názorně ukazuje  
i Huntington. Dovolává se názorů řady intelektuálů a politiků, pro něž „Evropa končí 
tam, kde končí západní křesťanství a začíná islám a pravoslaví“. Tato linie má být ne-
jen kulturním rozhraním, ale též hranicí ekonomickou a politickou.3 Tím ovšem vzniká 
zmatek – východní Evropa nejen že není Západem, přestává být Evropou. Západ (a 
Evropa?) sahá prostě po Tallin – jinak řečeno, podle Huntingtona Západ sahá až tam, 
kam se ohněm a mečem prodral Řád německých rytířů.  

Západní kultura je rozvrstvená a do značné míry situačně definována. Co je zá-
padní tradice, s níž autoři jako Huntington spojují nejdůležitější hodnoty politiky? An-
tická kultura ve smyslu filosofie – nebo rané křesťanství? Středověká rytířskost – či 
náboženská nesnášenlivost? Renesance – nebo upalování čarodějnic? Osvícenectví – 
nebo koloniální otrokářství? Průmyslová revoluce – nebo světové války? Goethe  
a Schiller – nebo Rosenberg a Hitler? Která část tradice dnes mlčí a která promlouvá 
k politikům a k masám? Huntington představuje západní tradici jako konglomerát an-

                                                      
1 HUNTINGTON, Samuel P.: Střet civilizací. Citované vydání, s. 216.  
2 Viz DIAMOND, Jared: Osudy lidských společností. Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. 

Praha: Columbus, 2000. 
3 HUNTINGTON, Samuel: Střet civilizací. Citované vydání, s. 183-184. 
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tického dědictví, katolicismu a protestantismu, evropských jazyků, oddělení duchovní 
a světské autority, společenského pluralismu, zastupitelských orgánů a individualis-
mu.1 Toto pojetí civilizace, jejíž jednotlivé části mají nejen různou sociální funkci, ale 
také odlišné dějiny, činí ze západní kultury nesmírně rozpolcený fenomén – a jen ob-
tížně lze v ní jako jádro nalézt náboženství.  

V současných koncepcích Západu jsou čtyři výrazně tendenční prvky v interpretaci 
dějin: (a) snaha vydávat za tradici jen pozitivní část minulosti a nevidět evropskou 
tradici jako rozporuplnou; (b) pojem židovsko-křesťanské tradice; (c) vize civilizační-
ho protikladu a kulturní nadřazenosti katolicismu nad Byzancí, což je následně spo-
jováno s náznaky o necivilizovanosti pravoslaví; (d) jednostranné pojetí role islámu 
v historii Evropy.  

 Od minulosti Západu nelze odloučit odpovědnost za „civilizační genocidu“, za to, 
že v průběhu sjednocování světa ve jménu svého náboženství a zisku zničil řadu 
odlišných civilizací a zmasakroval jejich příslušníky. Patos renesance, ale také 
vznik protestantství, doprovázely krvavé církevní soudy. I světové války mají své 
rodiště v Evropě. Řady těchto jevů si je Huntington vědom.  

 Lze samozřejmě říci, že pro současnou západní tradici je důležitá – a pro některé 
autory dokonce podstatná – kombinace křesťanského a židovského prvku. Judai-
smus je ale národním náboženstvím, zatímco křesťanství je univerzálním nábo-
ženstvím. I když si nelze představit Nový zákon bez Starého zákona, lze si před-
stavit křesťany plné nenávisti vůči Židům. Ve středověku i novověku proběhlo 
v křesťanské Evropě několik vln krvavých protižidovských pogromů, které vyvrcho-
lily holocaustem v době nacistické Třetí říše. Spolupráce křesťanských a židov-
ských fundamentalistů je záležitostí až druhé poloviny 20. století, když se ve 
Spojených státech koncem sedmdesátých let vzedmula nová vlna konzervatismu 
s výrazným antikomunistickým a protiateistickým zaměřením.  

 Mnozí obhájci ideje západní civilizace dokáží brát jako samozřejmost politické 
usmíření mezi katolíky a protestanty, jejichž spor v třicetileté válce zdecimoval 
Evropu, ale zcela vylučují možnost politického sblížení Západu s pravoslavím. 
Teze o tom, že by tak Rusko ztratilo svoji identitu, které Huntington opakuje po 
Danilevském, má malou hodnotu: získalo by prostě identitu novou, která nemusí 
být radikálně odlišná – a hlavně by nemusela být nižší. Součástí tohoto přístupu je 
i pěstování legendy o necivilizovaném byzantismu. Avšak nebyl to barbary vyvrá-
cený Řím, kdo chránil odkaz antiky. Konstantinopol byl bezprostředním dědicem 
římského císařství – Byzantskou říši nelze pochopit bez antického starověku. Tato 
říše měla nejdelší dějiny evropské státnosti, které opírala o geopolitické postave-
ní, jenž bylo až do začátku kolonizace v 15. století mocensky nejcennější oblastí 
evropského světadílu. Pravoslaví sice nepoznalo renesanci a reformaci, ale ani boj 
o investituru a spolupráci inkvizice se státem. Cezaropapismus, který Huntington 

                                                      
1 Viz tamtéž, s. 68-71. 
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– a nejen on – pravoslaví vyčítá, v Byzanci skutečně existoval; v novověku je však 
daleko příznačnější pro anglikánskou církev než pro organizačně decentralizova-
né pravoslaví.  

 K evropské historii patří i muslimský Córdobský chalífát (929-1031), který nabízel 
pozoruhodný příklad náboženské snášenlivosti. Tento chalífát se rozkládal na části 
území dnešního Španělska a v severní Africe. Dával obyvatelům právo vykonávat 
bohoslužby podle jejich vyznání a umožňoval křesťanům i židům zaujmout místo 
ve státní správě. Patří k paradoxům dějin, že pád tohoto chalífátu, především do-
bytí Toleda s jeho fascinující knihovnou, otevřelo cestu středověkým Evropanům 
nejen k pozoruhodné arabské vědě, ale také k arabským překladům děl Aristotela, 
jejichž původní znění byla bohabojnými křesťany zničena. Toto byl impulz nejen ke 
vzniku tomismu, ale také k empirismu a experimentálnímu pojetí vědy. Obdobně 
Sicilské hrabství (1071-1130), založené křesťanskými Normany, bylo velmi tole-
rantní vůči muslimům.  

Nejvýznamnějším tmelem hodnotového konglomerátu, který dnes tvoří západní 
politickou kulturu, není náboženství, ale liberalismus. Ten však není evropskou tradi-
cí ve smyslu staletého skládání civilizace. Navíc liberalismus tuto funkci spojovacího 
článku neplní pro svoji doktrinální vyhraněnost, ale pro svoji tolerantnost, sekulární 
charakter a neurčitost. Nabízí se pak otázka, zda jsou možnosti tolerance dány hrani-
cemi Západu. Huntington se jako někteří antropologové domnívá, že změny mohou 
probíhat pouze v rámci kulturní tradice, že se samotná kultura nemění. Je-li ale mož-
ná smířlivá kombinace katolicismu, protestantismu a judaismu, proč vyloučit poli-
tickou a kulturní toleranci zahrnující pravoslaví či ateismus? A jestliže došlo ke kulti-
vaci vztahů mezi křesťanstvím a judaismem, proč by nemylo možné něco podobného 
ve vztahu Západu k islámu?  

Složité a rozporuplné vazby uvnitř současné západní kultury nepřeková příslušník 
této civilizace nalezením logických vazeb například mezi antikou a katolicismem, ale 
emotivní identifikací s hédonisticky orientovaným životním způsobem. Dnes kulturu 
Západu mnohem více charakterizuje hoolywoodský kulturní primitivismus produku-
jící konzumní masové vzory myšlení a chování než katolicismus či dokonce antika. 
Zábavný a informační komercialismus rodí onen „civilizační fundamentalismus“, 
samozřejmý obraz nadřazenosti Západu. Zde získává masovou podporu agresivní 
požadavek westernizace světa, který se stal spolutvůrcem džihádistického extremismu 
a vzedmutí migrační vlny do Evropy v roce 2015.  

Problémem liberálního sjednocení kultury je i skutečnost, že se západní politická 
kultura odděluje od etiky. Stát se má starat o politiku, mravnost je pojatá jako dobro-
volná aktivita i u politiků a zůstala záležitostí náboženství a církví. Základní změnou 
oproti středověku je odstranění přinucení k účasti na aktivitách církví a pluralita vy-
znání. Liberalismus, který oprávněně odmítá vnímat cíle politiky jako bezvýhradně 
etické, rezignoval na požadavek moralizování při výběru politických prostředků. Libe-
rální prakticismus a utilitarismus směřují k nihilistické pozici. Ve skutečnosti je libe-
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rální oddělení morálky a politiky výsledkem nepochopení antiky a – vyostřeně řeče-
no – zradou na osvícenství.  

Ne všude je postavení církví ve společnosti a etiky v politické kultuře stejné jako na 
Západě. Čínská kultura může posloužit jako ukázka toho, jak je problematické defi-
novat civilizační okruhy pomocí náboženství. Všeobecně se pokládá za nejvlivnější 
prvek politické kultury Číny konfucianismus. Podle Britské encyklopedie žije v Asii při-
bližně 6,4 milionu lidí konfuciánského vyznání, vedle 384,1 milionu vyznavačů tzv. 
čínských lidových náboženství a 359,6 milionu křesťanů nejrůznějšího ritu.1 Jiní autoři, 
jako například slovenský geograf René Matlovič, se domnívají, že statisticky lze pod-
chytit jako náboženství jen spojení konfucianismu a taoismu; v Číně s více než miliar-
dou obyvatel se ke spojenému konfuciánsko-taoistickému vyznání hlásí přibližně 
369,4 milionu lidí. Navíc se ale konfuciánství proplétá s buddhismem, jehož vyznavačů 
je v Číně přibližně 102 milionů. Zároveň Matlovič uvádí, že se v Číně odhaduje počet 
ateistů na 71 % obyvatel.2  

Všechny tyto údaje lze pokládat za pravdivé. Souvisejí se skutečností, na kterou 
upozorňovali již někteří osvícenci: ve východní kultuře se problematika morálky pěs-
tovala mimo uzavřené náboženské systémy. Jedním z důsledků této skutečnosti byl 
takový stupeň náboženské tolerance, který je pro většinu dějin Evropy neznámým 
jevem. Umožňuje i onen podivný synkretismus, slučování protikladných filosofických 
koncepcí jako je konfuciánství a taoismus, do společných obřadů. V samotném konfu-
cianismu pak etická problematika tvoří jádro politické teorie a má podobu rozvoje 
toho, co by bylo možné nazvat důraz na pěstování občanských ctností. Viděno z to-
hoto zorného úhlu, nepředstavují Konfucius a Aristoteles žádný civilizační protiklad – 
podoba struktury jejich uvažování je nesporná.  

* * * 
To, že existují odlišná náboženství, neznamená, že neexistuje řada hodnot patřících 

všem civilizacím a že zde není univerzálně užívaný technologický pokrok či závažné 
globální problémy. Zároveň platí, že rozdíl nemusí být vždy příčinou konfliktu. Rozdí-
ly mohou obohacovat. Dosáhnout tohoto cíle ve vztazích odlišných civilizací přede-
vším vyžaduje „humanizaci politického dialogu“. Takovýto humanistický dialog civili-
zací, jak upozorňuje Irina Vasilenková, „obohacuje partnery, neboť nechápe jiné jako 
hranici svých možností, ale jako jejich rozšíření. Taková presumpce umožňuje každé 
civilizaci překonat vlastní sociokulturní egocentrismus… Jiná civilizace se stává zajíma-
vou a hodnotnou právě díky svým zvláštnostem a rozdílům…“3 Z druhé strany by mělo 
být varující, že počátek dnešní historicky nebývalé náboženské snášenlivosti v Evro-

                                                      
1 Citováno podle The World Almanac and Book of Facts 2016. New York: World Almanac Books, 2016,  

s. 682.  
2 MATLOVIČ, René: Geografia relígií. Náčrt problematiky. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied 

Prešovskej univerzity, 2001, s. 68, 82, 249 a 270. Viz též PARK, Ch. C.: Sacred Worlds. An Introduction 
to Geography and Religion. London: Routledge, 1994. 

3 VASILENKO, Irina A.: Političeskaja globalistika. Citované vydání, s. 328-329. 
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pě není dán ideou lidských práv, ale je obsažen v kompromisech augsburského míru 
(1555), vestfálského míru (1648) a ve Svaté alianci (1815); je výsledkem války.  

Představa mezicivilizačního konfliktu je příkladem pesimistické globální prognosti-
ky. Může být pravdivá – stačí, když jí nejvýznamnější státníci uvěří. Nebo když aro-
gantně zaútočí na „pojistky“ v podobě sekulárních arabských států v oblasti MENA, 
tedy na Blízkém východě a v severní Africe a otevře prostor pro islámský fundamenta-
lismus. Podstatné proto je, zda ti, kdo budou odpovědni za zahraniční politiku moc-
ností, budou opírat své rozhodování a jednání o obraz toho, co civilizace odlišuje, 
nebo o to, co lidstvo spojuje. Hlavní riziko dnes není v rozdílech západní, čínské či 
islámské kultury, ale v agresivních ambicích Západu vydávat svoji civilizaci za nejvyšší 
úroveň vývoje lidstva a za univerzální kulturu. Právě tento narcisismus a netolerant-
nost vůči jiným kulturám je hlavním nositelem nebezpečí, že se vize konfliktu civili-
zací naplní. Dialog civilizací bez válek a násilí proto vyžaduje nové přístupy přede-
vším ze strany Západu jako – zatím – nejmocnější civilizace dneška.  
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Kritika představ o tom, že Česko a Slovensko spadají do německé sféry vlivu či že jsou 
součástí tažení Západu proti východním civilizacím, je v české i slovenské publicistice 
poměrně častá. Z geopolitického hlediska je však obtížné kritizovat zařazování těchto 
dvou států do mocenských sfér jiných zemí prostě proto, že změna jejich postavení 
není možná na základě jejich přání či snažení. Důvodem je skutečnost, že tyto země 
patří mezi malé státy, tedy ty, jimž nedostatek moci neumožňuje podílet se na vy-
tváření evropské rovnováhy. Kritéria, jež by pomohla určit, který stát je malý a který 
velký, nejsou obecně dána a přijímána. Z nejčastěji užívaných lze připomenout tři – 
počet obyvatel, rozsah území a podíl na hrubém světovém produktu: 

 POČET OBYVATEL. Je-li jako kritérium malého státu stanoven počet obyvatel pod 
15 milionů (to je přibližně 2,1 % obyvatel Evropy), pak je na území Evropy 34 ma-
lých států, mezi nimi Česko a Slovensko a z jejich sousedů Rakousko a Maďarsko; 
10 států Evropy, včetně Německa, Polska a Ukrajiny, lze podle tohoto kritéria po-
kládat za velké.  

 VELIKOST ÚZEMÍ. Je-li jako kritérium malého státu stanovena rozloha méně než 
150 tisíc km2 (to je přibližně 1,4 % plochy Evropy), pak je na území Evropy 32 ma-
lých států, mezi nimi Česká republika a Slovenská republika, ale i Rakousko a Ma-
ďarsko – a 12 velkých států, mezi nimi Německo, Polsko a Ukrajina. 

 PODÍL NA HRUBÉM SVĚTOVÉM PRODUKTU. Je-li jako kritérium malého státu 
stanoven podíl na hrubém světovém produktu menší než 1 %, pak podle údajů 
Mezinárodního měnového fondu patřily Česko v roce 2015 se svými 0,32 % a Slo-
vensko při podílu 0,15 % mezi malé státy – právě tak jako jejich sousedé 
s výjimkou Německa (3,55 %).1 

                                                      
1 Údaje o podílu na hrubém světovém produktu podle parity kupní síly jsou zpracovány podle Internatio-

nal Monetary Fund: Report for Selected Countries and Subjects - http://www.imf.org/external/  
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Podle všech těchto tří kritérií jsou tedy Česko i Slovensko malé státy. Představitelé 
těchto zemí mohou kreslit libovolné modely budoucích mezinárodních situací, ale je-
jich politika nebude nikdy mít dostatečnou mocenskou oporu pro to, aby rozhodla, 
který z modelů se prosadí v praxi. A nejen že nebudou moci samostatně určit, jaká 
bude podoba uspořádání mezinárodních vztahů – i jejich podíl na rozhodování bude 
jiný, než by odpovídal například počtu obyvatel. V mezistátních vztazích se totiž při 
řešení velkých sporů hlasy států demokraticky nesčítají – tam se hlasy států váží. 
Moc dává život i diplomacii a mezinárodnímu právu. Váha argumentů diplomatů je 
především dána mocí státu: výsledky jednání se neopírají ani tak o výmluvnost vyslan-
ců, jejich šarm či logiku argumentů, ale především o moc státu, který reprezentují. 
Mezinárodní právo vytvářejí mocnosti, a když se rozhodnou, že normy respektovat 
nebudou, je téměř nemožné donutit je k tomu jinak než silou.  

Jestliže Československo nepatřilo mezi mocnosti, pak po jeho rozdělení vstoupily 
Česko a Slovensko do života jako geopolitické minimum státnosti. Malé státy jsou 
pasivním prvkem mocenské rovnováhy – jak napsal americký geopolitik Nicholas Spyk-
man, „malé státy představují vakuum v oblasti vysokého politického tlaku. Jejich život 
není dán jejich silou, ale tím, že nikdo neusiluje o jejich území, nebo tím, že mají být 
uchovány jako nárazníkové státy či jako závaží v mocenské rovnováze zájmů silných 
národů. Když tato rovnováha zmizí, malé státy obvykle zmizí s ní.“1 Malé státy nejsou 
komponenty světového politického systému, ale součást vztahů mocností. Země, jako 
jsou Česko či Slovensko, se na formování rozhodujících ukazatelů rovnováhy světo-
vého či alespoň evropského politického systému nepodílejí.  

Malá moc Česka a Slovenska není dána pouze vojenskou slabostí nebo nízkým 
hrubým domácím produktem. Z geopolitického hlediska je mimořádně důležitým uka-
zatelem moci i význam prostoru, v němž se ten který stát nachází. Z dob Berlínského 
kongresu, na němž se ruský car jako vojenský vítěz učil, že ideová a náboženská soli-
darita se Západem nic neznamená ve srovnání s jejich mocenskými zájmy, se tradují 
slova Bismarcka: „Kdo bude pánem Čech, bude pánem Evropy“. Podle jiných autorů 
německý kancléř prohlásil, že „Čechy v rukou ruských znamenaly by naše ujařmení, 
Čechy anektované Německem znamenají věčnou válku s Ruskem bez pardonu a odde-
chů“.2 Tato slova sice dnes nebývají často citována, tvoří však součást politického ne-
vědomí řady dnešních středoevropských státníků a komentátorů. K tradici českého  
i slovenského politického myšlení pak patří představa o vlastní výjimečnosti, která 
údajně vyplývá z umístění státu a národa v geografickém středu Evropy. Jedná se však 
pouze o geopolitickou iluzi. 

Na počátku 21. století je však zřejmé, že se Bismarck mýlil. Malá moc Česka i Slo-
venska je mimo jiné geopoliticky založena malou hodnotou prostoru, na kterém se 

                                                      
1 SPYKMAN, Nicholas J.: America's Strategy in World Politics. The United States and the Balance of Power. 

New York: Harcourt, Brace and Co., 1942, s. 25. 
2 Citováno podle ŠVANKMAJER, Milan, VEBER, Václav, SLÁDEK, Zdeněk, MOULIS, Vladislav, DVOŘÁK, 

Libor:  Dějiny Ruska. Citované vydání, s. 268.  
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tyto dva státy nacházejí. Mapa číslo 28 ukazuje skutečné rozložení tradičních silokři-
vek na světadílu – znázorňuje hlavní a vedlejší geopolitickou osu v dnešní Evropě.1 
Podle této mapy:  

 Hlavní geopolitická osa v Evropě postupuje po linii Paříž, Porýní (Düsseldorf, 
Essen, Duisburg, Dortmund), Berlín, Varšava, Minsk, Moskva. Tuto osu dnes ko-
pírují nejdůležitější plánované ropovody, železnice, dálnice atd.  

 Vedlejší geopolitická osa sleduje linii od zmíněného Porýní přes Mnichov, Vídeň, 
Budapešť, Sofii (Balkán) až do tureckého Istanbulu. To je ona linie, která v Masa-
rykových dobách charakterizovala pangermánský expanzionismus. 

 

Mapa č. 28: Geopolitické osy Evropy 

 

Tato situace se může líbit nebo nelíbit, ve své výpovědi je však zcela nedvojsmysl-
ná: právě tak jako v minulosti i dnes základní mocenské silokřivky Evropy míjejí Čes-
ko i Slovensko. A je-li tomu tak, pak v žádné politické konstelaci nebudou tyto státy 
součástí životních zájmů mocností. Řečeno slovy Brzezinského, Česko a Slovensko 
nejenže nejsou geostrategickým hráčem, nejsou ani geostrategickým ohniskem. Úze-
mí českého státu je existenčně důležité jen pro Čechy. Z mocností pouze sousední 
Německo má geopoliticky významné zájmy v této oblasti – z hlediska klasické geopoli-

                                                      
1 Podle KOPAČKA, Ludvík: Československo zaniklo, ať žijí Česká republika a Slovenská republika. Geogra-

fické rozhledy 1992/2, s. 35 (upraveno). 
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tiky jako oblast propojení Berlína a Vídně. Obdobně je území Slovenska životně důleži-
té pouze pro Slováky.  

Ačkoliv jsou Česko i Slovensko mnohdy chápány jako geopoliticky mimořádně cen-
ný střed Evropy, bez kterého nemůže Západ na východ a Východ na západ, dramatická 
historie 20. století naznačuje něco jiného. Už konference v Locarnu roku 1925 ukáza-
la, že hodnota středoevropského prostoru může být pro mocnosti jiná, než význam 
prostoru západoevropského. Poučením z mnichovské zrady není poznání, že Fran-
couzi a Britové jsou zlí a proradní, ale že geopolitická hodnota Československa byla 
pro ně nižší než tehdy vnímané riziko konfliktu s Německem. Také události v letech 
1948 a 1968 ukázaly malou hodnotu území Česka a Slovenska, jejich státnosti i režimu 
pro Západ. Rok 1989 naopak naznačil malý význam tohoto regionu pro tehdejší sovět-
ské vedení. Ani v budoucnu nebude území Česka či Slovenska součástí životních zá-
jmů mocností – na tom nezmění nic ani členství ve vojenské alianci. 
 

DIPLOMATICKÝ ROMANTISMUS 
 V roce 1993 nově vzniklé Česko i Slovensko zdědily po zaniklé federaci rozporupl-

nou zahraniční politiku. Status postsocialistické země je zařadil mezi státy s transfor-
mující se společností a ekonomikou, tedy mimo rodinu ekonomicky vyspělých libe-
rálních demokracií. Zároveň státníci Západu nepokládali nutnost rozchodu Česka se 
Slovenskem za prokázanou – byť byla kladně oceněna forma rozchodu, která vykazo-
vala mnohem nadějnější zárodky pro budoucnost než konfliktní prostor bývalé Jugo-
slávie či postsovětské státy. Přijetí Česka a Slovenska do nejdůležitějších mezinárod-
ních organizací, v nichž původně bylo Československo, však proběhlo bez problémů.  

Oba nově vzniklé státy navázaly na romantické období, které dominovalo v zahra-
ničněpolitickém myšlení a jednání všech postsocialistických zemí, a to v první řadě 
Ruska. Jádrem tehdejších představ byla iluze, že konec studené války vedl ke vzniku 
mezinárodního společenství bez konfliktů a mocenských sporů. Svět byl po odstra-
nění studenoválečnické bipolarity až příliš často vnímán jako harmonický, bez nut-
nosti aktivně vytvářet novou rovnováhu rozporných či různých zájmů jednotlivých 
států. Diplomatickým vrcholem těchto vizí byl summit účastnických zemí KBSE v lis-
topadu 1990 s jeho Pařížskou chartou pro novou Evropu. „Éra konfrontace a rozdělení 
v Evropě skončila. Prohlašujeme, že napříště budou naše vztahy založeny na respekto-
vání a spolupráci. Evropa se zbavila dědictví minulosti“ – to jsou slova z této Charty. 
Žádné případné rozdíly nebyly chápány jako předmět politických zápasů, neboť měly 
být pouhou předetapou dohody na základě společného pochopení Dobra. Objevila-li 
se anomálie například v podobě útoku iráckého diktátora na Kuvajt, pak bylo technic-
ky snadnou morální povinností tuto anomálii odstranit. V pozadí nadšeného přihlášení 
se do rodiny západních demokracií bylo cítit naivní představu, že spojení s liberálním 
životním způsobem znamená povinnost Západu starat se o bezpečnost a životní úro-
veň v postsocialistických zemích. Rozčarování z pomalosti a rozporuplnosti cesty 
k tomuto vytouženému cíli bylo jedním ze zdrojů morálně ideové krize jejich obyvatel.  
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V případě nové československé elity není přesné pokládat tento romantismus za 
oddanost principům politického idealismu – paradigmatu, které podřizuje jak myšle-
ní, tak i jednání představě nutnosti a možnosti odstranění moci z mezinárodních vzta-
hů. Nikdy nešlo o představu nadvlády etiky v mezinárodních vztazích. Od prvních dnů 
byl však pražský romantismus sloučením dvojího pohledu na svět:  

 Utopické vize harmonických vztahů se Západem, který byl u některých státníků 
doprovázených germanofilstvím.  

 Rusofobie, představy o zákonitě konfliktních vztazích s Východem.  
Prohlášení o neblokové zahraniční politice, která zaznívala z Hradčan po listopadu 

1989, byla slyšet jen do doby, než bylo jasné, že rozklad Sovětského svazu je nezadrži-
telný. To je i logika rychlého vychladnutí československých iniciativ zaměřených na in-
stitucionalizaci bezpečnostních struktur KBSE z počátku roku 1990. Visegrádská dekla-
race z února 1990 už manifestovala odhodlání zapojit ČSFR, Polskou republiku a Ma-
ďarskou republiku do (západo)evropského politického, hospodářského, bezpečnostní-
ho a právního systému. 

Smlouva o odchodu Sovětské armády z ČSFR byla podepsána v únoru 1990 a sta-
hování bylo dokončeno v červnu 1991. První slova o tom, že by NATO nemělo zůstat 
uzavřené pro země, které sledují jeho cíle, přednesl československý prezident Vác-
lav Havel ve štábu NATO už v březnu 1991, tedy ještě v předvečer rozpuštění Var-
šavské smlouvy. Tvrzení, že takto reagoval na selhání KBSE při řešení krizových situací 
v Evropě, je nepřesně datované: počátkem roku 1991 byla balkánská krize ještě v kan-
celářích politických plánovačů. Slovinsko i Chorvatsko vyhlásily nezávislost v červnu, 
Makedonie v listopadu 1991 a muslimská a chorvatská část Bosny a Hercegoviny až 
v březnu 1992; jejich jednostranné uznání ze strany Německa následovalo až po těch-
to aktech. Ovšem vina není na československém prezidentovi: malé státy jsou úspěš-
né ve světové politice jen tehdy, když se stanou hlasateli zájmů velmocí.  

Romantický rozměr diplomacie se především týkal naivního vztahu k Německu. 
Ten započal neúčastí ČSFR na jednáních 4 + 2 týkajících se podmínek sjednocení dvou 
německých států, SRN a NDR. Výsledkem bylo, že se nejen nezpevnily garance vztahů 
ČSFR a nového Německa, ale došlo též ke znehodnocování představ o suverenitě. 
Těmto tendencím se nevyhnuly ani Smlouva ČSFR a SRN o dobrém sousedství a přátel-
ské spolupráci z února 1992, která v německém znění operuje s pojmem „existující 
hranice“ místo „státní hranice“. Též Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích 
a jejich budoucím rozvoji z ledna 1997 je nevyvážená: v devadesáti slovech článku II, 
který se týká vztahu Němců ke 2. světové válce, se německá strana jednou „přiznává“, 
jednou „lituje“ a jednou si je „vědoma“; z osmdesáti čtyř slov článku III česká strana 
třikrát „lituje“ svého jednání vůči Němcům po 2. světové válce. To vše bez jakékoliv 
zmínky o Protokolu postupimské konference tří velmocí pojednávajícím o odsunu ně-
meckého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska. Zároveň je v souvislosti  
s odsunem Němců z Československa výhradně používán výraz „vyhnání“, a to bez je-
diné poznámky o vzdálenější minulosti.  
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Romantické iluze však doprovázely emoce. Ty měly napřed podobu antisovětis-
mu, poté rusofobie a do určité míry i antislovanství. Rusofóbní syndrom je vnitřně 
strukturovaný fenomén. V Česku a na Slovensku slučuje představy o imperiálních am-
bicích Ruska se šokem z intervence Sovětské armády v srpnu 1968, ale i s pravicovou 
obavou z ruské levicové revoluční mise a levicový pocit zrady v roce 1989 – to vše  
s představami o zásadní kulturní odlišnosti Evropy a Ruska a se strachem ze sociálního 
zaostávání. Tento syndrom je ve středoevropských zemích různě silný – v Česku mno-
hem více než na Slovensku – ale je patrný v celém tomto regionu. Navíc je cílevědomě 
pěstován těmi politiky a podnikateli, kteří buď sami nemají z nejrůznějších důvodů 
Rusko rádi, nebo prostě mají konkurenční politické či ekonomické soukromé zájmy.  

Rusofobní prvek politické kultury části pražské politické elity se promítá i do di-
plomacie. Vyrůstal a vyrůstá z osobní životní zkušenosti a kulturních stereotypů části 
současné mocenské elity, jejíž většina prožila svoji politickou socializaci v reakci na 
intervenci států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Neopírá se však 
ani o věcnou analýzu dnešní ruské zahraniční politiky, je v zajetí propagandistických 
stereotypů – což platí i v souvislosti s událostmi na Ukrajině v době tak zvaných ba-
revných evolucí (Oranžová revoluce roku 2004; svržení prezidenta roku 2014) a po 
připojení Krymu k Rusku (2014). Neopírá se ani o rozbor ekonomických potřeb Česka a 
Slovenska, ale ani o reálné vidění zájmů západních mocností ve vztahu k Rusku – má 
emotivní základ. Navíc patří k tradičním chybám zvláště českých vládců, že si pěstují 
obraz alespoň jednoho velkého nepřítele na hranici nebo v její blízkosti. To je druhá 
stránka mince vyjadřující ztotožnění národních zájmů malých států se zájmy nějaké 
velmoci v rozděleném světě. 

Spojení utopismu a emocí bylo i v pozadí rozhodnutí o likvidaci československé-
ho zbrojního průmyslu. Pro národohospodáře je vše jasné. Po rozpadu Rakousko-
Uherska průmysl zaměřený na velký říšský trh musel hledat nová odbytiště, a našel je 
pomocí exportu zbraní. Demokratická 1. republika v letech 1930 až 1937 nikdy nevy-
padla z první desítky vývozců zbraní, v letech 1934 a 1935 zaujímala dokonce první 
místo na světě, druhé v roce 1931, v letech 1936 a 1937 byla třetí. Obdobné řešení se 
nabízelo při rozpadu RVHP, kdy československý průmysl ztratil východní trhy. Tehdy 
ovšem nové vedení ČSFR přišlo s hesly o nemorálnosti zbrojní výroby. Tato pacifistická 
rétorika byla nenapadnutelná z Moskvy, z níž tehdy zněly abstraktně humanistické 
výzvy. Politicky vzato znamenalo ale rozhodnutí o zastavení československé zbrojní 
výroby likvidaci důležité složky výrobní základny Varšavské smlouvy. Ze zbraní vyro-
bených v předlistopadovém Československu bylo totiž pouze 30 % určeno pro domácí 
potřebu, zbývající část se vyvážela. Z podílu určeného na export putovalo do Sovět-
ského svazu a ostatních států Varšavské smlouvy 50 až 60 %, zbytek směřoval do ji-
ných, zpravidla rozvojových zemí.1  

                                                      
1 Viz SAMSON, Ivo: Integrácia Slovenska do bezpečnostného systému Západu. Bezpečnostné špecifiká  

a špecifické rizika neistôt. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú  
politiku, 1996, s. 87. 
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MOCENSKÝ POTENCIÁL 
Možnost Česka i Slovenska dosáhnout v mezinárodních vztazích požadovaných cílů 

je především dána jejich postavením v hierarchicky uspořádané mocenské struktuře 
evropského systému. Mocenské postavení Česka a Slovenska ve střední Evropě je do 
určité míry měřitelné: lze vyčíslit materiální prvky moci těchto dvou zemí. Tabulka 
číslo 17 porovnává některé z hlavních ukazatelů absolutní moci Česka a Slovenska s je-
jich sousedy a Ruskem.1  

 

Tabulka č. 17: Srovnání vybraných atributů moci, 2015 
 

 
stát 

 
rozloha  
v km2 

počet 
obyvatel 
(milio-

ny) 

HDP na 
obyvatele 

v USD 

armáda 
(vojáci 

v tisících) 

rozpočet na 
obranu 

v miliardách 
USD 

koeficient 
relativní 

moci 

Česko 78 867 10,6 29 900 21,0 2,09 17 

Slovensko 49 035 5,4 28 200 15,8 1,06 10 

Německo 357 022 80,8 45 900 181,5 43,90 34 

Maďarsko 93 028 9,9 24 900 26,5 1,00 14 

Rakousko 83 871 8,7 46 400 22,5 3,33 20 

Polsko 312 685 38,6 25 100 99,3 10,38 25 

Ukrajina 603 550 44,4 8700 121,5 3,59 25 

Rusko 17 098 742 142,4 24 800 771,0 70,05 35 
 

Lze samozřejmě zvolit i jiné ukazatele moci států – tento výběr nezohledňuje na-
příklad význam strategických zbraní, kvalitu politického vedení či vůli veřejnosti bojo-
vat v případě ohrožení životních zájmů. I tato volba faktorů moci však nabízí pozoru-
hodnou informaci o vzájemném poměru mocenských potenciálů vybraných států. 
Určí-li se pořadí států v každém sloupci a přiřadí-li se jim číslo od 1 u nejslabšího do  
8 u nejsilnějšího, naznačí součet takto získaných pořadových čísel v řádku koeficient 
relativní moci daného státu. Srovnání těchto indexů pak říká, že nejslabším státem ve 
skupině je Slovensko (koeficient 10), které je následováno Maďarskem (14) a Českem 
(17), Rakouskem (20), Ukrajinou (25) a Polskem (25), skupinu v pozici nejsilnějších 
uzavírají Německo (34) a Rusko (koeficient 35). Tento koeficient symbolizuje malou 
moc Slovenska a Česka i v té skupině středoevropských zemí, s nimiž sousedí. 
 

Nejsnáze měřitelnou částí materiálních faktorů moci je silový potenciál. Jeho uži-
tečnost je zřejmá: dokud existují rizika a hrozby, jsou funkční ozbrojené síly nutností. 
Politici zodpovědní za obranu národních zájmů musí s jejich pomocí usilovat o zacho-
vání míru a nezávislosti země, zajištění schopnosti samostatného rozhodování alespoň 
o životních zájmech státu, starat se o obranu státního území a o ochranu obyvatel-

                                                      
1 Zpracováno podle The World Almanac and Book of Facts 2016. Citované vydání, s. 751, 808, 761, 766, 

799, 828 a 801. 
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stva. Přesto je v současnosti role armády v Česku a na Slovensku jiná, než byla 
v dobách, kdy bylo socialistické Československo součástí Varšavské smlouvy. Tehdejší 
ČSLA měla jako hlavní úkol uskutečnit útočnou operaci v příalpském směru a zabezpe-
čovat přesun Sovětské armády přes území státu. Vše se zásadně změnilo. Také v Ev-
ropě je dnes patrná vojenská nadřazenost USA. Rusko je sice schopné konkurovat 
Spojeným státům ve vojenské oblasti, zvláště pokud jde o strategické zbraně, ale jeho 
politická orientace prakticky vylučuje vznik globálního konfliktu v tradiční oblasti – te-
dy z důvodů vojenské konfrontace mocností v evropském prostoru. Nahodilé použití 
zbraní hromadného ničení by dnes s největší pravděpodobností nebylo eskalováno. 
Také na úrovni konvenčních sil lze odpovědně říci, že v prognozovatelném období – 
při vyloučení mimořádných a nahodilých situací – nehrozí ani Česku, ani Slovensku 
ozbrojená agrese. To však neznamená, že není nutná ucelená branně bezpečnostní 
politika, vojenská doktrína definující pojmy jako ohrožení a riziko, obrana ve všech 
směrech, rozumná obranná dostatečnost a odstrašení, koncepce obrany.  

Pro oblast Evropy je dnes poměrně snadno spočítatelná výzbroj, v zásadě jsou do-
stupné i údaje o finančních výdajích států na výzkum, vývoj, výrobu a nákup zbraní, 
ale i na personál v ozbrojených silách. Porážka Sovětského svazu ve studené válce vy-
tvořila situaci, která umožňovala výraznou redukci výdajů na zbrojení i zbraňových 
systémů, neboť došlo k dramatickému poklesu hrozby války. Podle údajů Stockholm-
ského institutu pro výzkum míru (SIPRI) poklesly ve středovýchodní Evropě za období 
1989 až 1998 vojenské výdaje o neuvěřitelných 92 %. V témž období svět snížil vojen-
ské výdaje o 34 %, státy SNS včetně Ruska přibližně o 76 %, zatímco země západní 
Evropy o 14 % a Severní Amerika o 32 %. Avšak v období 2005 až 2014, pro které již 
SIPRI užívá jinou teritoriální či geopolitickou charakteristiku, poklesly vojenské vý-
daje v oblasti západní a střední Evropy o 8,3 %, zatímco ve východní Evropě tyto 
výdaje vyrostly o 98,0 %.1   

Stavy armád a výzbroje omezila Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Ev-
ropě (S-KOS). Její první verze byla v rámci KBSE připravována ještě před dramatickými 
změnami v Evropě roku 1989. Podepsána byla v listopadu 1990 nejvyššími představi-
teli států NATO a Varšavské smlouvy na již zmíněném summitu v Paříži. Její závěry se 
týkají především horních limitů počtů bojových tanků, bojových obrněných vozidel, 
dělostřeleckých systémů ráže nad 100 mm, bojových letounů a úderných vrtulníků.  

Za této situace, která byla pro mír velice příznivá, došlo k několikerému rozšíření 
NATO směrem na východ. Tato expanze celý proces snižování napětí a vojenské 
výzbroje v Evropě zpochybnila. Protože základní koncepce smlouvy S-KOS vycházela 
z poměru sil NATO a Varšavské smlouvy, trvalo Rusko už v souvislosti s připravovaným 
vstupem tří středoevropských států do NATO na její úpravě. V březnu 1999 byla po-
depsána upravená verze S-KOS. Tyto závěry byly vtěleny do Dohody o adaptaci 
Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, kterou přijal istanbulský summit 

                                                      
1 SIPRI Yearbook 2015 – http://www.sipri.org/yearbook/2015 
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OBSE v listopadu 1999. Tabulka číslo 18 ukazuje stavy výzbroje, které podle této do-
hody mohou mít Česko a Slovensko, jeho bezprostřední sousedé a některé státy 
v Evropě či na území své evropské části.1 I tyto údaje, obdobně jako předcházející 
tabulka, ukazují, že Slovensko by mělo být nejslabším státem regionu a že použití síly 
Česka proti velkým státům, jako jsou Německo či Rusko, by bylo i dnes předem odsou-
zeno k nezdaru.  

 

Tabulka č. 18: Povolená výzbroj vybraných armád v Evropě 
(od Atlantiku po Ural) 

 

 
tanky 

obrněná 
vozidla 

děla letadla helikoptéry 

Česko 957 1367 767 230 50 

Slovensko 478 683 383 100 40 

Německo 4069 3281 2445 900 280 

Maďarsko 835 1700 840 180 108 

Polsko 1730 2150 1610 460 130 

Ukrajina 4080 5050 4040 1090 330 

Rusko 6350 11 280 6315 3416 855 

USA 4006 5152 2742 784 396 

Británie 1015 3176 636 900 356 

Francie 1306 3820 1292 800 374 

 

Česko i Slovensko na počátku 21. století chystaly zvyšování silového potenciálu. 
Armáda České republiky je od roku 2005 plně profesionální. Brannou povinnost je 
možné vyhlásit při ohrožení státu či za válečného stavu. Koncepce výstavby profesio-
nální Armády České republiky, kterou vláda schválila v roce 2003, ovšem předpokláda-
la, že výdaje na obranu budou ve výši 2,2 % HDP.2 Tabulka číslo 19 ukazuje vývoj výda-
jů Ministerstva obrany České republiky – a naznačuje, že předpoklady Koncepce se 
nepodařilo naplnit. V rámci státního rozpočtu bylo pro Ministerstvo obrany ČR vyčle-
něno na rok 2016 téměř 47,8 miliardy Kč, což je přibližně 3,8 % z celkového rozpoč-
tu.3  Meziroční navýšení bylo především vyvoláno růstem napětí v souvislosti s válkou 
na Ukrajině, nárůstem teroristických aktivit a přílivem migrantů do Evropy.  

                                                      
1 SIPRI Yearbook 2003. Armaments, Disarmament and International Security. Oxford etc.: Oxford 

University Press, 2003, s. 692. 
2 Viz Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České  

republiky přepracovaná na změněný zdrojový rámec. MO ČR (2003) – 
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=128. 

3 Ministerstvo obrany ČR – http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5146 
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 V roce 2015 působilo v rezortu Ministerstva obrany České republiky 20 864 vojá-
ků z povolání a 7487 civilních zaměstnanců. Na začátku roku 2016 disponovala cel-
kem 123 tanky, 440 bodovými vozidly, dělostřeleckými systémy ráže 100 mm a výše 
v počtu 179, 35 bojovými letouny a 17 bojovými vrtulníky.1 Tyto počty, které jsou 
hluboce pod povoleným limitem (viz tabulka číslo 18) neberou ohled na to, jestli se 
jedná o systémy zařazené v bojových jednotkách, nebo byly ve skladech, zda jsou bo-
jeschopné, dlouhodobě nebo krátkodobé uložené či nabídnuté k odprodeji.  

 

Tabulka č. 19: Výdaje Ministerstva obrany České republiky, 1993 – 2016 
 

rok 
výdaje MO 

v mil. Kč 
podíl výdajů 
MO na HDP 

podíl výdajů kap. MO na 
výdajích státního rozpočtu 

1993 23 776,6 2,61 % 6,7 % 

1995 28 275,2 2,26 % 6,5 % 

2000 41 688,1 2,25 % 7,0 % 

2005 48 924,1 2,23 % 6,6 % 

2010 54 948,8 1,55 % 5,0 % 

2011 49 827,1 1,35 % 4,5 % 

2012 51 823,9 1,43 % 4,4 % 

2013 47705,7 1,29 % 4,1 % 

2014 43 785,2 1,17 % 3,8 % 

2015 42 007,2 1,10 % 3,6 % 

2016 47 783,1 1,03% 3,8% 

 

Také Ozbrojené síly Slovenské republiky (do roku 2002 se užíval název Armáda 
Slovenské republiky) jsou od roku 2006 plně profesionální. Na Slovensku byla v roce 
2001 chválena Koncepce reformy resortu ministerstva obrany Slovenské republiky do 
roku 2002 (s výhledem do roku 2010), na kterou navázal Programový plán resortu 
ministerstva obrany na roky 2003 až 2008, který byl přijat v roce 2002. Ten počítal 
s vyčleňováním minimálně 2 % HDP Slovenské republiky pro potřeby ministerstva 
obrany. Podle tohoto materiálu by tyto výdaje měly v běžných cenách činit v roce 
2005 27,9 miliard Sk a v roce 2008 36,7 miliard Sk.2 Ve skutečnosti činily výdaje Minis-
terstva obrany SK v roce 2008 jen 31,2 miliard Sk a v roce 2009 činí 1,046 miliardy eur, 
tedy přibližně 31,5 miliard bývalých Sk. Rozpočet schválený pro rok 2016 předpoklá-

                                                      
1 Přehled hlavních druhů techniky a výzbroje AČR (stav k 1. lednu 2016). Ministerstvo obrany ČR – 

http://www.mocr.army.cz/dokumenty-a-legislativa/cisla/cisla--pocty--souhrny-95091/  
2 Koncepcia reformy rezortu Ministerstva obrany SR do roku 2002 (výhľadom do roku 2010). Internetová 

stránka MO SR – www.mod.gov.sk a Programový plán resortu ministerstva obrany na roky 2003 až 
2008 (MO SR) – http://www.mod.gov.sk./temy/progplan/index.asp  
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dá výdaje Ministerstva obrany SR na úrovni 880,6 miliónů Eur.1 Počet příslušníků 
slovenských ozbrojených sil2 přibližuje tabulka číslo 20 – je z ní patrný výrazný pokles.  

 

Tabulka č. 20: Počty příslušníků ozbrojených sil Slovenské republiky 
 

 1993 2000 2005 2010 2014 

vojenský personál 47 867 31 457 14 730 14 199 12 421 

civilní personál 9759 12 189 8420 6919 3802 

celkem 57 626 43 646 23 150 21 118 16 223 
 

V tomto stavu nejsou ozbrojené síly Česka či Slovenska armádami, které by byly 
schopny vést při obraně státu klasické bojové operace. Nemluvě o nepřipravenosti 
na moderní velkou válku využívající kybernetické i kosmické prostředky a směřující 
k robotizaci. Současné ozbrojené síly Česka i Slovenska mohou nanejvýše tvořit jádro, 
které by armádu měnilo ve funkční ozbrojené síly v průběhu dlouhodobé krize. Na 
počátku 21. století však armáda tradičního typu není v těchto státech nutná, neboť 
geopolitická situace nevykazuje žádné známky klasického ohrožení státu. K oživení 
zájmu o armádu dochází pouze v souvislosti s migrační krizí, kdy jsou vojákům přisu-
zovány úkoly pohraničních jednotek či policie.  

Duhou funkcí české i slovenské armády jsou zahraniční mise. Do září 2015 se Ar-
máda České republiky účastnila 39 zahraničních misí (jedné, v Kuvajtu, se účastnila 
ČSLA v letech 1990-1991)3. Na začátku roku 2016 se podle serveru slovenského Minis-
terstva obrany příslušníci Ozbrojených sil SR účastnili dvou operací (v Afghánistánu a 
Bosně a Hercegovině), na dvou operacích a misích Evropské unie (v Bosně a Herce-
govině a v Gruzii), plus na dvou misích OSN (na Kypru a jako pozorovatelé v Izraeli a 
Sýrii).4 Z hlediska významného podílu aktivity na bojištích není ale role těchto misí 
vojenská; je více strážní a diplomatická. Proto se v aktuálním geopolitickém cyklu 
zdá, že by státům, jako jsou Česko či Slovensko, stačilo fungující Ministerstvo pro 
mimořádné záležitosti, jehož hlavní rolí by byla ochrana obyvatelstva a teritoria 
v případě přírodních katastrof či netradičních konfliktů jako je příliv migrantů.  

Tradičních představy o ozbrojených konfliktech přibližuje mapa číslo 29. Ta ukazu-
je, o jakých operačních směrech uvažovali někteří vojáci v Česku v době rozdělení 
ČSFR. Je i názorným příkladem skutečnosti, že vojáci musejí přemýšlet v kategoriích 
možnosti, tedy ve směru všech azimutů; státníci by však měli plánovat v pojmech 
míry pravděpodobnosti. Představa pravděpodobnosti hrozeb a rizik by pak měla být 
vyjádřena především v oficiální v bezpečnostní strategii státu.  

                                                      
1 Zákon z 20. novembra 2015 o štátnom rozpočte na rok 2016. In: Zbierka zákonov č. 411/2015, s. 4548.  
2 Štatistická ročenka personálu Ozbrojených síl SR. Liptovský Mikuláš. Personálny úrad Ozbrojených síl SR, 

2015, s. 10 a 11.  
3 Ministerstvo obrany ČR: Historie zahraničních misí. – http://www.mise.army.cz/historie-misi/historie-

zahranicnich-misi-3699/ 
4 Ministerstvo obrany SR: Zahraničné operácie –  https://www.mosr.sk/zahranicne-operacie/  
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BEZPEČNOSTNÍ HROZBY A RIZIKA 
Ohrožení vyplývající z vojensko-strategické rovnováhy USA a SSSR v době stude-

né války nahradila v poslední dekádě 20. století hrozby a rizika, z nichž mnohá vy-
plývají z vnitřní nestability států a kapitalistického uspořádání světa. Seznam hlav-
ních bezpečnostních rizik pro Česko i Slovensko rozhodně není krátký. Jeho oficiální 
podobu přinášejí například Bezpečnostní strategie České republiky a Vojenská strate-
gie České republiky, přijaté vládou v roce 1999.1 Tato Vojenská strategie ČR byla napo-
sledy upravena v roce 2008, Bezpečnostní strategie ČR roku 2015.  
 

Mapa č. 29: Možné operační směry v případě útoku proti Česku 
 

 

První Bezpečnostní strategie Slovenské republiky a Obranná strategie Slovenské re-
publiky byly schváleny Národní radou SR v roce 2001, tedy ještě před přijetím do NA-
TO a Evropské unie. Přijetí do těchto organizací si oba zmíněné dokumenty kladly za 
prvořadý cíl. Nyní platnou Bezpečnostní strategii Slovenské republiky i Obrannou stra-
tegii Slovenské republiky schválila Národní rada v září 2005.  

Již starší verze Bezpečnostní strategie i Vojenské strategie přinesly výčet hrozeb a 
rizik, který zahrnoval oblasti civilizační a společenské, politicko-vojenské, ekonomické, 
ekologické, ale i sféru kriminality a organizovaného zločinu. Nejnovější verze Bezpeč-
nostní strategie ČR (2015) uvádí, že Česko „jako zodpovědný člen mezinárodních or-
ganizací zahrnuje mezi relevantní bezpečnostní hrozby i takové, které nemají přímý 

                                                      
1 Viz Bezpečnostní strategie České republiky. Praha 2015 –   

http://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf  
a Vojenská strategie České republiky. Praha 2008 – 
http://www.mocr.army.cz/images/id_8001_9000/8492/Vojensk__strategie__R-2008.pdf  
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dopad na její bezpečnost, ale ohrožují její spojence“. Jejich přehled představuje v tom-
to pořadí: 

 Oslabování mechanismu kooperativní bezpečnosti i politických a mezinárodně-
právních závazků v oblasti bezpečnosti.  

 Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí.  

 Terorismus.  

 Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů.  

 Kybernetické útoky.  

 Negativní aspekty mezinárodní migrace.  

 Extremismus a nárůst interetnického a sociálního napětí.  

 Organizovaný zločin, zejména závažná hospodářská a finanční kriminalita, korup-
ce, obchodování s lidmi a drogová kriminalita.  

 Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury.  

 Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie.  

 Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události.1  
I toto znění Bezpečnostní strategie ČR uvádí, že „pravděpodobnost přímého ohro-

žení území ČR masivním vojenským útokem je nízká“, ovšem dodává, že „bezpečnost 
a stabilita v hraničních částech Evropy a v oblastech s Evropou sousedících se ovšem 
celkově snižují, a proto nelze zcela vyloučit přímé ohrožení území některých členských 
zemí NATO a EU. Ohrožení bezpečnosti spojenců může mít jak tradiční vojenskou po-
vahu, tak i nejednoznačnou podobu metod takzvaného hybridního válčení. Základním 
nástrojem k eliminaci těchto rizik je členství ČR v NATO a EU a dobré vztahy se sou-
sedními zeměmi.“ 

Bezpečnostní strategie ČR (2015) přináší též charakteristiku národních zájmů („za-
jištění suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti ČR, zachování všech nále-
žitostí demokratického právního státu včetně záruky a ochrany základních lidských 
práv a svobod obyvatel“ a přehled patnácti strategických zájmů Česka, které mají 
napomáhat ochraně životních zájmů. Podle tohoto znění Bezpečnostní strategie ČR 
„na stabilitu bezpečnostního prostředí mají zásadní vliv rostoucí ambice některých 
aktérů, kteří jsou připraveni k prosazení svých zájmů použít i vojenskou sílu či hrozbu 
jejím použitím“. Přitom však tvrdí, že „trendy v globálním prostředí posilují potenciál 
těchto rostoucích asymetrických hrozeb a zvyšují možnost jejich šíření z relativně 
vzdálených oblastí místních či regionálních konfliktů a napětí. Charakteristickým ry-
sem současného prostředí je tak skutečnost, že i nestabilita a konflikty daleko za hra-
nicemi Evropy mohou mít přímý dopad na naši bezpečnost. Ve výsledku se pak vnitřní 
a vnější bezpečnostní hrozby stále více prolínají a rozdíly mezi nimi se stírají.“  

Podle tohoto dokumentu Česko „upřednostňuje multilaterální způsoby řešení me-
zinárodních otázek a bezpečnostních výzev. Klade důraz na předcházení ozbrojeným 

                                                      
1 Bezpečnostní strategie České republiky. Praha 2015, s. 11-12 –   

http://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf  
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konfliktům a řešení bezpečnostních výzev diplomatickými, politickými a dalšími nená-
silnými prostředky.“ Zároveň ale „pokud selže prevence a úsilí o mírové řešení krizo-
vých situací, ČR se připojí k donucovacím prostředkům v souladu se závazky v rámci 
NATO a EU a s principy Charty OSN. Kromě toho ČR přispěje podle svých možností 
civilními i vojenskými prostředky do mírových operací, které sice nevyplývají ze 
smluvních závazků či přímého ohrožení, ale jsou v souladu s jejími zájmy. Je připrave-
na podílet se i na případných donucovacích akcích mezinárodního společenství, pod-
niknutých s cílem zabránit masivnímu porušování lidských práv a zejména genocidě a 
dalším zločinům proti lidskosti. V této souvislosti ČR podporuje další rozvoj konceptu 
»odpovědnosti chránit« přijatého Valným shromážděním OSN.“1 

 
Podle platné Bezpečnostní strategie SR je Slovensko „geograficky a svými historic-

kými, kulturními, politickými, ekonomickými i jinými vazbami součástí euroatlantické-
ho prostoru. Individuálně či ve spolupráci s jinými zeměmi a mezinárodními organiza-
cemi chrání a brání svobodu, demokracii, právní stát a lidská práva v souladu se zása-
dami Charty OSN a dalšími normami mezinárodního práva“. Zároveň uvádí, že „geopo-
litické postavení SR ve střední Evropě podmiňuje bezpečnostní politiku SR. Česko, 
Maďarsko a Polsko jsou členy NATO a EU. Ukrajina, náš největší soused, deklaruje 
euroatlantickou orientaci s cílem získat členství v EU a NATO.“ Z tohoto by měly vyplý-
vat jistoty, ovšem Bezpečnostná stratégia SR uvádí, že „základní tendencí vývoje bez-
pečnostního prostředí je prohlubování nestability, neurčitosti a nepředvídatelnosti 
jeho vývoje ve světě jako důsledek růstu počtu selhávajících států a negativního vlivu 
některých nestátních činitelů“. Jako největší hrozbu charakterizuje možnost, že by 
teroristé, případně „selhávající státy“, získali zbraně hromadného ničení a některé 
jejich nosiče. Podle tohoto dokumentu „členství v NATO představuje pro SR garanto-
vanou bezpečnost a nástroj prosazování jejích bezpečnostních zájmů“. Zároveň však – 
tak trochu v duchu tehdejšího washingtonského pojetí unilateralismu, uvádí, že „reak-
cí SR na nové bezpečnostní hrozby a nepředvídatelnost bezpečnostního prostředí 
bude i podpora účelového vytváření politických nebo vojenských partnerství a koalic 
s cílem odrazit tyto případné hrozby či se proti nim efektivně bránit“.2 

Obranná stratégia SR z roku 2005 bezprostředně navazuje na Bezpečnostnú stra-
tégiu SR. Uvádí, že „na základě hodnocení předpokládaného vývoje bezpečnostního 
prostředí… je možné přijmout vojensko-politický závěr, že Slovenské republice v dlou-
hodobém časovém horizontu nehrozí bezprostřední rozsáhlý konvenční vojenský kon-
flikt a snižuje se závažnost dalších hrozeb vojenského charakteru. Zvyšuje se však 
pravděpodobnost a nebezpečí nevojenských hrozeb“. Dokument hovoří o hrozbách 
teroristických útoků, šíření zbraní hromadného ničení, regionálních konfliktech, selhá-
vajících státech, organizovaném zločinu, růstu možností zneužívání kyberprostoru, 

                                                      
1 Tamtéž, s. 8, 7 a 14.  
2 Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky (2005) Vláda SR – http://www.uvsr.sk/7062/zakladne-

dokumenty-riesiace-bezpecnosti-slovenskej-republiky.php 
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radikálních ideologií spolu s takovými procesy jako je globalizace, demografický vývoj, 
migrace, ekologické změny, možnost získání jaderných zbraní dalšími státy, napětí 
provázející obstarávání životně důležitých zdrojů atd.   

Obranná stratégia zdůrazňuje, že v obranné politice bude Slovensko uplatňovat 
mimo jiné „suverénní právo na zaručení vlastní bezpečnosti, upřednostňování míro-
vých prostředků na řešení sporů, soulad obrany státu s právním pořádkem a meziná-
rodními závazky státu, civilní řízení a demokratickou kontrolu ozbrojených sil.“ Zá-
kladní cíle hodlá Slovensko „realizovat z pozic euroatlantické orientace“. Na rozdíl od 
pražské koncepce uvádí v textu obranu republiky před závazky v NATO. Avšak opět 
v duchu tehdejší Bushovy doktríny uvádí, že „v případech, kdy NATO a EU nerozhod-
nou o své účasti na operacích mezinárodního krizového managementu, bude se Slo-
venská republika v souladu se svými bezpečnostními zájmy a na základě mezinárodně 
akceptovaného mandátu účastnit aktivit mezinárodních koalic, vytvořených pro tento 
účel především členskými státy NATO a EU“.1 

Problémem takovýchto oficiálních textů malých středoevropských států je, že při-
nášejí definice – zpravidla převzaté z materiálů NATO, EU či od spojeneckých mocností 
– a zajímavé přehledy problémů. Chybí však to, co z obdobných materiálů dělá kon-
cepce: hierarchie cílů odvozená od konkrétní analýzy a výběr prostředků, které jsou 
zajištěny odpovídajícími zdroji. Tezi tvrdící, že na rostoucí nestabilitu mají „vliv ros-
toucí ambice některých aktérů, kteří jsou připraveni k prosazení svých zájmů použít i 
vojenskou sílu či hrozbu jejím použitím“ lze sice pokládat za pravdivou, ale tento jino-
taj se může vztahovat jak na Rusko, tak i na Spojené státy. Zásadním problém je fakt, 
že vymezení životních zájmů, přehled strategických zájmů a dalších významných 
zájmů, které lze nalézt v Bezpečnostní strategii ČR, zcela postrádá důraz na meziná-
rodnění právo. Naopak: dovolávání se nedefinovaného mezinárodního společenství 
plus podpora rozvoje koncepce „odpovědnost chránit“, která nerespektuje suverenitu 
států, koketuje s popřením významu platného mezinárodního práva.  
 

POLITICKÁ KULTURA 
Součástí mocenského potenciálu každého státu jsou i obtížně měřitelné duchovní 

faktory. Jejich hodnocení je subjektivní, neboť se opírá o vztah k dřívějším činům mo-
censké elity a chování veřejnosti v předcházejících krizových situacích. Tak lze na-
příklad říci, že ve 20. století jak pražská, tak i bratislavská vláda, ale i veřejnost vyka-
zovaly malé odhodlání bránit stát nebo režim. Československá armáda bojovala v do-
bě vzniku samostatné republiky při vytyčování hranic proti Polsku a proti Maďarské 
republice rad. Slovenská armáda bojovala při útoku Maďarska na východní Slovensko 
po rozdělení státu koncem třicátých let 20. století, podílela se na akcích proti Polsku a 
na bojích wehrmachtu proti Sovětskému svazu. V kritických situacích národa, státu či 
režimu jak armáda, tak i ostatní složky branného systému nebojovaly. Za 2. světové 

                                                      
1 Obranná stratégia Slovenskej republiky (2005) Vláda SR – http://www.uvsr.sk/7062/zakladne-

dokumenty-riesiace-bezpecnosti-slovenskej-republiky.php 
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války a ve Slovenském národním povstání se důstojníci a vojáci účastnili bojů na zá-
kladě individuální volby, nikoliv v důsledku rozhodnutí ústavních orgánů. V srpnu roku 
1968 armáda a Bezpečnost nebránily stát proti intervenci států Varšavské smlouvy, 
v roce 1989 nebránily socialistický režim.  

Způsob rozdělení Československa v roce 1992 naznačil nejen um, ale i snahu sou-
časné mocenské elity Česka i Slovenska vyhýbat se dlouhodobým krizím – tedy malou 
schopnost čelit déletrvajícímu tlaku. Nešlo jen o snahu uhnout před tlaky radikálních 
menšin, které by jistě nedbaly výsledků referenda. Jak bylo uvedeno v kapitole 12, ne-
jeden český politik viděl výhodu rozdělení ve ztrátě hranic s Ukrajinou či SNS a ve zba-
vení se takových problémů, jakými byla tehdy přehrada Gabčíkovo-Nagymaros či ma-
ďarská menšina. Naopak někteří slovenští politici neskrývali naději, že zbavením se 
povinnosti obhajovat prezidentské dekrety Edvarda Beneše získají výhody ve vztahu 
k Německu. Také argumentace zdůvodňující potřebu vstupu Česka i Slovenska do 
NATO a Evropské unie se většinou podobala snaze přenést větší část odpovědnosti za 
obranu státu, a hlavně vnitropolitického režimu na zahraniční spojence. Tomu odpo-
vídá i úroveň výdajů na zbrojení, které jsou nedostatečné jak z hlediska potřeb stan-
dardizace v NATO, tak i pokud se jedná o převzetí odpovídající části břemene na spo-
lečných akcích – byť přijaté vojenské strategie naznačují větší odhodlání.  

Chování části české mocenské elity během bombardování Jugoslávie letadly NA-
TO (1999) ukazovalo na určitou schopnost samostatně vnímat potřeby státu, a to 
zvláště při zformulování česko-řeckého plánu na řešení situace; převažující část mo-
censké elity v Česku – ale i na Slovensku – však hodnotila konflikt podle kritérií loajali-
ty k aktuálním vládcům největších západních mocností. Totéž se zopakovalo při hle-
dání stanoviska k intervenci v Iráku (2003); rozdíl byl pouze v tom, že se vlády v Praze 
a Bratislavě nepřiklonily k názoru západních mocností obecně, ale k názoru USA – 
postavily se proti stanovisku Německa a Francie. Ovšem jak v souvislosti s intervencí 
NATO v Libyi (2011) či při schvalování protiruských sankcí (od roku 2014) bylo patrné 
disciplinované přizpůsobení se aktuální politice spojeneckých mocností. V zásadě 
bylo tedy možné říci, že politická elita či vojenské a diplomatické kádry vykazují ne-
dostatečnou schopnost definovat národní zájmy; mocenská elita i veřejnost pak 
dávají najevo malé odhodlání obhajovat tyto národní zájmy. Pouze odmítnutí kvót 
přijímání migrantů prosazovaných Berlínem v Evropské unii naznačilo mužnost samo-
statné politiky respektující národní zájmy, a to zvláště pokud jde o bratislavskou vládu.   

Tento přehled napověděl, že v rozhodování bratislavské a pražské elity mohou být 
rozdíly. Výrazně se tato skutečnost projevila v roce 2008 v souvislosti s kosovským 
separatismem a v diskusích kolem možnosti rozmístění částí Národní protiraketové 
obrany USA v Česku a Polsku. Kosovo vyhlásilo svoji samostatnost v rozporu s mezi-
národním právem, ale za podpory řady představitelů jak z orgánů NATO, tak i Evrop-
ské unie – tedy i mocností v těchto organizacích. Česká vláda, přes odpor prezidenta 
Václava Klause a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, patřila mezi první, které uzna-
ly samostatnost Kosova. Slovensko naopak patří mezi pět členských států Evropské 
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unie, které samostatné Kosovo diplomaticky neuznaly; ještě ve svém inauguračním 
projevu v červnu 2009 slovenský prezident Ivan Gašparovič neváhal prohlásit, že „ro-
zumíme bolesti našich srbských přátel“.     

V případě Národní protiraketové obrany USA připravila česká vláda pod vedením 
Mirka Topolánka spolu s Bushovou vládou ve Washingtonu smlouvy o umístění zá-
kladny armády Spojených států v Brdech, která by měla zajistit činnost specializova-
ného radaru. Slovenská vláda se ústy svého premiéra Roberta Fica vyjádřila, že by ob-
dobný krok nikdy neudělala.  

Zároveň se však objevil nebývalý fenomén: poprvé od vzniku samostatné České 
republiky se objevilo masové mimoparlamentní hnutí, které se zaměřilo na meziná-
rodněpolitické téma. V roce 2006 vznikla občanská iniciativa Ne základnám, která se 
stala střechovou institucí pro téměř 60 nejrůznějších organizací.1 Dokázala nejen 
uspořádat masové manifestace a vědecké konference, ale ovlivnila i část politické 
elity. Právě tlak veřejnosti znemožnil, aby byly vládou připravené smlouvy o umístění 
vojenské základny v Česku schváleny v Poslanecké sněmovně.   

Tyto rozporné jevy mají svoji věcnou příčinu. Česká i slovenská státnost se ve 
všech svých dosavadních podobách utvářela v takových geopolitických souvislos-
tech, že sebevětší odpor proti mocným sousedům i za cenu života nedával mnoho 
nadějí na úspěch. To je jeden z důvodů, proč československá armáda v kritických situ-
acích státu vždy vyklidila pole orná i válečná bez boje. Přežití se pak mísilo se schop-
ností přizpůsobit se. Bylo tomu tak proto, že neměla naději na vítězství. Je snadné říci, 
že Češi jsou nemorální, bezzásadový národ. Jsou to ale v první řadě geopolitické zá-
konitosti, které si vynucují mravně dvojsmyslné jednání, zabudovávají je přímo do 
genetického kódu národa. Češi si dokázali v roce 1938 spočítat, že samostatný vojen-
ský odpor vůči fašistickému Německu je beznadějný, a západní zahraniční spojenci 
v kritické chvíli zradili. Obdobně počítali i v roce 1968. Hlavní město symbolizuje tuto 
dvojznačnost: zde na počátku husitského hnutí proběhla defenestrace konšelů – a 
došlo k zavraždění Želivského, jednoho z vůdčích představitelů tohoto hnutí; Praha 
povstala až pět dnů po sebevraždě Adolfa Hitlera – a ještě stihla snad jako jediné ev-
ropské město uzavřít příměří s nacistickými vojsky.  

Z hlediska abstraktní etiky je snadné takovéto jednání zpochybnit. Vždy to bylo 
nemorální jednání – ale zároveň to často byl jediný způsob, jak mohl národ přežít 
v prostoru, kde se snoubí slabost vlastního státu s tlakem mocností. Jisté je, že by 
v případě čisté mravnosti čekal v minulosti Čechy v procesu „stýkání a potýkání“ 
s Němci osud Lužických Srbů. Je morálka třtiny, která se ve vichřici ohne, a morálka 
dubu, jenž neochvějně trvá na svém a jehož vichřice vyvrátí z kořenů. Žádný malý 
národ by se ve středoevropském prostoru nechoval „morálněji“ než Češi. Politika 
není oblast každodenní realizace vyšších mravních principů. I ten nejmravnější politik 
musí hledat kompromisy, usmiřovat či vybalancovávat konfliktní zájmy, musí šidit 

                                                      
1 Ne základnám – http://www.nezakladnam.cz/cs/19_o-iniciative  
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silné a nebezpečné zájmy; politika je péčí o společnost, kdy často nejde o volbu mezi 
dobrem a zlem, ale mezi menším a větším zlem. Proto se v českém národním charak-
teru vždy bude svářet vzpomínka na husitská vítězství se vzpomínkou na porážku 
v bitvě na Bílé hoře, Mnichov 1938 a 21. srpen 1968. Obdobně se ve slovenském 
historickém vědomí a politice sváří vědomí tisíce let v uherském státě s hrdostí na 
Slovenské národní povstání.  
 

MĚKKÁ MOC 
Bezpečnost státu se v moderním pojetí nevyčerpává jen charakteristikou síly – je 

chápána jako zvláštní souhrn politických, ekonomických, vojenských a ekologických 
faktorů. Velkou výhodou pro zahraniční politiku Česka i Slovenska je skutečnost, že 
evropský světadíl přestal být vnímán jako nejdůležitější světové válčiště. Střední 
Evropa na začátku 21. století nebyla územím konfliktního střetu životních zájmů su-
pervelmocí; změnu by ovšem znamenalo umístění prvků Národní protiraketové obra-
ny Spojených států v tomto regionu. Zajištění bezpečnosti státu proto není v první 
řadě otázka vojenskostrategická, ale diplomatická a ekonomická. V této situaci se 
mocenská a expanzivní politika prosazuje nevojenskými, ale právě diplomatickými a 
ekonomickými nástroji. Došlo tak k dvojí změně, která v současnosti zajištění bezpeč-
nosti Česka i Slovenska provází: 

 Moc mění svoji vnitřní strukturu. V celé řadě konkrétních situací lze zaznamenat 
pokles významu vojenské síly. Roste hodnota nevojenských faktorů moci, zvláš-
tě pak ekonomiky, vědění, kultury, tedy měkké moci, soft power – což je pojem, 
zavedený americkým politologem Josephem Nyem. To samozřejmě neznamená, 
že by vojenská síla přestala být důležitou složkou moci. 

 Roste význam nadnárodních institucí, které se snaží pro sebe i pro jednotlivé 
státy definovat normy a zdokonalovat režim mezinárodního chování. To ale ne-
znamená, že by právní či morální normy nahradily vojenskou a ekonomickou sílu – 
právo a morálka se prosadí či udrží tam, kde jsou jejich přívrženci silnější než 
odpůrci. 

Jestliže při hodnocení mocenského potenciálu Česka i Slovenska nelze vystačit 
charakteristikou silových a duchovních složek moci, pak nestačí ani klasická geopoli-
tická analýza. Rozvoj vědeckotechnického potenciálu snížil mocenský význam geogra-
fie, a naopak zvýšil význam vědeckých informací a moderních průmyslových technolo-
gií. Na úkor stálých faktorů roste význam dynamických složek moci, rozpohybovaných 
v průmyslové a vědeckotechnické revoluci. Železnice a silnice s mosty i tunely daly 
nový význam horám či řekám jako přírodním překážkám v pohybu síly; letadla, rakety 
a ponorky zbavily sílu nutnosti kopírovat terén, plazit se po zemi. Místa dotyků proti-
kladných sil ztratila lineární podobu: frontou se stala celá plocha území. Mezinárodní 
vztahy se prostřednictvím komunikací v nejširším slova smyslu přiblížily všem lidem. 
Vedle vojenské strategie by měla být zpracována i koncepce ekonomická diplomacie, 
protože dochází k ekonomizaci mezinárodních vztahů.  
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Většina teoretiků na konci 20. století se přikláněla k představě, že se změnil vý-
znam teritoria v mocenské rovnováze. Je zřejmé, že v minulosti bylo území hlavním 
pramenem moci. Bylo nejen pramenem prestiže, ale i síly – obyvatelstvo území bylo 
zdrojem financí z daní a hlavním dodavatelem vojáků. Dnes jsou státníci stále více 
zaměstnáni ekonomickou pozicí státu v mezinárodní dělbě práce. Postupně se zákla-
dem moci stává schopnost mobilizace společnosti v ekonomickém smyslu. Větší eko-
nomická výkonnost dává větší možnosti v zahraniční politice. To však neznamená, že 
prvořadý význam teritoria při rozšiřování moci zcela zmizel. Role teritoria při vymezo-
vání postavení státu nemá však dnes podobu rozlohy státu, ale vůle definovat  
a důsledně v praxi prosazovat své zájmy v nejrůznějších regionech. Cílem již nemusí 
být obsazení území, ale vhodně zvolená forma a úroveň jeho kontroly. Mění se po-
vaha moci a síly, ne však prvořadý význam moci pro svobodné chování státu v podobě 
volného pohybu v prostoru a čase. Po nástupu vlády amerického prezidenta George 
Bushe ml. ale došlo k rehabilitaci klastických geopolitických vizí významu teritoria: 
byla patrná snaha Washingtonu rozmístit vojáky v oblastech faktických či potenciál-
ních konfrontací. 

Samotný růst významu měkké, tedy nevojenské části moci, ještě neznamená zajiš-
tění národních zájmů malého státu. I v podmínkách zvětšování role měkké moci za-
hraniční politika Česka i Slovenska musí jen nově řešit staré úkoly státu – zajištění 
bezpečnosti země a upevňování sociálně ekonomických jistot prostřednictvím mezi-
národně obchodní aktivity. Řešit je musí v mezinárodním prostředí, které nepřestalo 
být řízeno zákonitostmi mocenské rovnováhy. V této souvislosti je vhodné připome-
nout slova Tomáše G. Masaryka z roku 1905, že „dnes se podmaňuje nejen mečem, 
nýbrž i tovarem, a tovarem mnohem více… To znamená osamostatnit se i hospodář-
sky… Politická samostatnost bez hospodářské je nemožná“.1 Tyto nástroje zajištění 
suverenity státu však již Česko i Slovensko v procesu ekonomické transformace po 
roce 1989 ztratilo.  

Po rozdělní ČSFR vzrostla citlivost ekonomik Česka a Slovenska na vnější vlivy – slo-
venské ekonomice se zmenšil domácí trh o více než dvě třetiny, ekonomice Česka  
o necelou třetinu. Existenční závislost na dovozu strategických surovin, zvláště nafty 
a plynu, se nemění, navíc se vytratila i potravinová soběstačnost. Zahraniční obchod 
Česka i Slovenska byl dlouhodobě pasivní. To se částečně změnilo: od roku 2005, tedy 
po vstupu do Evropské unie, je bilance zahraničního obchodu Česka kladná a v roce 
2015 byl přebytek zahraničního obchodu 149,1 miliardy českých korun; v případě 
Slovenska bylo však i v roce 2015 saldo -16,3 milionu Eur.  

Již v průběhu devadesátých let minulého století byla dokončena změna orientace 
zahraničního obchodu, a to od rozhodujícího podílu RVHP a Sovětského svazu na roz-
hodující podíl Evropské unie a Německa. Tabulka číslo 21 přináší některé vybrané 
údaje o teritoriální struktuře zahraničního obchodu Česka a Slovenska. Z tabulky vy-

                                                      
1 MASARYK, Tomáš G.: Problém malého národa. Praha: Neutralita, 1990, s. 14. 
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plývá, že větší obrat mají Česko i Slovensko s Německem než s ostatními zeměmi Ev-
ropy. V rozporu s Hodžovými představami trvá záporné saldo agrárního obchodu Čes-
ka s Evropskou unií. Z těchto údajů je zřejmé, kde selhává česká i slovenská ekono-
mická diplomacie.  

 

Tabulka č. 21: Zahraniční obchod Česka a Slovenska, 2014          
vybraná teritoria a země 

(podíl v procentech) 
 

 Česko Slovensko 

 dovoz vývoz dovoz vývoz 

Slovensko 5,3 8,3 – – 

Česko – – 10,4 12,8 

Evropská unie 66,1 82,1 63,7 84,1 

Německo 26,1 32,0 14,9 22,1 

Polsko 7,7 5,9 4,8 8,0 

Rakousko 3,1 4,3 2,5 6,1 

Maďarsko 2,3 2,8 4,7 6,1 

Ukrajina - - 0,9 0,5 

Rusko 3,4 2,7 8,2 3,2 

Čína 11,4 1,2 7,7 2,1 

 

Obecně platí, že rostoucí závislost států na zahraničním obchodu je stabilizačním 
faktorem v mezinárodních vztazích. Ne každý stát je však existenčně závislý na zahra-
ničním obchodu takovým způsobem, jako Česko či Slovensko. Konkrétní výraz této 
skutečnosti lze zaznamenat v údajích o zahraničním obchodu Německa. Německý 
zahraniční obchod je teritoriálně i věcně diverzifikovaný, což mu vytváří manévrovací 
prostor. Z druhé strany je však patrný rozhodující podíl německých firem na zahra-
ničních investicích v Česku a na Slovensku – a to v zásadě bez investic jdoucích opač-
ným směrem. Lze tedy hovořit o výrazně asymetrické vzájemné závislosti, přesněji 
řečeno o závislosti Česka a Slovenska na Německu. Německo tvoří jádro Evropské 
unie, osud Česka a Slovenska však v tomto geopolitickém cyklu vypadá odlišně. Čes-
ká ekonomka Ilona Švihlíková ve své knize Jak jsme se stali kolonii upozorňuje, že od 
roku 2006 pouhý odvod dividend do zahraničí (tedy odvody bez úroků, bez bezúroč-
ných půjček, prodejem předražených součástek českým „dcerám“, účtování předraže-
ných služeb a podobně) převyšuje reinvestované zisky – v roce 2014 byl tento poměr 
219,3 miliardy Kč odlivu v dividendách ku 94,2 miliardy Kč zpětně investovaných 
v Česku.1 Takovéto údaje ukazují, že při úvahách o suverenitě nestačí číst mezinárodní 
smlouvy a uvádět obecná čísla o vývozu a dovozu zboží.     

* * * 

                                                      
1 Viz ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona: Jak jsme se stali kolonií. Praha: Rybka, 2015, s. 129 a 130.  
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Zajištění českých i slovenských národních zájmů prostřednictvím zahraniční politiky 
musí respektovat dva důležité faktory: 

 Česko i Slovensko mají malý silový potenciál. Ten je sice srovnatelný navzájem a 
také s Rakouskem a Maďarskem, je však zanedbatelný při porovnání s Němec-
kem, Ruskem, ale i s Ukrajinou.  

 Česko i Slovensko představují typ státu, jehož politická, ekonomická a sociální sta-
bilita je do značné míry dána zahraničním obchodem – víc než je tomu u velmocí. 
Oba státy jsou zachyceny v síti vzájemné závislosti, ovšem tato závislost je asyme-
trická. Řečeno jinak, při přerušení politických, hospodářských a vojenských vzta-
hů se zahraničím Česko ani Slovensko nemohou existovat.  

Jakékoliv krize spojeneckých vztahů, ať již je to problém migrace do Evropské unie 
či neúspěšná strategie NATO, ještě více oslabují pozici malých států. Jak v souvislosti 
se svoji představou úpadku Evropy psal Milan Kundera v již citovaném článku Tragédie 
střední Evropy, dějiny malých zemí střední Evropy „nemohou být odděleny od evrop-
ských dějin; nemohou existovat mimo ně; reprezentují ale špatnou stránku těchto 
dějin; jsou oběti a outsideři.“1 Řečeno jinak, nerovná výchozí pozice vede k tomu, že 
mocnější partneři mají tendenci řešit společné problémy na úkor slabších.  

Velkým problémem zahraniční politiky Česka i Slovenska je nízká politická kultura 
domácích politiků. Tendence opozice chodit si stěžovat na vládu do zahraničí, která 
sice v posledních letech poklesla, výrazně zhoršuje obraz obou států v zahraničí. Mimo 
jiné i proto, že úctu si nezískají ti, kdo šíří negativní informace o vlastní zemi: prokazují 
tak vlastní neschopnost vytvořit v liberálně demokratických podmínkách definici ná-
rodních zájmů, na níž by se shodla vláda s opozicí. 

Malou moc Česka a Slovenska tak doprovází i nízká prestiž těchto zemí. Ta vyrůstá 
z jejich zahraniční politiky, která si jako obecný cíl klade přizpůsobení požadavkům 
Evropské unie a NATO, především pak Spojeným státům. Tento fakt není dnes ale 
nahraditelný vizí nějaké radikálně odlišné politiky, neboť malý stát ve střední Evropě si 
v současnosti nemůže vybírat mezi více mocenskými centry. Je však nutné stále hledat 
cesty zajištění národních zájmů: i ti nejlepší spojenci nemusejí potřeby Česka či Slo-
venska správně chápat. Výraznější snahu vyprofilovat vlastní zahraniční politiku při 
prosazování národních zájmů vykazovalo Slovensko po nástupu vlády Roberta Fica. 

                                                      
1 KUNDERA, Milan: The Tragedy of Central Europe. Citované vydání, s. 8.   
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Na první pohled lze slabost malého státu snadno odstranit dohodou o vzájemné vo-
jenské pomoci s jiným státem nebo koalicí. Výsledkem by měl být růst využitelné mo-
ci, která se stává součtem sil spojenců. Takovým řešením se může jevit přijetí Česka 
do NATO v dubnu 1999 a Slovenska v dubnu 2004. Problém je ale v tom, že každá 
aliance je součtem vložených hodnot. Vkládá-li malý stát do aliance málo ceněné 
hodnoty, nemůže vždy očekávat ze spojenectví velký zisk. Obecně pak platí, že alian-
ce se přizpůsobují především zájmům mocností, které jsou jejími členy.  

Je možné tvrdit, že mocnosti NATO přispěchají na pomoc v případě ohrožení malé 
země ležící mimo hlavní silokřivky Evropy. Pro takové tvrzení neexistuje však žádný 
důkaz. Ti, kdo ve vstupu do NATO vidí ochranu před Ruskem, musí si odpovědět na 
otázku: jestliže se stane tolik obávané nebezpečí z východu skutečností, budou zá-
padní mocnosti z NATO kvůli malé republice ve středu Evropy riskovat jadernou 
konfrontaci s Ruskem? Na tuto otázku nemůže nikdo dát přesvědčivou odpověď dří-
ve, než se obdobná situace vytvoří. Jisté je pouze to, že v NATO neexistuje žádný au-
tomatismus spuštění kolektivní obrany. Často vzpomínaný článek č. 5 Severoatlan-
tické smlouvy z dubna 1949 totiž uvádí, že v případě ozbrojeného útoku proti někte-
rému z členských států, každá z členských zemí NATO „neprodleně podnikne sama a  
v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně 
použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti“. 
Řečeno ve zkratce, o vstupu USA do války nerozhoduje bruselská centrála NATO, ale 
Washington, konkrétně podle Ústavy USA Kongres. A Severoatlantická smlouva 
vyžaduje konsenzus při rozhodování. Do rozhodování každý členský stát NATO vnáší 
své aktuální zájmy, vlastní definice národní bezpečnosti – a právní principy.  
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TRANSFORMACE NATO 
Viděno z hlediska znění Severoatlantické smlouvy je NATO organizací kolektivní 

bezpečnosti zaměřenou na obranu členských států před vnější agresí. Dnešní hrozba 
vůči státům NATO ale nevyrůstá z klasického vnějšího vojenského ohrožení. Jediný 
srovnatelný vojenský potenciál v geografickém dosahu NATO představuje vojenská 
kapacita Ruské federace. Protože však každá vojenská aliance odráží především zá-
jmy a přístupy svého nejmocnějšího člena, strategické myšlení NATO odráží hlavně 
vývoj představ stratégů z USA – a tedy i vztah k neevropským aktérům světové politi-
ky, tedy především Číny.  

Strategické uvažování ve Spojených státech prodělává po skončení studené války 
složitý vývoj od hegemonistických představ k hledání se uvnitř multipolárního světa. 
Tyto posuny jsou dobře viditelné na vztahu Washingtonu k mezinárodnímu právu a 
mezinárodním organizacím určeným k jeho prosazování, zvláště k OSN. Tento pohyb 
se odráží i ve vývoji strategie NATO. První zásadní změnu v tomto duchu přineslo jed-
nání Rady NATO v dubnu 1999 ve Washingtonu; tehdy byla přijata zcela nová Strate-
gická koncepce Aliance.1 

V nové strategii si NATO kladlo za úkol „konsolidaci a uchovávání pozitivních změn 
nedávné minulosti a při řešení současných i budoucích bezpečnostních výzev“, což je 
formulace, kterou lze vztáhnout i na právo zasahovat do vnitřních záležitostí států. 
Strategie pokládala rozsáhlou konvenční agresi proti Alianci za vysoce nepravděpo-
dobnou, hovořila však o celém komplexu nových vojenských a nevojenských rizik. 
V jejich seznamu lze nalézt útlak, etnické konflikty, hospodářské katastrofy, kolaps po-
litických řádů či šíření zbraní hromadného ničení, ale i územní spory, porušování lid-
ských práv, rozpad států, teroristické činy, sabotáže, organizovaný zločin, přerušení 
přílivu životně důležitých zdrojů a dokonce „nedostatečné nebo neúspěšné úsilí o re-
formy“. Ve snaze čelit těmto rizikům si Aliance stanovila pětici základních úkolů: bez-
pečnost, konzultace, odstrašování a obrana, krizové řízení a partnerství.  

Největší pozornost nové strategie přitahují ty pasáže strategie z roku 1999, které 
hovoří o možnosti vojenských akcí NATO nezaměřených na obranu a bez mandátu 
Rady bezpečnosti OSN, tedy za rámec mezinárodního práva. Podle mezinárodního 
práva lze totiž lze vést oprávněné války pouze ve dvou případech: buď (a) v rámci se-
beobrany, nebo (b) na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. V textu strategie 
NATO byly OSN i mezinárodní právo hodnoceny pozitivně, Radě bezpečnosti byla 
v otázkách míru přisouzena rozhodující role – nikoliv však univerzální. Jak uvádí text 
v článku 29 této strategie, NATO mělo být připravováno na mise, v nichž měly vojen-
ské schopnosti Aliance „přispívat k předcházení konfliktům a ke krizovému řízení pro-
střednictvím operací mimo článek 5“. Řečeno jinak, jednalo se o zahraniční interven-
ce, které nejsou vedeny na obranu napadnutých členských států NATO. Přitom, jak 
dodával článek 49, „některé z krizových operací mimo článek 5 mohou být stejně ná-
                                                      
1 Viz Euroatlantické partnerstvo. NATO v dokumentoch z rokov 1990 – 1999. Editor Š. Šebesta.  

Bratislava:  JUGA, 2000, s. 267-286. 
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ročné jako mise zajišťující kolektivní obranu“. Tuto tezi pak doprovázela trojí záměrná 
neurčitost strategie NATO: vágnost z hlediska vymezení geografické oblasti působ-
nosti, nezřetelnost, pokud jde o použité zbraně v konfliktu, a mlhavost, pokud se jed-
ná o povahu konfliktu, v němž bude síla použita.  

 Z hlediska prostoru působnosti pracovala strategie NATO z roku 1999 s pojmem 
„euroatlantický“. Ten se v textu objevil čtyřicetkrát, ať již jako adjektivum k před-
stavě „strategického prostoru“, „bezpečnostní struktury“, „regionu“ či „oblasti“, 
„míru a stability“, k vizi „bezpečnostního prostředí“, „bezpečnosti a stability“, ne-
bo jenom jako „euroatlantická organizace“ či „euroatlantické země“ – ovšem bez 
definování hranic. A tak po přečtení nové strategie zůstalo na čtenáři, zda vý-
chodní hranici euroatlantického prostoru umístí na řece Moravě, nebo na Uralu či 
se bude domnívat, že se euroatlantický region prostírá od Vancouveru po Vladi-
vostok. V tomto prostoru se NATO hlásilo k úkolu „formovat bezpečnostní pro-
středí a posílit mír a stabilitu“. V euroatlantické bezpečnostní struktuře mělo mít 
NATO, jak pravil text strategie, ústřední úlohu. Bezpečnostní rizika týkající se NA-
TO navíc v koncepci zahrnuly také nejistotu a nestabilitu „kolem euroatlantické 
oblasti“ či na „periferii Aliance“. Jediné specifikace hovořily o unikátní roli Ruska 
v euroatlantické oblasti, o zvláštním místě Ukrajiny a také o zvláštních zájmech 
NATO ve Středomoří.  

 Podle litery strategie z roku 1999 je Aliance naprosto oddána procesu kontroly 
zbrojení  – což je teze, která v zásadě odmítá myšlenku všeobecného a úplného 
odzbrojení. Jaderné síly NATO by měly plnit svoji úlohu tím, že budou „v mysli 
každého agresora vzbuzovat nejistotu o povaze reakce spojenců na vojenskou ag-
resi“ – tato formulace zahrnuje právo Aliance použít jaderné zbraně jako první. 
Právě jaderné zbraně měl čelit nevypočitatelné a nepřijatelné akci proti Alianci, a 
jsou tudíž nezbytné. Text rázně hovořil o nešíření jaderných zbraní a vyzýval ně-
které státy k přistoupení ke smlouvě o nešíření jaderných zbraní, mnohem klidněj-
ším hlasem však hovořil o smlouvě zakazující nášlapné miny a nevyzýval Spojené 
státy k jejímu podepsání. Strategie pokládala přítomnost konvenčních a jader-
ných jednotek USA v Evropě za nutnou.  

 Úkol zachovat si volné ruce při působení v rámci euroatlantického prostoru spo-
jila strategie z roku 1999 s neurčitou představou dostatečnosti na co nejnižší 
hladině. Mělo se jednat o úroveň zajišťující odstrašení, obranu a úkoly misí. Tento 
záměr vyžadoval vytvoření takových ozbrojených sil, které by byly schopny 
v každé situaci a v každém místě získat převahu: text hovořil o povinnosti jedno-
tek Aliance zajistit vojenskou účinnost NATO a svobodu akce. I v dobách míru mě-
la být vojenská přítomnost mimo domácí území a vody podle principu „kdy a kde 
je nezbytné“. Strategie v článku 18 zavazovala evropské členy NATO posilovat ak-
ceschopnost, včetně zvyšování vojenských kapacit – což by u Česka a případně ta-
ké u Slovenska znamenalo zvýšit vojenské výdaje.  
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Korekci do vnímání bezpečnostního prostředí vnesl i politiku NATO měl příchod 
George Bushe ml. do Bílého domu v roce 2001. Tehdy konzervativní a neokonzerva-
tivní představy o hegemonii USA ještě více umocnily tendenci dívat se na svět výhrad-
ně přes prizma zájmů Západu. Rok po teroristických útocích na New York a Washing-
ton, konkrétně v září 2002, podepsal prezident Bush ml. Strategii národní bezpečnosti 
Spojených států.1 Ta již byla výrazně unilateralistická, věřila v možnost prosazovat 
zahraničněpolitické cíle samostatnými akcemi USA, a to i bez ohledu na mezinárodní 
právo a spojence. Tato Strategie zpochybnila možnosti odstrašení a vnímala vítězství 
ve studené válce jako vytvoření udržitelné globální převahy USA. Výsledkem byla 
představa nutnosti i možnosti vést preemptivní válku podle vlastního výběru kdeko-
liv, a to proti ještě nezformovaným hrozbám. Období vlády Bushe ml. tak vneslo do 
politiky NATO několik rozporuplných momentů.  

 Vytváření ad hoc aliancí k naplnění zahraničněpolitických cílů USA nebralo ohled 
na potřebu jednoty NATO. Bombardování Jugoslávie (1999) bylo sice v rozporu 
s mezinárodním právem, ale bylo akcí Aliance. Útok na Irák (2003) již USA proved-
ly pouze na čele aliance ochotných – tedy nejen v rozporu s mezinárodním prá-
vem, ale i proti vůli tak významných členů NATO, jako je Německo, Francie, ale ta-
ké Belgie. Na druhé straně se Washingtonu dařilo zatáhnout své spojence, byť ne 
vždy natrvalo, do všech svých konfliktů a válek na Balkáně, v Afghánistánu a na-
konec i v Iráku.    

 Novým prvkem v zahraniční politice USA se staly tzv. barevné revoluce. Jejich scé-
nář vznikal už při mobilizaci a sjednocování opozice proti vládě Vladimíra Mečiara 
na Slovensku v devadesátých letech minulého století. Byl použit při svržení Slobo-
dana Miloševiče v Srbsku (2000). Osvědčil se pak během „revoluce růží“ v Gruzii 
(2003). Model barevných revolucí však nejvíce proslavila oranžová revoluce, která 
dramaticky pozměnila politickou scénu Ukrajiny (2004). Neočekávaný výsledek 
měla „revoluce tulipánů“ v Kyrgyzstánu (2005), která nepřinesla změnu zahranič-
něpolitické orientace země. Tyto aktivity USA měly podporu některých členů Ali-
ance. Koncepce barevných revolucí ukázala, že pro mnohé představitele západ-
ních mocností, a to především pro některé politiky ve Spojených státech, zna-
mená partnerství totéž jako jeho strategické řízení. Strategické řízení se však ne-
vyčerpává pouhým vymezením koncepce. Zahrnuje též – a možná hlavně – roz-
mísťování disciplinovaných kádrů.  

 Projekt Národní protiraketové obrany USA, který mimo jiné počítal s výstavbou 
základen ve střední Evropě, rozdělil Alianci. Nikdy se nepodařilo přijmout jednot-
né usnesení, které by tento program jednoznačně podpořilo. Pro některé členské 
státy Aliance už vypovězení Smlouvy o omezení protiraketové obrany ze strany 

                                                      
1 Viz The National Security Strategy of the United States of America. Washington: White House,  

September 2002. 
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USA (2001) byl chybný krok, který výrazně komplikuje nejen vztahy s Ruskem, ale 
mezinárodní situaci obecně.  

 Prosadila se vize dalšího rozšiřování NATO směrem na východ. Spojené státy 
vybudovaly vojenské základny v nových členských státech Aliance, konkrétně 
v Polsku a u Černého moře v Bulharsku a Rumunsku, a usilovaly i o výstavbu vo-
jenské základny v  Česku. V souvislosti s válkou v Afghánistánu byly zřízeny letecké 
základny USA a Francie v postsovětské Střední Asii. Řada politiků a generálů z Ali-
ance usilovala o připojení Ukrajiny a Gruzie. Těžko se v této situaci divit autorům 
knihy Bezpečnost Ruska: geopolitické a vojensko-politické aspekty, kteří tehdy 
v souvislosti s přibližováním NATO k hranicím Ruska psali, že „nelze vyloučit změ-
nu ruské jaderné strategie a zvýšení významu taktických jaderných zbraní pro za-
jištění stability na Západním strategickém směru“.1 NATO-centrické pojetí globál-
ní bezpečnosti negativně vnímají Rusko, Čína, ale i další státy. Vznikly Šanghajská 
organizace spolupráce (2001) a Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti 
(2002), které jsou často vnímány jako vybalancování tlaku Západu a Aliance.  

 Ekonomické téma zajištění zdrojů energie se změnilo na otázku energetické bez-
pečnosti – bylo výrazně zpolitizováno, často dokonce zmilitarizováno. Dodávky 
ruského plynu a ropy do střední a západní Evropy začaly být vnímány jako jedno-
stranná závislost, které je třeba se zbavit – případně získat kontrolu nad ruskými 
zdroji. Cestou měl být mimo jiné mocenský průnik států NATO do středoasijských 
postsovětských republik. To opět zvyšovalo napětí mezi NATO, Ruskem a Čínou.  

Pražský summit NATO, který se sešel v listopadu roku 2002, nově definoval rizika, 
kterým je nutné čelit. V předvečer tohoto setkání generální tajemník Aliance George 
Robertson hovořil o tom, že ve světě bude více nestability. Kavkaz, Střední Asie, se-
verní Afrika a Střední východ nabízejí pestrý koktejl nestálosti. Probíhají zde dramatic-
ké změny, které sice dopadnou dobře, ale jenom zaslepený optimista by mohl očeká-
vat, že se tak stane bez velkých bouří. Nestabilita bude více prosakovat i do Evropy a 
Severní Ameriky. Toto prosakování bude důsledkem migrace, stoupajícího počtu lidí 
hledajících azyl. Zároveň bude vzkvétat pašování a vše, co je doprovází – tedy napří-
klad násilí a drogy. Geografie již nebude naším ochranným štítem.  

Aktivnější bude mezinárodní terorismus. I když již na konci 20. století byl teroris-
mus bezesporu největší hrozbou stability mocností, plánovači Pentagonu a Bruselu 
v roce 1999 jej ve Strategické koncepci Aliance zařadili až na konec seznamu bezpeč-
nostních rizik. Pražský summit NATO, který se sešel po tragickém 11. září 2001, již 
kladl největší důraz na protiteroristické schopnosti a lepší ochranu a detekci zbraní 
hromadného ničení. Heslem dne se stala potřeba armád štíhlejších, houževnatějších a 
rychlejších, které dosáhnou dále a mohou tam zůstat déle.  

Zhroutí se více států. Také v éře globalizace zůstává stát ústředním organizačním 
principem moderní civilizace, ne každý stát je však udržitelný. Už v minulé dekádě bylo 
                                                      
1 ANNENKOV, V. I., BARANOV, S. N., VAŽNOV, O. Ju., LAPTĚV, V. B., SERGEJEV, N. A.: Bezopasnosť Rossiji: 

geopolitičeskije i vojenno-političeskije aspekty. Moskva, RUSAVIA, 2006, s. 148-149.  
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vidět kolaps států, jejich fragmentaci na malé regiony vedené nejrůznějšími válečníky, 
kteří financují svoji činnost pašováním drog a dalšími kriminálními aktivitami. Afghá-
nistán je příkladem, že zhroucené státy představují bezpečný přístav pro teroristy. 
Nastává doba většího šíření zbraní. I přes úsilí diplomatů a expertů bude šíření zbraní 
hromadného ničení nejdůležitější bezpečnostní výzvou nového století. Více prstů bu-
de na více spouštěcích knoflících a ne všechny tyto prsty budou patřit racionálním 
vůdcům. V této situaci odstrašení nebude vždy působit. Problémem je i šíření konven-
čních zbraní.  

Příchod Baracka Obamy do Bílého domu počátkem roku 2009 znamenal změnu, 
která se odrazila i na politice NATO. Především se vracela představa o důležitosti 
mezinárodního práva. Zároveň se Obama přihlásil k myšlence celosvětového jader-
ného odzbrojení a radikálního snížení počtu strategických zbraní. „Existence tisíců 
jaderných zbraní je nejnebezpečnějším dědictvím studené války… Podivnou ironií his-
torie se hrozba jaderné války snížila, ale riziko jaderného útoku se zvýšilo,“ prohlásil 
Obama v dubnu 2009 při návštěvě Prahy. „Amerika se zavazuje usilovat o mír a bez-
pečí světa bez jaderných zbraní. Nejsem naivní. Tohoto cíle nebude dosaženo rychle – 
možná to nebude za mého života. Bude to vyžadovat trpělivost a vytrvalost. Ale mu-
síme také ignorovat hlasy, které nám říkají, že se svět nemůže změnit. Musíme trvat 
na tom, že může…“ Přitom je zřejmé, že jaderného odzbrojení je možné dosáhnout 
jen za podmínky zvýšení důvěry a kooperace mocností.  

Nová Národní bezpečnostní strategie USA, kterou prezident Barack Obama po-
depsal v květnu 2010, uváděla, že Spojené státy „si musejí ponechat právo jednat 
unilaterálně, jestli to bude vyžadovat obrana naší země a našich zájmů“, ovšem ihned 
dodala, že se budou „snažit dodržovat standardy, které upravují užití síly“. Tím stavěla 
hráz svévoli, obsažené v ideji preemptivní války. Strategie si sice kladla za cíl „obno-
vení amerického vůdcovství“ – ale i prostřednictvím „upevňování mezinárodních no-
rem a prosazováním mezinárodního práva“. Podle tohoto textu mají být vždy brány 
do úvahy jiné možnosti než válka a budou „pečlivě zváženy náklady a rizika akcí ve 
srovnání s pasivitou“. V případě války bude trvat snaha používat sílu „s ohledem na 
naše hodnoty a posilování naší legitimnosti, na hledání široké mezinárodní podpory, 
spolupráce s takovými institucemi, jako je NATO a Rada bezpečnosti OSN“. 

Podle této Strategie „od konce studené války riziko nukleárního útoku vzrostlo“. 
Spojené státy „redukují svůj jaderný arzenál a spoléhání na nukleární zbraně“, ovšem 
při „zvyšování spolehlivosti a efektivnosti našeho odstrašení“. Strategie v souladu 
s citovaným Obamovým prohlášením, ale i předvolebními sliby prezidenta, tvrdí, že 
USA budou prosazovat ideál světa bez jaderných zbraní. „Dokud však jaderné zbraně 
existují, Spojené státy budou udržovat jistý, bezpečný a efektivní jaderný arzenál jak 
pro odstrašení potenciálních protivníků, tak pro ochranu spojenců USA a ostatních 
bezpečnostních partnerů“. Spojené státy chtějí „redukovat roli jaderných zbraní při 
zajišťování národní bezpečnosti“. Zavazují se též „nepoužít či nehrozit užitím jader-
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ných zbraní proti těm nejaderným státům, které dodržují závazky Smlouvy o nešíření 
jaderných zbraní“.  

Strategie slibuje spolupráci se „spojenci a partnery“ při výstavbě předsunutých po-
stavení proti potenciálním útokům. Předpokládá též „posílení našich regionálních za-
řízení pro odstrašení – například prostřednictvím fázované, přizpůsobivé protiraketo-
vé obranné architektury“. Přestože Spojené státy nejsou stranou Mezinárodního 
trestního tribunálu a budou vždy chránit svůj personál, budou podporovat účastnické 
státy a ty případy MTT, které „podporují zájmy USA a hodnoty spojené s požadavky 
práva USA“.1  

Další posuny ve strategickém myšlení v USA představuje již citovaná Národní vo-
jenská strategie Spojených států (2015). Ta sice stále vnímá boj proti sítím extremis-
tických organizací užívajících násilí, tedy teroristům, za významný, ovšem za důležitější 
úkol pro dohlednou budoucnost pokládá potřebu věnovat pozornost státům, které 
se „snaží revidovat klíčové aspekty mezinárodního pořádku a jednat způsobem, který 
ohrožuje naše národní bezpečnostní zájmy“, a to především Rusku, Íránu, Severní Ko-
reji a Číně. V této souvislosti říká, že „dnes lze pravděpodobnost zatažení (USA) do 
mezistátní války s velkou mocností vyhodnotit jako malou, ale rostoucí“.2  

První posuny ve strategickém uvažování nejvyšších představitelů USA po příchodu 
Obamy do Bílého domu odráží strategie NATO, která byla přijata v prosinci 2010 a 
dostala název Aktivní angažovanost, moderní obrana. Nová strategie obsahuje záva-
zek plnit cíle NATO „vždy v souladu s mezinárodním právem“. V pasáži věnované kri-
zovému řízení se ovšem hovoří o tom, že Aliance má „unikátní a mohutný soubor poli-
tických a vojenských prostředků“ pro zásah v celém spektru krizí. Mix těchto pro-
středků má být aktivně užíván „pro pomoc při prohlubování krizí, které mají potenciál 
ovlivnit bezpečnost Aliance ještě před tím, než eskalují do konfliktu; zastavit probíha-
jící konflikt, který ohrožuje bezpečnost Aliance; pomoci konsolidovat stabilitu v post-
konfliktní situaci tam, kde to pomůže euroatlantické bezpečnosti“. To jsou formulace, 
v nichž lze zachytit rezidua představ misí za rámec článku 5 Washingtonské smlouvy 
z předcházející strategie. Ovšem za hranicemi členských států by měla nastoupit „ko-
operativní bezpečnost“ pomocí „partnerství s relevantními státy a jinými mezinárod-
ními organizacemi“.   

Hned v preambuli se Aliance prohlašuje za oddanou cíli „vytvořit podmínky pro 
svět bez jaderných zbraní“. Ovšem ihned dodává: „tak dlouho, jak budou ve světě 
jaderné zbraně, NATO zůstane jadernou Aliancí“. Odstrašení má být založeno na 
vhodné směsi jaderných a nejaderných schopností. Okolnosti, za nichž lze zvažovat 
užití jaderných zbraní, jsou „extrémně odlehlé“, neurčité (extremely remote)“. 

Jako „nejvyšší záruka bezpečnosti Spojenců“ jsou v této koncepci uváděny „strate-
gické jaderné síly Aliance, zvláště Spojených států; nezávislé strategické nukleární síly 

                                                      
1 Viz The National Security Strategy of the United States of America. Washington: White House,  

May 2010. 
2 The National Military Strategy of the United States of America 2015. Citované vydání, s. 4, 3, 2 a 5.  
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Velké Británie a Francie, které mají vlastní odstrašující funkci, přispívají k celkovému 
odstrašení a bezpečnosti Spojenců“.  V této formulaci je skryt fakt, že NATO žádné 
jaderné síly nevlastní – ty zůstávají pod svrchovanou pravomocí jednotlivých moc-
ností, které je vlastní.  

Vytvoření schopnosti chránit obyvatelstvo a území před raketovým útokem je cha-
rakterizováno jako „ústřední prvek naší kolektivní obrany“. Zároveň se ale uvádí, že 
NATO bude „aktivně hledat kooperaci v protiraketové obraně s Ruskem a ostatními 
euroatlantickými partnery“. I když má být Aliance otevřená „evropským demokraci-
ím“, v nové strategii není patrné NATO-centrické pojetí globální bezpečnosti.1  

 

Během pražského summitu NATO (2002) bylo rozhodnuto o výstavbě alianční jed-
notky – mnohonárodního praporu rychlé reakce (NRF – NATO Response Force), který 
má být tvořen „vysoce moderními, pružnými, dislokovatelnými, dlouhodobě nasadi-
telnými a k okamžitému nasazení použitelnými částmi armád, jež by byly tvořeny po-
zemními, leteckými a námořními kontingenty“. Tento prapor by měl být na základě 
rozhodnutí Rady přemístěn okamžitě tam, kde by to bylo „v euroatlantickém prosto-
ru“ potřebné. Právě tyto síly budou „představovat hlavní úsilí NATO o zlepšení vojen-
ských schopností Aliance“.2 Až toto zúžení vytvořilo podmínky pro to, aby byly jak 
Česko, tak i Slovensko schopny dostát svým závazkům. Od října 2003 přispívá Česká 
republika do NRF mobilní četou radiačního a chemického průzkumu, jednotkou pro-
vádění dekontaminace s týmy pro dekontaminaci, prostředky pro úpravu vody a její 
přepravu a týmem pro odběr vzorků biologických látek. Obdobně dochází k zúžení 
konkrétních závazků v případě Slovenska, a to poskytnutím ženijní jednotky. Předsta-
va o tom, že se tyto dvě malé země budou podílet na úkolech Aliance ve všech jejích 
oblastech, je nereálná. Ekonomické možnosti to vylučují.  

Patří k pozoruhodnostem vstupu Česka a Slovenska do NATO, že přijetí do Aliance 
nebylo v těchto zemích spojeno s dramatickým růstem vojenských výdajů. Aktuální 
vojenské výdaje ukazuje tabulka číslo 22, zpracovaná na základě údajů z centrály NA-
TO. Podle téhož zdroje celkové vojenské výdaje NATO v hodnotách dolaru z roku 
2000 činily v roce 2008 přibližně 623,3 miliardy dolarů – zatímco v roce 1985 to bylo 
584,9 miliardy a roku 2000 přibližně 474,3 miliardy dolarů.3 Je vhodné v této souvis-
losti připomenout, že podle ročenky SIPRI tvořily v roce 2014 vojenské výdaje Spoje-
ných států 34,0 % celosvětových výdajů – přičemž například výdaje Ruska byly přibliž-
ně 4,8 % a Číny okolo 12,0 % světových vojenských výdajů.4 

Už bombardování Jugoslávie (1999) názorně ukázalo, že například letadla B 2 star-
tující ze základny Whiteman v USA mohou bez mezipřistání bombardovat jakékoliv 

                                                      
1 NATO: Active Engagement, Modern Defence – http://www.nato.int/strategic-concept/index.html 
2 Pražské deklarace summitu NATO. In: Mezinárodní politika 2002/12, s. 15. 
3 Tabulka podle NATO: Defence Expenditures Data for 2014 and Estimates for 2015, s. 4 a 6 – 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_120866.htm 
4 Trends in World Military Expenditure, 2014. In: SIPRI Fact Sheet, April 2015, s. 3.  
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místo v Evropě, a to s přesností do té doby neuvěřitelnou. Je jen otázkou politického 
rozhodnutí, zda ponesou střely s plochou dráhou letu, nebo 16 jaderných bomb – to 
vše tato letadla dokážou. V roce 1999 si obdobný pohyb konvenční destruktivní síly 
opačným směrem nebylo možné představit; v případě strategických zbraní je to 
možné jen v případě, kdy do Evropy bude započteno Rusko. 
 

Tabulka č. 22: Vojenské výdaje států NATO 
 

stát/rok 

výdaje na obranu 
jako % HDP 

výdaje na obranu  
per capita 

(v USD roku 2010) 

průměr 
2000-04 

průměr 
2005-09 

průměr 
2009-14 

2015* 2000 2010 2015* 

Česká republika 1,8 1,5 1,1 1,0 275 253 204 

Slovensko – 1,5 1,1 1,0 – 210 189 

Albánie – – 1,5 1,2 – 64 54 

Belgie 1,2 1,1 1,0 0,9 547 482 408 

Bulharsko – 2,1 1,4 1,2 – 110 85 

Dánsko 1,4 1,3 1,3 1,2 805 812 685 

Estonsko – 1,6 1,8 2,0 – 249 365 

Francie 2,5 2,3 1,9 1,8 953 800 743 

Itálie 2,4 1,6 1,2 0,9 910 479 318 

Litva – 1,1 0,8 1,1 – 105 172 

Lotyšsko – 1,4 1,0 1,0 – 120 149 

Lucembursko 0,7 0,5 0,4 0,5 552 489 512 

Maďarsko 1,6 1,3 1,0 0,9 178 135 131 

Německo 1,4 1,3 1,3 1,2 549 566 516 

Nizozemsko 1,5 1,4 1,2 1,2 685 675 592 

Norsko 1,7 1,5 1,5 1,5 1289 1329 1359 

Polsko 1,8 1,7 1,8 2,2 154 220 313 

Portugalsko 1,6 1,5 1,4 1,4 401 335 309 

Rumunsko – 1,6 1,3 1,4 – 103 134 

Řecko 3,1 2,8 2,3 2,4 964 708 543 

Slovinsko – 1,5 1,2 1,0 – 377 226 

Španělsko 1,2 1,1 1,0 0,9 336 317 271 

Turecko 3,3 2,0 1,8 1,7 309 193 194 

Velká Británie 2,2 2,4 2,3 2,1 792 961 860 

evropské státy NATO 1,9 1,7 1,5 1,4 598 493 445 

Kanada 1,1 1,2 1,1 1,0 488 548 504 

USA 3,4 4,5 4,3 3,6 1399 2325 1864 

severní Amerika 3,2 4,2 4,0 3,4 1310 2149 1728 

NATO - celkem 2,6 2,9 2,8 2,4 879 1124 941 
  

Poznámka: * rok 2015 odhad   
 

I když vojenský efekt bombardování Jugoslávie byl nižší, než se snažila ukázat pro-
paganda, tendence je jasná: ničivý účinek amerických konvenčních zbraní roste a vo-
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jensko-technologická propast mezi USA a Evropou se rozšiřuje. Z geopolitického 
hlediska představovala pátá válka na Balkáně další pokles specifické váhy Evropy ve 
světě. Z arzenálu členských zemí Aliance disponují Spojené státy sto procenty rádio-
vých rušiček, americké kapacity představují 90 % vzdušného průzkumu, téměř 80 % 
tankovacích letadel, téměř všechny mezikontinentální bombardéry. Američané mají 
250 dálkových transportních letadel, zbytek Aliance pouze 11. Francouzští a němečtí 
vojáci letěli na své mise do Afghánistánu ruskými letadly.  

Uvádět tyto příklady jako ukázku zaostalosti evropských členů NATO může být ale 
zavádějící. Po celé své studenoválečnické dějiny bylo NATO připravováno na boj na 
německých pláních a v jejich okolí. K tomu Západoevropané potřebovali především 
tanky, děla a letadla krátkého doletu. Američané by ovšem museli na toto bojiště přes 
Atlantik, potřebovali tudíž navíc transportní letadla a lodi plus letadla pro tankování za 
letu. Tato výzbroj se dnes pro operace v euroatlantickém prostoru, vyžadující mobilitu 
a udržitelnost na vzdáleném válčišti, jeví jako výhodnější – nikoliv však v důsledku 
nějakých zlovolných evropských úmyslů.  

Propast mezi výdaji USA a evropských členů NATO – přesněji řečeno evropských 
členů Aliance a Kanady z jedné strany a Spojených států z druhé – umožňuje i jiné 
vysvětlení Rozdíl ve vojenských výdajích nevyrůstá z toho, že Evropané dávají na 
obranu málo, ale z toho, že Američané dávají příliš mnoho. Co je mnoho či málo lze 
posoudit jen na základě analýzy bezpečnostních rizik, dostupných prostředků a stano-
vených politických cílů – a z tohoto rozboru odvozené vojenskopolitické strategie. 
Neustálé opakování obecné teze, že Evropa zaostává za USA ve výdajích na zbrojení, 
může naznačovat, že Evropa by se měla snažit plnit ve světě stejnou politickou roli ja-
ko Spojené státy. To však je nejen nereálné, ale i nebezpečné – dva hráči se stejnou 
rolí hegemona světového politického systému se snadno mohou změnit v konkurenty. 
A k čemu by dnes Evropa potřebovala takovou flotilu letadlových lodí a jaderných 
ponorek, jakou disponují Spojené státy? K čemu by jí byl západoevropský raketoja-
derný arzenál podobný americkému? Proč rozmísťovat po celém světě evropské vojá-
ky, když už jich je na amerických základnách po celém glóbu půl milionu? Vojenské 
výdaje USA a Evropy (plus Kanady) jsou nesouměřitelné, neboť odlišná je i role Spoje-
ných států a Evropy v současné světové politice. 

Strategické myšlení Spojených států a následně NATO se doposud nevymanilo 
z představ o udržení hegemonie USA či Západu obecně. Proto i ve Washingtonem 
deklarovaném multilateralismu lze nalézt dvojí přístup. Především je multilateralismus 
sice chápán jako zavržení unilateralismu, ale zůstává spojen se sobeckým pojetím 
národních zájmů. V takovémto případě jsou aliance a další mezinárodní instituce pou-
žívány jako účelově vybrané nástroje k dosažení egoistických cílů. Jenom výjimečně je 
multilateralismus vnímán tak, že chápe národní zájmy USA jako součást všelidských 
zájmů. V tomto případě nebývá globalizace ztotožňována s amerikanizací, ale napří-
klad s naplněním miléniových cílů OSN. První dekády 21. století ukazují, že svět po-
třebuje takové Spojené státy, jejichž vůdcové jsou si vědomi globálních, všelidských 
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potřeb. Odpovědné jednání Washingtonu je zvláště důležité v situaci, kdy limitované 
možnosti planety i krize spotřeby ukazují na nutnost výrazně pozměnit americký mo-
del způsobu života.  

 

POTENCIÁLNÍ PROTIVNÍK 
V případě Severoatlantické aliance platí, že se jedná o ukázku toho typu aliancí, 

které se objevily v pobismarckovské Evropě. Do té doby vojenské aliance vznikaly jako 
reakce na hrozbu změny mocenské rovnováhy; na konci 19. století se objevily koalice, 
které nejen předcházely změně, ale dokonce ji začaly připravovat. Proto se nabízí 
dešifrování pojmu „euroatlantické bezpečnosti“ jako úsilí zajistit žádoucí vývoj ve 
třech pásmech dotyku Aliance s vnějším prostředím: 

 Pásmo mezi Německem a Ruskem od Polska a pobaltských republik po Jadran, 
případně dále východním směrem až do kavkazských republik. V určitém smyslu 
platí, že „region, který je situovaný na východ od hranic NATO, je pokládán za jed-
nu komplexní rizikovou oblast“.1 Do tohoto prostoru směřovalo rozšiřování NA-
TO nejen v roce 1999, ale i v letech 2004 a 2009 – nemluvě o dlouholetém koke-
tování s přijetím Ukrajiny a Gruzie do Aliance.  

 Pásmo táhnoucí se severní Afrikou přes Blízký východ ke Kašmíru. Sem směřova-
la většina tzv. barevných revolucí, snaha měnit režimy, ale i hranice. 

 Bezvýznamné nesou ani představy o NATO-centrickém pojetí globální bezpeč-
nosti. Jedná se výroky některých politiků, úředníků a teoretiků, které doporučova-
ly přijetí Izraele či Japonska nebo Austrálie do NATO a učinit tak Alianci garantem 
bezpečnosti i v neatlantických oblastech světa.    

Už při transformaci strategie NATO roku 1999 hledala Severoatlantická aliance 
vztah k těmto pásmům. Ty byly pracovně definovány jako oblouky nestability či mo-
cenského vakua. Řečeno jinak, místo pasivní obrany hranic členských států se zde 
objevil úkol zaujmout předsunutou obranu v těchto pásmech a výhodně je stabilizo-
vat. Nejedná se už o specifickou hrozbu, ale o řešení krizí v širokém smyslu. Pro mno-
hé politiky a analytiky v Česku i na Slovensku byla ale od počátku neurčitost v de-
finici protivníka NATO jen zdánlivá: tím, vůči komu má být zaměřena obrana a kdo 
má být tlakem zahraniční politiky rozebírán, má být především Ruská federace. Vize 
Ruska jako ohniska potenciální agrese vyrůstá z již zmíněných tří hlavních zdrojů: (a) 
emotivní rusofobie, (b) z geopolitických koncepcí o přirozeném sváru velkých mocen-
ských celků, (c) z huntingtonovských představ o konfliktu civilizací – tedy o sporu tzv. 
západní a slovansko-ortodoxní kultury. 

Obě strategie NATO – jak z roku 1999, tak i z roku 2010 – byly přijaty v situaci, kdy 
Česko i Slovensko žilo v podmínkách historicky nebývale bezpečné Evropy. Potenci-
ální konflikt v podobě války mezi NATO a Sovětským svazem či Varšavskou smlouvou 
zmizel. Rusko akceptuje liberalizaci ve středovýchodní Evropě a ve srovnání s dobou 

                                                      
1 SAMSON, Ivo: Integrácia Slovenska do bezpečnostného systému Západu. Citované vydání, s. 58.  
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existence SSSR redukovalo svoji vojenskou sílu. Vláda Borise Jelcina uzavírala s USA 
asymetrické dohody. Rusko odprodalo Spojeným státům své zásoby vysoce obohace-
ného uranu užívaného k výrobě nukleárních zbraní, zastavilo modernizaci jaderných 
sil, což vedlo k jejich morálnímu zastarání, smlouvy o omezení strategických zbraní 
směřovaly především k oslabení Ruska – k likvidaci těžkých mezikontinentálních balis-
tických raket, které tvořily jádro sovětského odstrašujícího potenciálu.  

Na oslabení Ruska rokoval Západ klasickým geopolitickým přístupem: snažil se 
využít situaci k získáním jednostranných výhod. Jenže tato pro Západ výhodná bez-
pečnostní situace se rozšířením NATO a přijetím nové strategie nezlepšila, ale zhoršila. 
Vzrostla nedůvěra mezi Ruskem a západními mocnostmi. Český historik a politolog 
Václav Kotyk připomíná, že střední Evropa měla počátkem devadesátých let minulého 
století v ruské zahraniční politice druhořadý význam; pochopení jejího významu přine-
sl proces, „jehož rozhodujícím momentem bylo rozhodnutí západních států o rozšíření 
NATO na východ“.1 Velice kritická byla odezva Ruska na jednání Spojených států, když 
v září 1995 odpálily střely s plochou drahou letu na srbské pozice v Bosně. Reakce 
Ruska na přijetí nové strategie Aliance a následné bombardování Jugoslávie letadly 
NATO (1999) pak již byla jednoznačná: útok proti Jugoslávii byl vyhodnocen jako 
důsledek ztráty vojenské rovnováhy. Smlouva o zřízení Stálé společné rady Ruska a 
NATO, která předcházela prvnímu rozšíření NATO na východ a měla vytvořit v nové 
situaci rovnováhu zájmů, se v době agrese proti Jugoslávii ukázala jako nefunkční. 
Z hlediska Moskvy Aliance na Balkáně prokázala, že v budoucnu nemusí respektovat 
zájmy Ruska a jednat v souladu s mezinárodním právem.  

To vše se odehrálo v situaci, kdy byla vojenská síla Ruska v důsledku politických 
změn v Evropě zatlačena jeden a půl tisíce kilometrů na východ. Jestliže se vojenské 
základny NATO posunou v Pobaltí k hranicím Ruska, jeho administrativní a průmyslová 
centra budou dosažitelná dokonce taktickými letadly. Ze zorného úhlu Moskvy je ob-
tížné nevnímat rozšíření NATO na východ jako přímý útok na ruské bezpečnostní zá-
jmy. I když jsou všechna prohlášení bruselské centrály o rozšiřování NATO na východ 
plna slov o tom, že expanze není namířena proti Rusku, jazyk se okamžitě mění, když 
politologové typu Zbignieva Brzezinského začali hovořit o Ukrajině: ze všeobecné 
harmonie a vzájemného pochopení se najednou stávají úvahy o geostrategických re-
gionech, v nichž je nutné zvítězit mocenskými nástroji, a to proti Rusku. Což se naplni-
lo napřed neúspěšnou Oranžovou revolucí (2004) a následně převratem v Kyjevě 
(2014) – tedy bez ohledu na změny prezidentů ve Spojených státech, kteří schválili 
odlišné bezpečnostní strategie.  

Při obdobné liberálně konzervativní ideologické orientaci elit Západu a Ruska se 
zdá na první pohled samozřejmé, že by bylo možné začlenit Rusko do NATO. Podle 
Henryho Kissingera „bylo by však nebezpečné chtít třeba jen naznačit, že by mohlo 
být Rusko integrováno do NATO, aniž by tím byl porušen smysl NATO, nebo že by se 
                                                      
1 KOTYK, Václav: Malé státy v zahraničněpolitické koncepci Ruska. In: Malé země, velcí sousedé.  

Ed. M. Had a V. Kotyk. Praha: ÚMV, 1998, s. 160. 
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Rusko mohlo stát součástí EU, aniž by se změnila evropská identita. Pro Evropu  
a Rusko je důležité pochopit, že polsko-ruská hranice se stane hranicí politické Evropy. 
A je stejně tak důležité, že v Evropě nevznikají dvě kategorie hranic – ty, které jsou 
chráněny NATO, a ty, které mají nějaký dvojznačný status.“1 Je-li ale rozšiřování NATO 
do východního pásu projevem nedůvěry vůči Rusku, pak jde o konflikt zájmů, který 
musí zohlednit i Rusko – byť není jasné, jakou rusko-polskou hranici měl Kissinger na 
mysli. Ovšem generální tajemník Severoatlantické aliance ale v květnu 2000 prohlásil, 
že v horizontu dvou desetiletí by se Rusko mohlo stát členem NATO a tuto tezi po něm 
opakují i někteří jiní politici.  

Z těchto rozporů vyrostlo nebezpečí klasické mocenské politiky. Zahraniční politika 
– nebo alespoň někteří politici – musí brát ohled na nejnebezpečnější scénáře budou-
cího vývoje. Právě na takové nejhorší varianty se připravují ozbrojené síly. A navíc zde 
funguje logika křivého zrcadla, v němž každý vidí své nejhorší vlastnosti a ty pak při-
soudí potenciálnímu protivníkovi. Posilování obrany druhé strany, které je vždy spoje-
no s nemožností věrohodně propočítat budoucí chování politiků, vyvolává obavy 
z možného získání převahy a následného útoku. Roste tak vzájemná nedůvěra podně-
cující konflikt. A tak se rozšiřování NATO na východ zdůvodňované nebezpečím z Rus-
ka mění v sebesplnitelné proroctví, neboť nutně vyvolává nežádoucí (nebo žádoucí?) 
nebezpečné aktivity Ruska. 

Problém Ruska je nadále ideologizován – demokratické Rusko se prý nemusí obá-
vat NATO; až bude Rusko demokratické, bude přijato do rodiny atd. Jenže zárukou 
mírového Ruska není jeho demokratičnost, ale rozumné vyvážení zájmů velmocí. To, 
co se někomu jeví jako zajištění stability ve východním pásu nejistoty, může se jinému 
jevit jako ohrožení jeho vlastní bezpečnosti. Kdo dokáže rozlišit obranné a útočné 
zbraně, či jak vést aktivní obranu bez útoku? Mírovou budoucnost Evropy nezajistí 
rozšíření NATO do „východního pásu nejistoty“, ale jen úspěšný bezpečnostní dialog 
mocností, tedy i fungující dohody NATO a Ruska o vytvoření nového co nejvíce propo-
jeného bezpečnostního systému pro oba mocenské celky.  

Po bombardování Jugoslávie se situace dále vyvíjela. Na mimořádném summitu 
Aliance a Ruska byla v květnu 2002 podepsána Římská deklarace, která umožnila vznik 
Rady NATO-Rusko. Podle tohoto dokumentu byl vytvořen „mechanismus pro konzul-
tace, vytváření konsenzu, kooperaci, společná rozhodnutí a společné akce pro členské 
státy NATO a Ruska v širokém spektru bezpečnostních otázek euroatlantického regio-
nu“. Těmito společnými otázkami se myslí boj proti terorismu, krizový management, 
bránění šíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbraní a vytváření důvěry, protira-
ketová obrana, vyhledávací a záchranné práce na moři, vojenská kooperace a refor-
my, civilní obrana a nové hrozby i výzvy. Nový orgán by měl být vlastně novou meziná-
rodní organizací. Tehdejší generální tajemník NATO George Robertson ve svém proje-

                                                      
1 KISSINGER, Henry A.: Nově založit atlantické společenství. In: Mezinárodní politika 1995/4, s. 9. 
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vu na pražské Karlově univerzitě přirovnal rozdíl mezi původním formátem spolupráce 
na úrovni 19 + 1 a nově vytvořenou dvacítkou k rozdílu mezi aritmetikou a chemií.  

V reakci na budování Národní protiraketové obrany USA a rozšiřování NATO se 
Rusko začalo orientovat na budování silového potenciálu pro podporu klasicky poja-
tých národních zájmů. Počátkem únoru 2007 přednesl Vladimir Putin projev na Mni-
chovské bezpečnostní konferenci.1 Tehdy ruský prezident mimo jiné prohlásil, že 
Západ nadužívá sílu v mezinárodních vztazích a že narůstá právní nihilismus. Tento 
projev vyvolal negativní reakci u západních partnerů Ruska a bývá někdy označován za 
počátek obnovení sporů Západ versus Rusko. Pravdou ale zůstává, že například bom-
bardování Jugoslávie (1999) nebylo v souladu s mezinárodním právem a totéž platí  
o intervenci v Iráku (2002) – nemluvě o zmíněné expanzi NATO na východ a budování 
globální Národní protiraketové obrany USA.  

Ještě v  roce 2007 Rusko vypustilo několik družic systému rychlého varování, obno-
vilo dálkové lety strategických bombardérů i jejich modernizaci a začalo zavádět nové 
pozemní i námořní rakety a střely s plochou dráhou letu. Propočty některých autorů 
naznačují, že k obnovení strategické rovnováhy mezi Ruskem a USA došlo v druhé 
polovině roku 2014. Strategie národní bezpečnosti Ruské federace, kterou ruský pre-
zident Vladimír Putin schválil v prosinci 2015, sice zdůrazňuje trvající zájem Moskvy na 
férovém dialogu a dobrých vztazích s NATO, je ale velmi kritická. Podle ní zvyšování 
silového potenciálu NATO a snaha získat pro Alianci globální funkce a naplňovat je 
v rozporu s mezinárodním právem, ale i „další růst Aliance, přibližování její vojenské 
infrastruktury k ruským hranicím, představuje hrozbu národní bezpečnosti“.2   

Instituce, které byly vytvořeny ke koordinaci vztahů NATO a Ruska, prošly něko-
likerou zatěžkávající zkouškou – a ani jednou neobstály. V prvním případě se jednalo 
o již zmíněné bombardování Jugoslávie (1999). Nové instituce pro koordinaci pak se-
lhaly v situaci, kdy gruzínská armáda zaútočila na hlavní město Jižní Osetie (2008), své 
separatistické provincie, a na ruské vojáky, kteří byli v této oblasti rozmístěni v rámci 
mezinárodně dohodnuté mírotvorné mise. Mnohé státy Aliance, včetně Česka, svým 
podílem na vyzbrojování a výcviku gruzínské armády učinily z Gruzie jeden z nejvíce 
militarizovaných států světa. Dalším příkladem byl převrat v Kyjevě (2014), následné 
připojení Krymu k Rusku a propuknutí války na východě Ukrajiny. Zatím posledním 
příkladem je bombardování pozic bojovníků tak zvaného Islámského státu v  Sýrii, 
které Spojené státy zahájily bez souhlasu vlády v Damašku (2014) a následně se sou-
hlasem syrské vlády i Rusko (2015). Koordinace při akcích v Sýrii probíhá bez účasti 
NATO, přičemž dokonce jeden z členských států Severoatlantické aliance, Turecko, 

                                                      
1 PUTIN, Vladimír:  Vystuplenije i disskusija na Mjuncheskoj konfernecii po voprosam plitiky  

bezopasnosti, 10. 2. 2007 –  
http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381typ
e82634_118097.shtml 

2 Strategija nacionalnoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii. In: Rossijskaja gazeta, 31. prosince 2015 – 
http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html  
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sestřelil ruský bombardér. Také dohoda USA a Ruska o zastavení bojů v Sýrii mezi 
vládními vojsky a takzvanou umírněnou ozbrojenou opozicí (únor 2016) byla připra-
vena bez účasti centrály NATO.  

Vztah NATO a Ruska nadále komplikuje projekt globální Národní protiraketové ob-
rany USA, byť se nejedná o koncept Aliance. I ten, kdo přijme tvrzení Washingtonu, že 
Národní protiraketová obrana USA není budována proti Rusku a Číně, musí uznat, že 
v budoucnu proti Rusku a Číně využita být může. Z geopoliticky málo významného 
regionu se tak střední Evropa může změnit na základnu a terč globálních hráčů. Na-
víc se ukazuje, že přes veškeré přísliby v roce 2010 upravené strategie NATO a doho-
dy s Íránem o jeho jaderném programu, které byly dosaženy roku 2015, Spojené 
státy pokračují ve výstavě vlastní globální strategické protiraketové obrany.  

 

ALIANČNÍ ZÁJMY 
Představa, že členství v NATO je jedinou zárukou bezpečnosti v Evropě, vyrůstá 

z trojího předpokladu: existuje vojenské nebezpečí, NATO je nejsilnější a je mírově 
orientováno. Bez polemiky s těmito předpoklady lze ale položit otázku, zda je touto 
zárukou bezpečnosti členství v NATO, nebo jeho existence? A stále platí – proti komu 
potřebují Česko a Slovensko záruky, když existují státy, které členy NATO nejsou a 
„přežívají“ – proč jsou Finsko na hranici s Ruskem či Rakousko ve střední Evropě méně 
ohrožené než Česko a Slovensko? Je-li „rozšíření NATO rozšířením prostoru stabiliza-
ce“, pak 21. století začíná jako etapa lidských dějin, kdy jedinou zárukou stability je 
členství ve vojenském paktu – což nebyla celá pravda nikdy.  

Ne vždy je aliance vhodným nástrojem vyrovnávání hrozby potenciálního agresora. 
Aliance může být i spojením, které se za několik let ukáže jako nevýhodné. Kritici ali-
anční politiky upozorňují, že jde o takový politický tah, který omezuje možnosti státu 
přizpůsobit se měnícím podmínkám, zužuje možnost výběru nových partnerů, elimi-
nuje výhody vyjednávání, provokuje odpověď, zaplétá státy do sporů s nepřáteli alian-
ce, překáží ve vyjednávání o sporech zahrnujících nepřátele aliance, konzervuje rivali-
tu a stimuluje závist a odpor mezi přáteli, kteří jsou mimo alianci a nemají její výhody. 
V alianční politice se každý neutrál mění v opozici vůči koalici, nebo dokonce v nepří-
tele. Vstup Česka a Slovenska do NATO byl spojen s převzetím závazků, jejichž kon-
krétní podobu v budoucnu nebude tento malý stát schopen zásadním způsobem 
ovlivnit. Každý vstup do koalice znamená nejen zvětšení obrany, ale i závislost na 
zájmech mocnějších, odpovědnost za jejich chyby. Týden po přijetí Česka do NATO 
byla Česká republika ve válce s Jugoslávií – se zemí, kterou Masaryk pokládal za jed-
noho z nejpřirozenějších a nejdůležitějších spojenců Československa. Není známé, kdo 
dal za Česko souhlas s aliančním bombardováním Jugoslávie (1999) či k jeho eskalaci, 
ale ani k útoku NATO proti Libyi (2011). K paradoxům koaliční politiky patří, že Česko 
v roce 2015 dodávalo munici a zbraně Kurdům v Iráku, proti kterým bojuje Turecko, 
tedy spojenecký stát ze Severoatlantické aliance.  
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Vytvářet samostatnou zahraniční politiku malých států, jako jsou Česko a Sloven-
sko, je možné jen na rovnováze zájmů mocností v prostoru jejich umístění. Z geo-
politického hlediska ani dnes nelze vymyslet nic víc než to, k čemu se dopracovali 
obrozenci v 19. století: „Vyvážit zájmy Německa je bez Ruska nemožné, ale s carem 
je to nežádoucí.“ Jenže v současnosti má Rusko větší zájem na svých dobrých vztazích 
s Německem než s Českem nebo Slovenskem. Politici v Česku a na Slovensku se musí 
vyrovnat se skutečností, že oblast českého i slovenského státu je pro ruské bezpeč-
nostní zájmy nezajímavá. Události v roce 1968 se odehrávaly v jiném geopolitickém 
uspořádání a v době, kdy v Moskvě převládala teorie domina – vize nebezpečí, že po 
odtržení Československa od socialistického společenství budou následovat i jiné státy. 
To platí zvláště pro Česko: jak napsal Václav Kotyk, „jestliže srovnáme vztahy Ruska 
k jednotlivým středoevropským státům, pak z ruského hlediska jsou nejméně vý-
znamnou relací vztahy k České republice“.1  

Každý vstup do mezinárodní organizace je omezením státní suverenity, chápané 
jako nezávislost v rozhodování a jednání. V mezinárodních organizacích jsou rozhod-
nutí přijímána na základě vzájemných dohod, které vznikají porovnáním vkladu a zisku 
účastníků. Mocnosti mají i v takovýchto organizacích přirozenou výhodu. To nezna-
mená, že jsou zcela suverénní – mocnosti se při rozhodování dívají nejen na své zájmy, 
ale i na potenciál konkurenčních mocností. Podstatné však je, že bez narušování ideá-
lu suverenity si nelze představit pokračování integrace a globalizace. Z humanis-
tického hlediska nelze však suverenitu státu pokládat za hodnotu samu o sobě. 
Z klasické suverenity je totiž možné vyvodit dva zcela protikladné závěry: 

 Stabilitu a mír ve světovém politickém systému lze založit jen na zásadách uznání 
svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti všech států; mír a stabilita vyžadují 
uznání rovnosti států-suverénů.  

 Konflikty a války států vyplývají z toho, že státy jsou svrchovanými soudci ve své 
vlastní při. Idea i praxe suverenity státu, která popírá jakoukoliv vyšší autoritu nad 
státem, je zdrojem anarchie ve světovém politickém systému – tedy i nestability  
a válek. 

Obojí je pravda. Navíc je třeba připomenout, že nositelem suverenity státu je vždy 
mocenská elita. Dnes se jako nesporná výhoda integrace jeví omezení prostoru pro 
rozhodování ideologicky předpojaté mocenské elity, ale i adaptace na ekonomické  
a sociální normy západoevropských států. To platí nejen o Evropské unii, ale i o NATO. 
Likvidace patologického kádrování, profesionalizace politického i vojenského řízení 
armády, omezení korupce – to vše by měl být zisk plynoucí z omezení suverenity pro-
střednictvím NATO. Problémem však je růst vnitřního a mezinárodního napětí v sou-
vislosti s expanzí vojenských organizací starého typu a rozporuplná strategie NATO. 
K paradoxům celé situace patří, že nikdy v dějinách českého státu nebyla armáda tak 

                                                      
1 KOTYK, Václav: Malé státy v zahraničněpolitické koncepci Ruska. In: Malé země, velcí sousedé.  

Ed. M. Had a V. Kotyk. Praha: ÚMV, 1998, s. 166.  
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málo bojeschopná jako dnes – a přesto jsou Česko i Slovensko relativně suverénními 
státy. Je tomu tak proto, že jsou zde jiné záruky bezpečnosti než jejich vlastní armáda. 

V souvislosti s intervencí USA a jejich ad hoc spojenců v roce 2003 proti Iráku či 
v Sýrii roku 2015 začalo být zřejmé, že některé evropské mocnosti upřednostňují civil-
ní aktivity při prevenci válek před bojem v nich. V rámci diplomatických sporů neváhal 
v souvislosti s odmítavým postojem Francie, Belgie a Německa k intervenci v Iráku 
sporů americký ministr obrany hovořit o nové a staré Evropě. Tehdejší politiku Paříže, 
Bruselu a Berlína chápal jako projev staré politiky a postoj států podporujících inter-
venci, tedy i Slovenska a do určité míry i Česka, jako výraz rodící se nové Evropy. Přes-
tože toto dělení bylo mnoha komentátory odmítnuto, má své opodstatnění – ovšem 
v opačném časovém pojetí. Ti, kdo se vyslovili pro intervenci v Iráku, postupovali pod-
le klasických geopolitických schémat známých od 19. století. Německo, Francie a Bel-
gie se tehdy pokoušely o novou definici evropské zahraniční politiky, která neklade 
výlučný důraz na vojenskou sílu, ale chce dosáhnout svých cílů převážně prostřednic-
tvím kulturního vlivu a ekonomiky. V době intervence v Libyi (2011), během války 
v Sýrii (2011 až dosud) a nové krize na Ukrajině (2014 až dosud) však již evropské moc-
nosti z NATO postupovaly podle washingtonské linie.  

I v této souvislosti se nabízí otázka, jaký byl význam 65,4 tisíc amerických vojáků, 
umístěných v březnu 2015 v Evropě.1 Jejich struktura vyvolává podezření, že strategie 
USA je spojena s archaickým viděním světa, s přípravou armády na válku přelomu 
čtyřicátých a padesátých let minulého století. Opravdu si někdo dovede představit 
tankové bitvy kolem jaderných elektráren ve střední Evropě? Navíc se vše děje v době, 
kdy nehrozí státům NATO žádné ohrožení klasickými armádami. Úvahy o ruském vo-
jenském nebezpečí jsou projevem myšlenkové setrvačnosti. Tak, jako byla pro západní 
Evropu v 19. století nebezpečím Francie, tak bylo koncem 19. a v první polovině 20. 
století nebezpečné Německo. Dnes je nebezpečí z této strany pociťováno jen okrajo-
vými skupinami politiků. Obdobně se mění i role a vnímání Ruska. A tak se zdá, že 
přítomnost vojáků USA v západní a středovýchodní Evropě má stále více podobu 
logistického zázemí pro operace v jiných oblastech – a funkci kontroly spojenců. 

* * * 
Z hlediska geopolitického vnímání mezinárodní politiky rozšiřování NATO na vý-

chod přineslo zvýšení mezinárodního napětí. Probíhá v situaci, která měla zakódo-
vané předpoklady pro nekonfrontační rozvoj Evropy. Jestliže nějaká mocnost – na-
příklad Rusko – chápe tuto expanzi jako své ohrožení či izolaci, pak se ale jedná  
o snížení bezpečnosti, ne zvýšení. To platí jak pro západní státy, tak pro malé země ve 
střední Evropě. Samotné rozšiřování NATO nebylo reakcí na nebezpečnou ruskou 
sílu, ale využitím současné slabosti Ruska.  

Vstup Česka a Slovenska do NATO vycházel z předpokladu možné agrese z výcho-
du. Nepřinesl však odpověď na otázku, zda by západní mocnosti riskovaly jadernou 

                                                      
1 The World Almanac and Book of Facts 2016. New York: World Almanac Books, 2016, s. 130. 
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konfrontaci s Ruskem v případě jeho expanze do střední Evropy. Již bylo řečeno, že 
problém bezpečnosti Česka a Slovenska není v politických, právních a institucionálních 
vazbách, ale v malé geopolitické hodnotě území, na němž se rozkládají. Obecně platí, 
že se po rozdělení malá geopolitická hodnota oblasti Česko-Slovenska ještě zmenšila. 
Z dosahu nejdůležitějších silokřivek zmizel středoevropský geopolitický svorník v kar-
patské kotlině. Protáhlý tvar Česko-Slovenska byl mnohými geopolitiky vnímán jako 
nevýhodný z hlediska vojenské obrany. Byl ale příznivým z hlediska politicko-diplo-
matického: více hraničících států umožňovalo snadnější vyvažování protikladných či 
rozličných zájmů.  

Z geopolitického zorného úhlu se rozdělením Česko-Slovenska vytvořila nová, příz-
nivější situace pro dlouhodobě neuspokojené ambice sousedů. Tato nová situace ne-
musí znamenat válku, ale předznamenává změnu podmínek pro obhajobu národních 
zájmů. A historie nezná mnoho příkladů, kdy silné státy nevyužily příležitost, kterou 
jim slabost sousedů nabídla. To platí i v situaci členství Česka a i Slovenska v NATO. 
Podle Henryho Plater-Zyberga z britského Výzkumného centra pro studium konfliktů 
„nejnebezpečnějším scénářem pro regionální stabilitu by byl ozbrojený boj, který by 
začala nějaká menšinová skupina v zemi, která není členem NATO, s podporou (fi-
nanční, logistickou či výcvikovou), pocházející z rozšířené části NATO“.1 Řečeno jinak, 
nelze vyloučit ani nebezpečí, že se někdo pokusí zatáhnout Alianci do sporů, které 
předem v Bruselu nekonzultoval – a vydírat tak své nové spojence. Jsou tedy politolo-
gové, kteří pro budoucnost nevylučují archaické formy pohraničních sporů s klasickou 
nacionalistickou výbavou.  

Česko i Slovensko byly v rámci aliančního spojenectví zataženy do akcí, které ne 
vždy jsou spojeny s jejich národními zájmy. Snadno se tak může stát, že Česko a Slo-
vensko budou zataženy nejen do války, která nesouvisí s jejich národními zájmy, ale 
také do prohrané války. Stále je nutné mít na paměti, že zajistit bezpečnost malého 
státu není úkolem armády; z Prahy či Bratislavy je možné k naplnění tohoto prvořa-
dého cíle přispět pouze umnou diplomacií. Vstup Česka a Slovenska do NATO není 
vyřešením jejich bezpečnostních problémů. Je pouze vytvořením nových podmínek 
pro obhajobu národních zájmů, a to i zevnitř této vojenské organizace. A součástí ná-
rodních zájmů Česka a Slovenska nejsou vojenské mise podnikané v euroatlantickém 
prostoru mimo rámec mezinárodního práva. A tak lze říci, že největším problémem 
členství Česka a Slovenska v Alianci nejsou její doktríny a plány na rozšíření, ale ma-
lá schopnost Prahy a Bratislavy jasně definovat své životní zájmy a nekompromisně 
je v Bruselu obhajovat.   

                                                      
1 PLATER-ZYBERG, Henry: Aako stabilná je stredná Európa? In: Stredná a východná Európa: problémy  

a perspektívy. Ed. Ch. Dick a A. Aldis. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodných študií, 2000,  
s. 186 a 195-196. 
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Evropská unie je možná problematicky fungující instituce, určitě je to ale nesmírně 
cenná idea. Ke škodě celého tohoto experimentu jsou však východiska budování Unie 
často zapomínána. I proto byl přístup české a slovenské politické elity ke vstupu do EU 
z geopolitického hlediska neujasněný. Zapojení do Evropské unie bylo podstavováno 
jako rozhodující faktor zajištění českých i slovenských národních zájmů. Zároveň ale 
zde byla tendence zužovat národní zájem na zájem státní a státní pak na bezpečnostní 
zájem. Vstup do NATO byl v Česku i na Slovensku oficiální propagandou vydáván za 
zvýšení šancí na vstup do EU. Nic na tom nemohl změnit fakt, že předcházející rozšíře-
ní EU v roce 1995 se týkalo tří neutrálních států – Rakouska, Švédska a Finska.  

Rozdíly mezi EU a NATO jsou na první pohled zřejmé. NATO je tradiční vojenskou 
mezinárodní organizací, která opevňuje hranice států a vytváří konfrontační usku-
pení, v němž rozhodují mocnosti. Evropská unie se jeví jako prototyp nové ekono-
micko-sociálně-politické organizace, která hranice států rozmělňuje. Její evoluce je 
spojena se vznikáním nového politického systému. Tento vývoj nemusí být završen 
vytvořením celoevropského státu, ale již dnes je Unie něčím více než tradiční meziná-
rodní organizací. Navíc by Evropská unie mohla být monádou, v níž se odráží lepší 
varianta budoucí globalizace.  

Politický systém Evropské unie je plný protikladných prvků a tendencí. Je to dů-
sledek unikátní situace, za níž se kladly základy Unie. Její iniciátoři, francouzští státníci 
Jean Monnet (1888 – 1979) a Robet Schuman (1886 – 1963), do ní počátkem padesá-
tých let minulého století vložili dva motivy, které předznamenaly složitosti i úspěch 
integrace. Především zde byla snaha položit infrastrukturu míru, zajistit, aby se ne-
mohly opakovat hrůzy světové války. Proto též první snahy o integraci směřovaly do 
oblasti uhlí a oceli, ale i ke spolupráci při mírovém využití jaderné energie. Nezakrý-
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vaným cílem bylo mezinárodní kontrolou a spoluprací podvázat zdroje militarismu, 
a to zvláště v Německu. V roce 2012 tuto skutečnost ocenil Norský výbor, udělující 
Nobelovy ceny míru. Ve zdůvodnění, proč Nobelovu cenu míru obdržela právě Evrop-
ská unie, se mimo jiné uvádí, že výbor Nobelovy ceny za mír udělil v meziválečném 
období několik ocenění osobám, které usilovaly o smír mezi Německem a Francií. „Od 
roku 1945 se usmíření stalo realitou“, přičemž „dnes je válka mezi Německem a Fran-
cií nemyslitelná“. A nejen to. Svým bojem za mír, usmíření, demokracii a lidská práva 
prý „EU pomáhá přeměnit Evropu z kontentu války na kontinent míru“.1 Problémem 
je ale skutečnost, že v daném případě se mluví o míru dovnitř Evropské unie, že EU 
není Evropa – a Evropa není kontinent, ale subkontinent, část Eurasie.  

Monnet a Schuman byli federalisté. Tedy politici, kteří věřili v možnost a nutnost 
sjednotit Evropu do jednoho státního útvaru. Originalita EU je v tom, že její zaklada-
telé si při velkých ideologických ambicích postavili jen dílčí politické úkoly. Na rozdíl 
od federalistů 19. století a první poloviny století dvacátého neusilovali o dohodu stát-
níků nad jedním velkým projektem – jak se o to ještě po 2. světové válce pokoušel 
Winston Churchill. Lest zakladatelů EU spočívala v přesvědčení, že úspěch v integraci 
ekonomických a sociálních sektorů povede k větvení integračních snah. Monnet jako 
první předseda Evropského společenství uhlí a oceli viděl ve sjednocení trhu těchto 
komodit nástroj sjednocování politiky v sociálním zabezpečení a dopravě.  

Někdy je vznik Evropské unie spojován s teorií funkcionalismu či s neofunkcio-
nalismem. David Mitrany (1888–1975), zakladatel funkcionalistické teorie, předpo-
kládal, že cestou k odstranění válek by mělo být postupné předávání životně důleži-
tých sociálně-ekonomických funkcí státu do pravomoci celosvětových institucí. Měly 
by vzniknout funkční úřady, které by svými výsledky přesvědčily jednotlivce, že nemají 
svěřovat své osudy do rukou národních států, ale do péče mezinárodního společen-
ství. Toto schéma vytvoření světové společnosti a možná i vlády prostřednictvím me-
zinárodních sociálních agentur řízených odborníky předpokládá, že rozhodování bude 
probíhat na základě expertních kritérií. Funkcionalistické mezinárodní organizace mají 
být orientovány na technické, nepolitické problémy. Hybnou silou celého tohoto pro-
cesu by mělo být tzv. rozvětvování. Podle Mitranyho úspěšná spolupráce v jedné 
technické oblasti může povzbudit rozpínání spolupráce do ostatních oblastí, tedy ke 
zmíněnému rozvětvování. Státy tak budou stále více integrovány v mnoha technických 
či funkcionálních sférách a cena za přerušení těchto pout – například v době války – 
bude větší než zabránění válce. Zvláštností Mitranyho pojetí integrace je to, že jeho 
chápání pojmu „funkcionální“ splývá do značné míry nejen s pojmem „nepolitický“, 
ale i s pojmem „nekontroverzní“. Národní státy jsou postupně, takřka nepozorovaně, 
rozebírány a nahrazovány novou sítí vztahů nepřerušovanou hranicemi.  

Neofunkcionalistická teorie se rozvíjela od padesátých let 20. století. Za výchozí 
práce neofunkcionalistické školy jsou pokládány studie Ernsta B. Haase (1924-2003)  

                                                      
1 General Report on the Activities of the European Union — 2012. Brussels: European Commission,  

2013, s. 9. 
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o Evropském společenství uhlí a oceli a Mezinárodní organizaci práce, zvláště pak jeho 
kniha Sjednocování Evropy (1958; revidovaná 1968). Východiska neofunkcionalistické-
ho pojetí integrace jsou stejná jako u funkcionalismu: na základě užitečnosti dojde 
k integraci jedné funkce vlád na nadstátní úrovni; následuje „přetékání“ (Ernst Haas) 
funkčních výhod do jiných oblastí – spolupráce států v určité technické oblasti vede 
státníky k poznání, že v jejich vlastním zájmu je rozšířit spolupráci do navazujících sfér; 
výsledkem propojování sociálně-ekonomických sfér je politická integrace. Tento kon-
cept, na rozdíl od klasického funkcionalismu, předpokládá, že integrace je konfliktní, 
probíhá regionálně a gradualismus je živen politickými rozhodnutími.  

 

Mapa č. 30: Rozšiřování Evropské unie 
 

 
 

Při formování Evropské unie se skutečně do hry dostala tzv. expanzivní logika sek-
torové integrace, stále košatější propojování spolupráce ve vybraných ekonomicko-
sociálních oblastech, které jsou do značné míry nepolitické. Toto větvení součinnosti 
má za následek pronikání tlaků a požadavků na sjednocení do stále nových oblastí, a 
to i do politických. Tato vývojová logika umožnila zrod Evropské unie v její dnešní 
rozporuplné podobě – tedy s výrazným deficitem demokracie, jistým institucionál-
ním a právním chaosem, nad nimiž však vítězí vědomí výhody, zájmu a zatím také 
odhodlání pokračovat v prohlubování integrace. Jak ukazuje mapa číslo 30, výsled-
kem je prohlubování integrace, ale i rozšiřování Evropské unie v prostoru. Na druhé 
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straně původní idea Evropské unie ale nevypráví o zeměpisu. Je o institucích a pro-
cedurách řešení problémů či úkolů. To ovšem umožňuje představit si nejen zdokona-
lování pravidel, ale i jejich šíření nejen směrem do Turecka či do Ruska, ale i do dalších 
regionů. Takovýto přístup by mohl mnohem více pomoci řešit například otázky ener-
getické bezpečnosti, než hledání iluzorní energetické nezávislosti či úsilí o jednostran-
né výhody.  

 

NUTNOST INTEGRACE 
Z faktorů, na jejichž velký význam upozornila geopolitika, si zachovávají platnost 

dva: geografie a demografie. Velikost území, jeho umístění a surovinový i zemědělský 
potenciál mají stále velký význam při vymezování absolutní moci státu. Právě tak po-
čet obyvatelstva, jeho organizace, vzdělanost a morální jednota zůstávají trvalou slož-
kou mocenského potenciálu. Zmapování těchto geopolitických faktorů v oblasti měk-
ké moci Česka a Slovenska vede k jednoznačným závěrům: 

 Území Česka i Slovenska je natolik malé a nedostatečně vybavené strategickými 
surovinami, že vylučuje autarkické zajištění životních potřeb. Řečeno jinak, ani 
převod veškerého ekonomického potenciálu do podoby síly by nestačil k zajištění 
jejich bezpečnosti v případě vojenského ohrožení ze strany velmocí.  

 Civilizační zákonitosti vylučují, aby izolované národní hospodářství mohlo uspo-
kojit základní a kulturní potřeby českého i slovenského národa. Nesoběstačnost 
z hlediska zajištění kulturních potřeb, a to jak pokud jde o množství, tak i s ohle-
dem na nezbytnost nepřetržitých inovací, je obecný jev v podmínkách globalizace. 
V síti komplexní vzájemné závislosti, která se takto vytváří, představují ovšem čes-
ký a slovenský stát ten pól v asymetrických vztazích, který přerušením kontaktů 
ztrácí mnohem více než případně odtržená velmoc.  

Důvody pro vstup do EU byly zásadní a ve středoevropském prostoru na začátku 
21. století byly neoddiskutovatelné. Česko a Slovensko nejsou schopny ekonomicky 
konkurovat nadnárodním korporacím a na světovém finančním trhu. EU by mohla být 
ochranou malých středoevropských národů alespoň proti některým nešvarům glo-
balizace. Zároveň tak malé státy a národy střední Evropy mohou získat podíl na roz-
hodování, jakým směrem se bude EU v globalizaci ubírat – zda bude tento velký eko-
nomický celek podporovat odbourávání hrozivých tendencí globalizace, nebo bude na 
nové nerovnosti parazitovat. 

V celé středovýchodní Evropě neexistuje vnitřní síla, která by dokázala napravit 
osudové chyby transformace. Při nekontrolovatelném pronikání nadnárodních mo-
nopolů, prosazení koncepce nezávislé národní banky, která jako nástroj globalizace 
provádí měnovou politiku nezávislou na vnitrostátních orgánech, ale závislou na pro-
jektech MMF a Světové banky, při slabosti konvertibilní měny vůči virtuálním finanč-
ním spekulantům atd. došlo k faktickému rozmělnění státní suverenity: velké spole-
čenské oblasti jsou mimo kontrolu volených reprezentantů lidu. Tyto sféry sociálního 
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života mohou být v tomto geopolitickém cyklu zpětně přiblíženy demokratické kontro-
le jen pomocí členství v ekonomicky silnějším nadnárodním celku.  

Česko i Slovensko se staly členy Evropské unie v květnu roku 2004. Výchozím bo-
dem pro přijetí zemí střední a východní Evropy (SVE) do EU byly Evropské asociační 
dohody (ED), které byly připravené počátkem devadesátých let. Ty v případě Česka a 
Slovenska vstoupily v platnost v únoru 1995. Přes obecnou výhodu zahájení procesu 
začlenění nelze nevidět, že asociační dohody byly pojaty asymetricky: „usnadnily sice 
přístup zemí SVE na trh ES, ale v citlivých položkách si ES zachovala ochranářskou po-
zici. Vztah mezi zeměmi ES a zeměmi SVE po uzavření ED i nadále zvýhodňoval ES, což 
se projevovalo zejména ve vývoji vzájemného obchodu.“1 Aktivní obchodní bilance 
zemí střední a východní Evropy s EU se změnila na pasivní. Částečným lékem na ne-
vyváženost Evropských dohod ale od počátku nebylo jejich vypovězení, nýbrž jejich 
překonání vstupem.  

Jak ukazuje tabulka číslo 23, referendum o přistoupení k Evropské unii v roce 2003 
a následující volby do Evropského parlamentu přinesly na první pohled velmi rozporu-
plné výsledky. V Česku se referenda o vstupu do Unie zúčastnila více než polovina 
oprávněných voličů, z nichž se kladně o vstupu vyjádřilo 77,3 %. V prvních volbách do 
Evropského parlamentu ovšem účast poklesla na 28,3 %, aby se v roce 2014 ještě 
snížila na 18,2 %. Na Slovensku se referenda účastnila těsná nadpoloviční většina 
oprávněných voličů, z nich však 92,5 % vyslovilo souhlas se vstupem do Unie. O rok 
později, ale i v roce 2014, Slováci vytvořili evropský rekord v nízké účasti ve volbách 
do Evropského parlamentu – roku 2014 byla účast pouze 13,0 % oprávněných voličů.  
 

Tabulka č. 23: Hlasování týkající se Evropské unie 
(údaje v procentech) 

 

 
referendum 2003 volby EP 2004 volby EP 2009 volby EP 2014 

účast pro členství účast účast účast 

Česko 55,21 77,33 28,32 28,22 18,20 

Slovensko 52,15 92,46 16,96 19,64 13,05 

 

Rozpor v chování české a slovenské veřejnosti na referendu a v eurovolbách není 
výrazem změněného postoje, ale jeho konkretizací. Strany, které v Česku projevovaly 
oficiální nezdůvodněný eurooptimismus, vyvolávaly dojem, že špatně chápou povin-
nost zastupovat své voliče a příliš se orientují na unijní struktury. Přitom vědomí celo-
evropských zájmů není vyzrálé ani u občanů, ani u politických elit. V celé Unii průběh 
i výsledky voleb ukazují, že zatím se nepodařilo nalézt celoevropská témata. Ke snižo-
vání obliby Evropské unie v postsocialistických zemích nadále pomáhá vládní zvyk 
svádět nepopulární opatření na požadavky Bruselu. Volební pasivitu umocňuje i vě-

                                                      
1 HAD, Miloslav, JAKŠ, Jaroslav, KONEČNÝ, Čestmír: Česká republika a Evropská unie. In: Česká zahraniční 

politika. Úvahy o prioritách. Praha: ÚMV, 1997, s. 35.  
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domí, že pravomoci Evropského parlamentu jsou velmi omezené. Občané Česka a 
Slovenska svým výběrem poslanců a neúčastí ve volbách dali najevo, že si ve své 
většině přejí být v Evropské unii, ale zároveň chtějí, aby je tam zastupovali odhodla-
ní bojovníci za národní zájmy. Nevidí-li na politické scéně takové či nevidí-li prostor 
pro takovouto politiku, jsou volebně pasivní.  

 

POSTUPNÁ INTEGRACE 
Evropská unie je historicky originálním celkem, který způsobem nikdy a nikde ne-

odzkoušeným přebírá od národních států části jejich suverenity. Tento proces je 
rozporuplný a stále neuzavřený. Jeho vyvrcholení v podobě plného převzetí odpověd-
nosti za tzv. velkou politiku v podobě bezpečnostní a zahraniční politiky, ale i refor-
mování vztahů zákonodárných, výkonných a soudních orgánů do podoby známé z li-
berálně-demokratických států, je předmětem nepřetržitého zápasu.  

Pro pochopení postavení Česka i Slovenska v Unii je důležité rozlišit, že existují dvě 
roviny členství – politická a ekonomická. Tuto skutečnost lze zachytit i v logice základ-
ního politického rozhodnutí o rozšíření EU o země střední a východní Evropy, které 
bylo přijato na kodaňském zasedání Evropské rady v červnu 1993. Podle závěrů toho-
to jednání k přistoupení mělo dojít, jakmile bude kandidátská země schopna převzít 
závazky vyplývající z členství a zároveň bude schopna splňovat hospodářské a politické 
podmínky. Jako podmínky členství Evropská rada vyhlásila: a) stabilitu institucí zajišťu-
jících demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a práv menšin; b) existenci 
fungující tržní ekonomiky a schopnost vyrovnat se s konkurenčním prostředím trhů 
EU; c) schopnost vzít závazky vyplývající z členství, a to včetně cílů politické, hospo-
dářské a měnové unie.1 Dosažené výsledky přibližování byly ze strany EU mapovány 
v pravidelných Hodnotících zprávách Evropské komise.  

Veřejně byly nejčastěji diskutovány otázky sladění právních předpisů Evropské unie 
a vstupujících států. Obtíže při zapracování legislativních norem jsou snadno spo-
čítatelné: vstup do EU je spojen s přijetím či úpravou přibližně pěti tisíc právních 
předpisů. Na počátku roku 2000 jich v České republice na dokončení zapracování če-
kalo 1100 a na počátek procesu začlenění 3500. Na Slovensku byla situace ještě složi-
tější. Přesto se základní požadavky na sladění legislativy podařilo do okamžiku vstupu 
do EU v květnu 2004 splnit. Na druhé straně od počátku bylo zřejmé, že případné 
nedokončené sladění právních norem by nemuselo být zásadní překážkou vstupu do 
EU, ale jen předmětem dohody o dokončení tohoto procesu.  

Být rovnoprávným členem EU není však záležitostí právních norem: sjednotit se 
musí především ekonomiky, právo je pomocný nástroj. I když se politici dohodnou na 
rozšíření, pořád přetrvává problém: jak na příkladu HDP per capita ukazuje tabulka 
číslo 24, sbližování úrovně původních 15 členských států unie a nových států probíhá 

                                                      
1 Viz Stav příprav na rozšíření EU – Informační zpráva Evropské komise. In: Mezinárodní politika 1996/10, 

Příloha Dokumenty Evropské unie, s. 2.  



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

19. Evropská unie a střední Evropa 

 383 

velmi pomalu.1 V roce 2014 tvořil hrubý domácí produkt na hlavu v Česku 85 % a na 
Slovensku 77 % HDP per capita Evropské unie (28 států), přičemž u eurozóny jako 
celku to bylo 107 % a u Německa 124 %.2    

 

Tabulka č. 24: HDP per capita v Evropské unii a ve vybraných státech střední Evropy  
 (údaje v procentech; EU-27 = 100 %) 

 

  1997 2000 2004 2008 2014 

Evropská unie  100,0 100,0 100,0 100,0 100 

eurozóna  115,5 115,0 110,6 108,9 107 

Česko  72,9 68,5 75,1 80,4 85 

Slovensko  51,3 50,1 57,1 71,9 77 

Maďarsko  51,5 56,0 63,1 62,9 68 

Německo  124,3 118,5 116,3 115,8 124 

Polsko  46,8 48,2 50,6 57,5 68 

Rakousko  131,3 131,4 126,7 123,1 130 
 

Tabulka číslo 25 naznačuje, že před vypuknutím globální hospodářské krize bylo 
patrné sbližování vybraných nových členů Unie středoevropských zemí s členy starými 
v některých makroekonomických indikátorech. Porovnání s vývojem na Ukrajině a 
Ruskem ale též naznačuje, že ne vše závisí na členství v EU.3 Jiné makroekonomické 
údaje, ale i například investice do školství, vědy a výzkumu jsou u nových zemí EU nižší 
než v průměru Evropské unie. Nelze však říci, že bylo splněno jedno ze základních 
kodaňských kritérií – dosažení konkurenceschopnosti u nových členů Unie. 

Z tohoto hlediska se zdá, že bylo možné přijmout návrhy francouzského prezidenta  
Françoise Mitterranda z počátku devadesátých let. Ten ve svých vizích konfederace 
varoval, že bez přeměny sympatií Západu na solidaritu se prohlubuje propast mezi 
„Evropou prosperujících a Evropou vyloučených“ a volal po budování jednotné Evropy 
„na mnoha pilířích“ při co nejrychlejším začlenění do jednotné organizace. „Kde bude-
te bránit svá práva, až budete muset podepisovat dohody s Evropským společen-
stvím? Každý z Dvanáctky bude pánem vašeho osudu,“ upozorňoval Mitterrand 
v červnu 1991 na konferenci v Praze.4 Představa, že za rychlou politickou integrací by 
mělo následovat pomalejší ekonomické sbližování, se sice ukázala jako nejnadějnější, 

                                                      
1 Podle Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 
2 Eurostat: GDP per capita in PPS – 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugi
n=1 

3 World Economic Situation and Prospects, 2015. New York: United Nation, 2015, s. 147-148, 151-152 a 
155-156. 

4 Projev přednesený panem Françoisem Mitterrandem. In: Mezinárodní politika 1991/9, s. 19-20. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Část D: Geopolitická neurčitost střední Evropy 
 

 384 

nebyla však plánovitě naplněná. Nebylo toho mnoho, čím mohly země střední Evropy 
nutit EU k rychlejšímu a obsahově výhodnějšímu rozšiřování. Tvrzení, že jejich přije-
tím získá EU trh se sto miliony spotřebitelů, neodpovídá skutečnosti: tento trh měla 
EU již před rozšířením v roce 2004.  

 

Tabulka č. 25: Růstu reálného HDP, úroveň inflace a nezaměstnanosti 
 

 
 

růst HDPa inflacea nezaměstnanosta, c 

2006-2013 2015b 2006 2015b 2006 2014b 

Evropská unie 0,7 1,7 2,2 1,2 8,3 10,3 

Česká republika 1,6 2,5 2,1 1,5 7,1 6,5 

Slovensko 3,6 2,7 4,3 1,9 13,5 13,5 

Maďarsko 0,0 2,8 4,0 2,3 7,5 8,0 

Německo 1,3 1,4 1,8 1,6 10,3 5,1 

Polsko 3,9 3,5 1,3 1,0 14,0 9,9 

Rakousko 1,3 1,6 1,7 1,8 4,8 5,0 

Ukrajina 1,3 -0,8 9,1 8,5 7,4 9,2 

Ruská federace 3,3 0,2 9,7 7,5 7,0 5,1 
 

Poznámka: (a) v případě skupin zemí průměrná procentuální změna; (b) odhad; (c) podle  
kritérií OECD. 

 

ZAHRANIČNÍ POLITIKA UNIE   
Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie se začala formovat 

v roce 1986. Tehdy byl přijat Jednotný evropský akt, dokument, který započal revizi 
Smlouvy o založení evropského společenství (Římská smlouva z března 1957). Předpo-
kládal neformální konzultace členských států o problematice zahraniční politiky. Zá-
sadní zlom pak přinesla Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva z února 
1992), která jako druhý ze tří pilířů definovala právě Společnou zahraniční a bezpeč-
nostní politiku Evropské unie. Tento úkol dále zvýraznila Amsterodamská smlouva 
(1997) zřízením funkce vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpeč-
nostní politiku. V rámci Komise ovšem existoval také komisař pro vnější vztahy a ev-
ropskou politiku sousedství. Přijetím Amsterodamské smlouvy bylo též rozhodnuto, že 
pro vybrané oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky budou přijímány společné stra-
tegie a že budou probíhat trvalé konzultace, budou sdíleny informace v dané oblasti a 
začne spolupráce konzulárních orgánů členských států Unie.  

V prosinci 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva (podepsána v prosinci 
2007), která Evropské unii přiznala právní subjektivitu. Ve svých dvou částech zacho-
vává v upravené podobě Římskou smlouvu a Maastrichtskou smlouvu, nově přejme-
novanou na Smlouvu o fungování Evropské unie. Podle článku 24 Lisabonské smlouvy 
„společná zahraniční a bezpečnostní politika podléhá zvláštním pravidlům a postu-
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pům. Je vymezována a prováděna Evropskou radou a Radou jednomyslně, nestanoví-li 
Smlouvy jinak. Přijímání legislativních aktů je vyloučeno.“ Článek 21 odstavec 2 Lisa-
bonské smlouvy pak v této souvislosti doslova uvádí, že „Unie vymezuje a provádí 
společné politiky a činnosti a usiluje o dosažení vysokého stupně spolupráce ve všech 
oblastech mezinárodních vztahů ve snaze: a) chránit své hodnoty, základní zájmy, 
svou bezpečnost, nezávislost a celistvost; b) upevňovat a podporovat demokracii, 
právní stát, lidská práva a zásady mezinárodního práva; c) zachovávat mír, předcházet 
konfliktům a posilovat mezinárodní bezpečnost v souladu s cíli a zásadami Charty Or-
ganizace spojených národů, jakož i v souladu se zásadami Helsinského závěrečného 
aktu a s cíli Pařížské charty, včetně těch, které se týkají vnějších hranic; d) podporovat 
udržitelný rozvoj v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí v roz-
vojových zemích s hlavním cílem vymýcení chudoby; e) povzbuzovat zapojení všech 
zemí do světové ekonomiky, včetně postupného odstraňování překážek mezinárod-
nímu obchodu; f) přispívat k vypracování mezinárodních opatření pro ochranu a zlep-
šení kvality životního prostředí a udržitelné hospodaření se světovými přírodními 
zdroji, aby se zajistil udržitelný rozvoj; g) pomáhat lidem, zemím a regionům, čelícím 
přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám; h) podporovat mezinárodní sys-
tém, založený na posílené mnohostranné spolupráci a na řádné správě věcí veřejných 
v celosvětovém měřítku.“ 

Lisabonská smlouva přinesla dílčí institucionální úpravy při zajišťování zahraniční  
a bezpečnostní politiky Unie. Zřídila funkci předsedy Evropské rady, který mimo jiné 
podle Článku 15 „zajišťuje na své úrovni a v této funkci vnější zastupování Unie v zále-
žitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky, aniž jsou dotčeny 
pravomoci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.“ 
Nově pojatá funkce vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku spojuje roli vysokého komisaře s funkcí komisaře pro vnější vztahy a evrop-
skou politiku sousedství. Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpeč-
nostní politiku jmenuje podle článku 18 Evropská rada se souhlasem předsedy Komise 
kvalifikovanou většinou. Tento vysoký představitel podle Lisabonské smlouvy „vede 
společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie“. Evropská rada jej může odvolat. 
Je jedním z místopředsedů Komise. Je-li Komisi Evropským parlamentem vyslovena 
nedůvěra, ztrácí onen představitel funkci místopředsedy Komise, avšak funkce vyso-
kého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku mu zůstává – pro-
to opětovně v nové Komisi zasedne. Má tedy – z nejasných důvodů – velmi privilego-
vané postavení. 

Z textu Lisabonské smlouvy vyplývá, že zahraniční politika Evropské unie zůstává 
záležitostí konsensu – zachovává tedy rozhodovací mechanismus, který chrání zájmy 
členských států víc než zájmy celku. To znamená, že situace, známá z dob válek v bý-
valé Jugoslávii a v Iráku, zůstává zachována: zahraniční politika Evropské unie není 
nic víc a nic míň než společný jmenovatel zahraničních politik členských států. Za-
hraniční politika Unie zůstává jen společným jmenovatelem politik členských států: 
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je jednotná, dojde-li ke shodě; neexistuje, když jsou rozdíly. Panuje-li mezi členskými 
státy shoda, jak je tomu například ve vztahu k Blízkému východu či Africe, dá se mluvit 
o zahraniční politice Unie. Jestliže se členské státy neshodnou – jak tomu bylo napří-
klad při intervenci USA a Velké Británie v Iráku roku 2003 či při rozbíjení územní celist-
vosti Srbska roku 2008 –, zahraniční politika EU prostě neexistuje. Přijaté dokumenty, 
týkající se zahraniční a bezpečnostní politiky, pak jsou příliš obecné na to, aby zavazo-
valy členské státy k jednotnému postupu. Integrace evropských států nepronikla do 
jádra suverenity národních států – jejich zahraniční, bezpečnostní a obranné politi-
ky. Při takovémto pojetí zahraniční a bezpečnostní politiky ovšem nelze pokládat Ev-
ropskou unii za univerzální, všechny sektory objímající organizaci. 

Určité komplikace při vymezování bezpečnostní politiky Evropské unie přineslo 
rozhodnutí o začlenění Západoevropské unie do Unie. Toto spojení EU a ZEU předsta-
vuje přirozený, ale ve svých důsledcích rozporuplný proces započatý v roce 1997 a 
výrazně zrychlený změnou britské pozice na podzim roku 1998. Jeho organizační ob-
sah je srozumitelný: odstranit dvojkolejnost západoevropských institucí v politice.  

Už Amsterdamská smlouva rozhodla o vytvoření tzv. petersberských misí k zajištění 
evropské bezpečnostní a obranné politiky – humanitárních, záchranných a pátracích 
operací, ale také operací k nastolení míru, které nevylučují vojenský zásah k řešení 
krizí. V prosinci 1999 pak bylo rozhodnuto o konkrétním zajištění „bezpečnostní akce-
schopnosti“. Postupně bylo zformováno patnáct bojových skupin Unie, každá o síle 
1500 vojáků. Už v roce 2003 Evropská unie poprvé vyslala své ozbrojené síly k za-
jišťování míru, a to do mise v Makedonii.  

V rámci Evropské unie byl vytvořen Vojenský štáb EU (2001), Evropská obranná 
agentura (2004), internetová Evropská bezpečnostní a obranná škola (2005). Už v roce 
2003 Evropská unie poprvé vyslala své ozbrojené síly k zajišťování míru, a to do mise 
v Makedonii. Od té doby až do konce roku 2015 Evropská unie zorganizovala 30 vo-
jenských či bezpečnostních operací. Diskutovaným problémem v této souvislosti je, 
zda Evropská unie v uvedených aktivitách nedubluje Severoatlantickou alianci, či se 
s ní dokonce nesváří. Zpravidla se v této souvislosti hovoří o obtížích při hledání vzta-
hu Evropské unie a NATO. To je zvláště významné při vědomí, že Aliance a Evropská 
unie „sdílejí společné geopolitické hranice“, což údajně vyžaduje „geo-funkcionální“ 
dělení rolí a kooperaci.1  

 

DOKTRÍNA EVROPSKÉ UNIE 
Evropskou radou byl v prosinci 2003 schválený dokument Bezpečná Evropa 

v lepším světě. Ten by měl dát Unii koncepci, která by napomáhala orientaci zahra-
niční politiky EU. Jedná se ale více o deklaraci než o strategii, kterou by doprovázela 
výstavba institucí vybavených kompetencemi k naplnění stanovených cílů. I tento do-
kument začíná oceněním významu míru, přičemž násilí v první polovině 20. století je 
                                                      
1 Viz např. CORNISH, Paul: EU and NATO: Co-Operation or Competition? Brussels: European Parliament, 

2006, s. 7 a 12. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

19. Evropská unie a střední Evropa 

 387 

vnímáno jako otevření cesty „k bezprecedentnímu období míru a stability v evropské 
historii“. Vytvoření Unie umožňuje evropským zemím „vést mírové diskuse a spolu-
pracovat prostřednictvím společných institucí”. Jako základní hrozby vnímá teroris-
mus, šíření zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, které ovlivňují i Evropu, 
kolaps států v důsledku špatné vlády a organizovaný zločin. Tyto obecně uznávané 
hrozby, jejichž výčet či ohlas lze nalézt jak v bezpečnostních dokumentech USA a NA-
TO, tak i Česka a Slovenska, doprovázejí dvě důležité teze:  

 Novým hrozbám nelze čelit čistě vojenskými prostředky. „Na rozdíl od masivní 
viditelné hrozby v období studené války, žádná nová hrozba není čistě vojenská; 
žádné také nemůže být čeleno čistě vojenskými prostředky. Každá vyžaduje směs 
nástrojů,“ uvádí zmíněný dokument. 

 Mezinárodní pořádek musí být založen na efektivním multilateralismu. Akcent 
na spolupráci Evropské unie se Spojenými státy a s NATO doprovází tvrzení: „Jsme 
zavázáni dodržovat a rozvíjet mezinárodní právo. Základním rámcem pro meziná-
rodní vztahy je Charta OSN… Přejeme si mezinárodní organizace, režimy a smlou-
vy, které budou efektivně čelit hrozbám mezinárodnímu míru a bezpečnosti, a 
musí tudíž být připraveny jednat, když jsou pravidla porušena.”1   

Zbývá otázka, která je sporná od přijetí strategické koncepce NATO v roce 1999: 
kdy vysílat vojenské mise do zahraničí. V článku 49 odst. a) 1 Lisabonské smlouvy se 
uvádí, že civilní i vojenské prostředky může Unie „použít pro mise vedené mimo území 
Unie k udržení míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti  
v souladu se zásadami Charty Organizace spojených národů“. Toto pojetí, na rozdíl od 
Strategické koncepce NATO z roku 1999, vylučuje porušení mezinárodního práva.  

 

EUROREGIONY 
Alternativou jednotné Evropy je v tomto geopolitickém cyklu, kdy se všechny státy 

tohoto regionu hlásí ke stejné ideologii, zdiskreditovaný radikální nacionalismus. Ne-
bezpečným není hlasitý nacionalismus malých národů, byť má mnohdy vulgární 
rysy, ale tichý nacionalismus národů velkých. Ten v důsledku mocenského samospá-
du do střední Evropy zpochybňuje kulturní identitu malých národů. Jak upozorňuje 
slovenský politolog Ivo Samson, jednou ze zvláštností Slovenska i Česka mezi postsoci-
alistickými zeměmi je skutečnost, že nacionalismus se v těchto státech omezuje na 
„účelovou ofenzivní obranu uvnitř země a neexistují historické precedenty pro extenzi 
vlastní identity na teritorium jiného státu“. Tento znak lze zachytit i v politice Slovin-
ska, Estonska a Lotyšska, které velké ambice „neumějí odůvodnit a chtějí zůstat ma-
lými“. Na druhé straně v politických slovnících jiných národů lze nalézt takové výrazy 
jako je Velké Polsko, Velká Litva, Velké Rumunsko, Velké Maďarsko, Velké Bulharsko, 
Velké Srbsko, Velké Chorvatsko, Velká Makedonie, Velká Albánie, Velká Ukrajina či 

                                                      
1 A Secure Europe in a Better World. European security strategy. Brussels, 12. December 2003  

– http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf, s. 1, 3-4, 7 a 9. 
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Velké Rusko.1 Je ale také nutné dodat, že v NATO a EU se Česko a Slovensko spojují 
s mocnostmi, které mají imperiální a koloniální minulost a tomu odpovídající rezi-
dua v politické kultuře.  

Velkým tématem integrace se stala problematika euroregionů. Tato idea dnes exis-
tuje ve dvou hlavních podobách:  

 Podle vize makroregionů by měla být celá Evropa znovu přerozdělena, například 
na 75 regionálních oblastí. V uvedeném příkladu by mělo být Česko rozděleno na 
dva celky a Slovensko zatím zůstat ve své současné podobě, Polsko by mělo být 
rozčleněno na pět, Německo na jedenáct, bývalá Jugoslávie na čtyři, Francie na 
šest, Británie na deset regionálních celků atd.2  

 Idea příhraničních regionů je onou vizí Evropské unie, která je nejčastěji zmiňo-
vána. Obecně předpokládá, že vytvoření speciálních regionálních správ jdoucích 
přes hranice států by mohlo napomoci (a) ekonomickému rozvoji těchto oblastí, 
které potřebují zvláštní podnět, neboť v pohraničí všech států je patrná nižší in-
vestiční aktivita; (b) spolupráci přes hranice, která by měla předcházet národnost-
ním konfliktům. 

Euroregiony vznikají i v oblasti hranic Česka s Německem – například Regio Egren-
sis na rozmezí Saska, severního Bavorska a západních Čech. V oblasti slovenského 
pohraničí se jedná hlavně o Karpatský region a Vídeňský region, ale i řady dalších. 
Třístupňový vývoj euroregionů – kdy na individuální obchodní setkání naváže v druhé 
etapě výstavba a rozvoj přeshraniční infrastruktury a nakonec ve třetí etapě je již ve 
znamení volného toku kapitálu, technologií, zakládání joint ventures, formování inte-
grovaných ekonomických regionů a vytváření základny pro trvale udržitelný rozvoj3 – 
má v sobě velký potenciál nejen ekonomického rozvoje, ale i humanizace mezilidských 
vztahů. Situace názorně ukazuje, že evropská integrace je v první řadě integrací se 
sousedy, která nemusí být mocensky symetrická. Jak připomínají slovenští politologo-
vé Jana Lasicová a Zoltán Pástor, „slovensko-maďarská přeshraniční spolupráce je za-
ložena na samosprávných subjektech, které jsou kontrolovány stranami maďarské 
menšiny na Slovensku, jejichž priority byly, od roku 1993, v protikladu s prioritami Slo-
venské republiky“.4 I ve Smlouvě o dobrém sousedství a spolupráci ČSFR a SRN byla 
rozvedena práva příslušníků německé menšiny v Česko-Slovensku, ale nebyla v ní 
zmíněna práva Čechů a Slováků v SRN, ač jich je víc, než Němců v ČSFR. EU zatím sle-

                                                      
1 SAMSON, Ivo: Integrácia Slovenska do bezpečnostného systému Západu. Bezpečnostné špecifiká  

a špecifické rizika neistôt. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú  
politiku, 1996, s. 39. 

2 Viz IVANIČKA, Koloman: Slovensko – génius loci. Citované vydání, s. 68. 
3 Viz TEREM, Peter: Dynamické procesy v transhraničných regiónoch. In:  Dynamické vývojové procesy  

a štruktúry a ich medzinárodný kontext. Banská Bystrica: FPVaMV, 2000, s. 180.  
4 LASICOVÁ, Jana, PÁSTOR, Zoltán: Slovak-Hungarian Transborder Co-operation from the Point of View  

of Integration Process in Central Europe. In: European Integration and Transborder Co-operation.  
Proceeding on the International Conference. Vol. 1. Banská Bystrica: Faculty of Political Science  
and Foreign Affairs of University of Matej Bel, 1998, s. 135. 
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duje linii zachování národní a kulturní pestrosti Evropy. To ale předpokládá, že sjed-
nocování bude probíhat na rovnoprávné úrovni. Sjednocování bez promyšlené stra-
tegie však nevylučuje, že se Česko změní na euroregion u hranic Bavorska a Saska a 
Slovensko v okolí Karpatského a Vídeňského regionu.  

Hovoří se o subsidiaritě, maximální míře funkční decentralizace, která by – tak tro-
chu v duchu představ Františka Palackého, ale i Fridricha Naumanna a austromarxistů 
– mohla napomoci ochránit národy a jejich kulturu jako dědictví Evropy. Na druhé 
straně podceňování významu národnostní otázky patří k definičním znakům liberál-
ních elit. Jak připomíná slovenský politolog Peter Kulašík, kritici liberalismu dlouhodo-
bě upozorňují mj. na skutečnost, že „extrémní liberalismus vede ke koncentrovaným 
útokům na stát, oslabení patriotismu a ke ztrátě smyslu pro všeobecné a tradiční 
hodnoty“.1 Problém v této souvislosti není Německo či Maďarsko a jejich politici, ale 
především česká a slovenská mocenská elita. Je nebezpečné vidět národ jako ústřední 
hodnotu politiky. Člověk je mnohorozměrná bytost: je příslušníkem nejen národa, ale 
je též individuální osobností se vždy zvláštní kombinací biopsychických rysů, je členem 
rodiny, určité sociální třídy, občanem státu, členem zájmových skupin jako jsou kluby 
či politické strany atd. Povyšovat jeden z rozměrů člověka na jediný vede nutně k poli-
tickému extrémismu.  

Extrémismem je ale též násilná likvidace některého z těchto rozměrů člověka. To 
platí i o popírání existence zájmů národa a o národnostním nihilismu. Občanský prin-
cip a lidská práva nelze chápat jako zrušení národní příslušnosti. Úcta k individuálnosti 
lidského osudu nesmí směřovat k popření sociálnosti člověka – a sociálnost zahrnuje i 
národní charakter konkrétního jedince, byť se nedá na tento fakt pohlížet jako na 
nadřazenost národního cítění nad ostatní dimenze člověka. Národy jsou rozměrem 
lidství – křivda na národech je křivdou na lidství. A při páchání křivd na národním 
cítění se obrana zájmů národa stává prvořadým cílem i humanistické politiky. Teze  
o nahrazení národní myšlenky ideou občanskou opomíjejí tři skutečnosti: 

 Cílem integrace není zrušit národní ideu, ale odstranit ji jako hlavní kompas za-
hraniční politiky, která pak nutně směřuje k ostrým konfliktům; 

 Orientace na prvořadé zajištění občanských svobod a řešení sociální otázky ne-
znamená popření existence národů; 

 Integrace neznamená konec nutnosti politické obhajoby národní a kulturní speci-
fiky skupin občanů, je-li tato ohrožena. 

Idea euroregionů je nesporně humanistická. Její realizace bez zažití výhod inte-
grace však může vést k tomu, že namísto předcházení národnostním konfliktům bude 
tyto konflikty podněcovat. I v západní Evropě se rozvoj příhraničních regionů začal až 
po desetiletích funkcionální integrace. Euroregiony lze totiž vnímat dvojím způsobem: 
jako nástroj ekonomického rozvoje pohraničí a zvyšování propustnosti hranic jsou 

                                                      
1 KULAŠÍK, Peter: Liberalizmus. Antológia textov z liberalizmu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela  

– Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 1998, s. 18-19. 
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euroregiony užitečným prostředkem integrace; jako nástroj revize hranic jsou jen 
novým projevem nacionalismu větších národů.  
 

INTEGRACE ZÁPADU 
Je zřejmé, že dokumenty Evropské unie týkající se zahraniční a bezpečnostní poli-

tiky zakládají povinnost provádět tuto politiku v souladu s mezinárodním právem. 
Význam takovýchto dokumentů je ale v politické praxi relativní. V těchto dokumen-
tech nebylo například definováno právo vysokého představitele pro společnou zahra-
niční a bezpečnostní politiku a jeho aparátu provádět samostatnou politiku. Přesto se 
to tak v letech 2005 až 2008 běžně dělo například v souvislosti s podporou kosovské-
ho separatismu ze strany vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpeč-
nostní politiku Unie, kterým byl Javier Solana (v době bombardování Jugoslávie roku 
1999 zastával funkci generálního tajemníka NATO). Dělo se tak nástroji tajné diploma-
cie a zatím nebyly nalezeny mechanismy, které by zamezily takovému postupu 
v budoucnu. Vyhlášení Kosova pak proběhlo v rozporu s mezinárodním právem, což 
nezabránilo většině členských zemí Unie tento druhý, v zásadě etnicky čistý albánský 
stát na Balkáně uznat.  

Velké problémy v rozhodovacím procesu Evropské unie ukázalo řešení krize Eura 
(od konce roku 2009), řešení dluhu Řecka, přijímání sankcí vůči Rusku (od roku 
2014) a příval migrantů do Evropy (2015 až dosud). Při přijímání rozhodnutí nebyl 
brán ohled na smluvně stanovená pravidla či byla tato pravidla účelově obcházena. 
Například při stanování kvót pro přijímání migrantů rozhodnutí bylo přijato na úrovni 
ministrů vnitra, kde se hlasovalo většinovým principem – nikoliv na summitu, kdy by 
byl nutný konsensus. To vyvolalo oživování vědomí středoevropských zvláštností, pře-
devším aktivizaci Visegrádské skupiny. Obecně ale tyto události ozřejmily uskutečně-
nou povahu Evropské unie a západní integrace.   

I když je koncept zahraniční politiky Evropské unie zformulovaný v doktríně Bez-
pečná Evropa v lepším světě nesporně sympatický, realita zahraniční politiky EU vypa-
dá jinak. Například všechna rozhodnutí o vytvoření vlastní vojenské jednotky a vlast-
ních vojenských orgánů EU vycházejí ze zásady, že nasazení do akce bude možné jen 
za podmínky, že bude předcházet rozhodnutí NATO o vlastním nezasahování. Předpo-
kládá se zásadní koordinace NATO a Unie ve vojenských otázkách. To při množství 
vojáků Evropské unie jasně říká, kdo v nově vznikajících vazbách bude mít rozhodující 
slovo. Vzhledem k tomu, že složení NATO a EU není totožné, lze očekávat podřízení 
států EU, které nejsou členy NATO, přáním vedení Aliance. Na druhé straně vzhle-
dem k odlišným cílům EU a NATO by bylo chybou dublovat vojenské instituce Aliance 
tím, že by Evropská unie vytvářela své vlastní ozbrojené síly v celé škále vojenské 
moci. Jisté ale je, že propojování institucí a politiky Unie a NATO nebude nikdy mít 
podobu čistého modelu bez překrývání funkcí a bez rozporů. To, že neexistuje ideální 
řešení, ale neznamená, že EU a NATO jsou konkurenti či protivníci.  
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Funkční propojování EU a NATO je patrné na promarněné příležitosti propojit  Zá-
pad a Rusko, kterou nabídl rozpad Sovětského svazu. Tabulka číslo 26 ukazuje přílivo-
vé a odlivové vlny v kooperaci EU/NATO a Ruskem, cestu od spolupráce k sankcím. 
Pozoruhodné je, jak často se někteří státníci z členských států Unie veřejně vyjadřovali 
proti sankcím vůči Rusku, ale jich země pak na uzavřených zasedáních bez vysvětlení 
pro sankce hlasovaly.  

 

Tabulka č. 26: Snahy o provázání osudu Ruské federace a Evropské unie/NATO 
 

rok PRO PROTI 

1991 přijata Energetická charta  

1994 EU-RF: přijata Dohoda o partnerství  
a spolupráci 

EU-RF: přijata Smlouva o Energetické 
chartě 

NATO-RF: RF se připojuje k pro-
gramu NATO Partnerství pro mír  

 

1997 NATO-RF: Vznik Stálé společné rady 
NATO-Ruská federace 

 

1999 EU: přijata Společná strategie vůči 
Rusku 

RF: přijata Strategie rozvoje vztahů 
Ruské federace s Evropskou unií 
ve střednědobé perspektivě 
(2000–2010) 

NATO: 1. etapa rozšiřování NATO na vý-
chod, nová strategie NATO, bombardo-
ván Jugoslávie; Stálá společná  
rada NATO-Ruská federace nefunkční 

2001  RF: odložení ratifikace Smlouvy 
o Energetické chartě 

2002 NATO-RF: Vznik Rady NATO-Rusko  

2003 EU: přijata strategie Bezpečná Evro-
pa v lepším světě 

EU-RF: vymezení čtyř společných 
prostorů 

 

2004  NATO: 2. etapa rozšiřování NATO  
na východ 

„Oranžová revoluce“ na Ukrajině 

2005 EU-RF: čtyři „cestovní karty“  

2006 RF: návrh Dohody o strategickém 
partnerství 

zastavení dodávek plynu přes Ukrajinu 

2008  
 
 
EU-RF: listopad – obnoveno jednání 

o nové Dohodě o strategickém  
partnerství 

EU: projekt Východní partnerství 
NATO-RF: říjen - v konfliktu RF s Gruzií  
     Rada NATO-Ruská federace nefunkční 

EU-RF: říjen – zastaveno jednání o Dohodě 
o strategickém partnerství kvůli ozbro-
jenému konfliktu Ruska s Gruzií 
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2009  zastavení dodávek plynu přes Ukrajinu 

2012 RF-EU: zprovozněny ropovody do 
přístavů ve městě Primorsk  
a v Lužské zátoce 

RF-EU: zprovozněna první trasa 
plynovodu Severní potok  

RF-EU: začala výstavba plynovodu 
Jižní potok 

 

2013 RF-EU: zprovozněna druhá trasa 
plynovodu Severní potok 

 

2013  EU: Arménie a Ukrajina nepodepsaly aso-
ciační dohodu s EU 

2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF-EU, Turecko: prosinec – zahájení 

projektu plynovodu  
Turecký potok  

únor – svržen ukrajinský prezident 
březen – referendum na Krymu o připojení 

k RF; připojení Krymu k Ruské federaci 
EU: březen – první kolo sankcí vůči RF 
EU: duben – druhé kolo sankcí vůči RF 
EU: červen – podepsána asociační dohoda 

s Ukrajinou 
EU: červen – Bulharsko oznámilo pozasta-

vení účasti na projektu Jižní potok 
EU: červenec – třetí kolo sankcí vůči RF 
RF: srpen – sankce vůči EU 
RF: prosinec – zrušení projektu plynovodu 

Jižní potok 

2015  
 
RF-EU, Turecko: listopad, prosinec – 

zrušení projektu Turecký potok 

EU: červen – prodloužení sankcí 
RF: červen – následné prodloužení sankcí 
EU: prosinec – prodloužení sankcí 

 

Problém interpretace povahy Evropské unie nastává tehdy, když je EU chápána ja-
ko „první skutečně postmoderní mezinárodní politické uspořádání“1, jako instituce, 
která se vymyká geopolitickým zákonitostem. Reálné dějiny Evropské unie však neza-
čínají u její ideje, ale u podoby mezinárodních vztahů na přelomu čtyřicátých a pa-
desátých let minulého století. Je bezesporu pravda, že Robert Schuman a Konrad 
Adenauer stáli u zrodu Unie – byli například ve svých státnických funkcích v době, kdy 
byla podepsána smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli (1952). Schuman byl 
však také ministrem zahraničních věcí v době, kdy Francie spoluzakládala NATO 
(1949), právě tak jako Adenauer byl spolkovým kancléřem v době přijetí SRN do Alian-
ce (1955). Jejich vnímání světa rozhodně nelze pokládat za utopistické. Už proto ne, že 
Schuman byl ve vládě, a to i jako premiér, v době koloniální války Francie v Indočíně.   

                                                      
1 RUGGIE, John G.: Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations.  

In: International Organization, vol. 47, No. 1. (Winter, 1993), s. 140. 
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Pro státníky, jakými byli Schuman a Adenauer, byly integrace v rámci Unie a Ali-
ance komplementárními procesy, vzájemně se doplňující aktivity. Obecně platí, že 
od počátku oba tyto západoevropské integrační celky formovali a řídili v zásadě titíž 
lidé. A tak je tomu i v současnosti, kdy se sice institucionálním rámcem mohou tyto 
mezinárodní organizace částečně překrývat, ovšem v politickém smyslu se doplňují. 
Organizační nedokonalost neznamená, že by zde nebyl společný politický zájem. Zdá 
se dokonce, že tato organizační nedokonalost může mít své funkční výhody.  

Aktuální vymezení vztahů Evropské unie a NATO vychází z dohody Berlín plus 
(2002) a následných doplňků, pod čímž se skrývá celá řad úmluv o spolupráci těchto 
organizací o využívání prostředků, sdílení informací a plánování. Zásadní pro takto 
naladěné vztahy je přijatá zásada, že NATO propůjčí Evropské unii své prostředky a 
plánovací zdroje pouze pro operace, do nichž se sama Aliance rozhodne nezasahovat. 
Proto mohlo například Turecko jako členský stát NATO pět měsíců blokovat již zmíně-
nou unijní operaci EUFOR Concordia (2003) v Republice Makedonie. Operace Evrop-
ské unie na Balkáně, v Iráku či Libyi velmi názorně ukazují, že aktivity Unie ve vojen-
ské oblasti slouží jako doplněk činnosti Aliance.  

Jestliže Severoatlantická rada jako nejvyšší rozhodovací a konzultační orgán NATO 
rozhodne o bombardování Jugoslávie a Evropská rada jako nejvyšší orgán Evropské 
unie o humanitární pomoci na Balkáně, nerozhodly tak abstraktní instituce – ale kon-
krétní státníci, kteří jsou v případě Aliance a Unie u západoevropských mocností titíž.  
Z druhé strany se pak nabízí otázka: může v současném světě existovat onen typ 
integrace, který ve svém ideálu reprezentuje Unie, bez NATO?  

V Evropské unii jsou ideály míru a demokracie praktikovány především dovnitř 
této organizace. I v tomto případě ale platí, že jakékoliv hledání shody týkající se 
závažných problémů vyžaduje napřed dohodu Německa a Francie; až na jejím zákla-
dě je pak hledána úmluva obecná. V tomto postupu je patrná skrytá politika bilatera-
lismu. Geopolitická osa Evropské unie sahající z Berlína do Paříže se projevila i při 
zmíněném řešení krize Eura (od konce roku 2009), dluhu Řecka a přívalu migrantů do 
Evropy (2015), nemluvě o hrách kolem převratu v Kyjevě (2014 a následně). Proto 
případné vystoupení Velké Británie z Unie na základě referenda by sice Evropskou unii 
oslabilo, ovšem nezničilo. Vystoupení Německa či Francie by však mělo pro Unii kata-
strofální následky.  

Evropská unie není postavena na principech práva či solidarity, ale na tradičním 
principu relativní výhody pro členské státy. Integrace v oblasti zahraniční a bezpeč-
nostní politiky představuje pouze, řečeno slovy Johna Mearsheimera, „falešný pří-
slib“.1 Autonomie v mezinárodních organizacích se skutečně stává významnější než 
suverenita (Robert O. Keohane), avšak jen pro malé státy. Česko a Slovensko mohou 
být příkladem „socializace“ malého státu v mezinárodní organizaci, onoho užívání 
nabízených šablon pro volbu politiky. Tento proces neprobíhá prostřednictvím učení 
                                                      
1 MEARSHEIMER, John J.: The False Promise of International Institutions. In: International Security,  

(Winter 1994/1995) Vol. 19, No. 3. 
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se elit, nebo alespoň ne pouze pomocí tohoto učení se. Natož pak učení se veřejnosti. 
V podmínkách rostoucí vzájemné zavilosti je v rámci Aliance a Unie patrné posouvání 
transformujících se zemí z pozice semiperiferie do pozice regionální periferie, přičemž 
v organizaci společně sdílené statky se stávají natolik významné, že potlačují zájem  
o suverénní zahraniční politiku. Ona „socializace“ malých států probíhá v podmín-
kách, kdy vnitřní režim daných organizací není určen jen povahou formálních úmluv, 
ale také neformální strukturou organizace, vytvořené poměrem mocenských poten-
ciálů členských států. 

Aktuální situace připomíná rozdíl v přístupu císařů Oty III. a Jindřicha II. k chápání 
povahy a role Svaté říše římské na přelomu 10. a 11. století, o kterém hovoří 4. kapito-
la. Idealismus Oty, snícího o rovnosti a sounáležitosti všech křesťanů v  nejasně defi-
nované unii, se ve středověku ukázal jako zcela nedostatečné říšské pouto. Vystřídal 
jej praktičtější Jindřichův mocenský a „národní“ přístup, který měnil Svatou říši řím-
skou na Svatou říši římskou národa německého. Na počátku roku 2016 se zdá, že se-
lhávání ideálu Evropské unie v podobě krize Eura, krize v jižní zóně Unie či v přístupu 
k migrantům, vede k přebírání iniciativy ekonomicky nejsilnějšího státu – Německa. 
Současná nereálnost naplnění ideálu Evropské unie tak obsahuje tendenci měnit EU 
na „německou Unii“. 

* * * 
Zkušenosti, získané během řešením krize Eura, přijímání protiruských sankcí a mi-

grační vlny by měly pražskou a bratislavskou diplomacii aktivizovat. Důvodů pro oživo-
vání této diplomacie je však mnohem víc. Projekt Evropské unie může selhat. Nebo si 
lze si představit Evropskou unii jako začátek zrodu evropské konfederace či federa-
ce, v níž bude probíhat specifická etnogeneze. Jejím výsledkem může ve vzdálené 
budoucnosti být vznik nového celoevropského národa. Tato etnogeneze vlastně již 
probíhá a není bezkonfliktní, samozřejmá, bezbolestná. Řada průvodních rozporů 
bude vyžadovat politické zásahy, mezi nimiž obhajoba práv a zájmů malých národů 
a národností bude patřit k nejdůležitějším. Lidé, kteří žijí na území Česka a Slovenska, 
musejí mít v evropských i transatlantických mezinárodních institucích aktivní obhájce 
svých zájmů – což za představitele jejich států či samospráv nikdo dělat nebude. 
Oněch přibližně pět set zaměstnanců Evropské unie, kteří přijdou do Bruselu z každé-
ho nového členského státu, nelze vnímat jen jako úředníky v centrále Evropské unie – 
měli by být také zástupci lidí s konkrétními zájmy. 

 



 

 

 
 

20. 
EPILOG: 

STÁTNÍ IDEA A ZAHRANIČNÍ POLITIKA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Z geopolitického hlediska je střední Evropa neurčitý a rozštěpený region, a to hned 
v trojím smyslu:  

 Geograficky poměrně snadno, byť různě, zmapovatelná oblast střední Evropy 
bývá komunikačně vymezena prostřednictvím středových linií, jako jsou Dunaj či 
Alpy. Nejedná se tedy o definování pomocí přirozených obvodových hranic, kte-
ré by vytvářely ze střední Evropy organizovaný celek, odlišený od svého okolí. 

 Vize geografické jednoty a specifiky středoevropského regionu působí nedosta-
tečně proti touze po autonomii skupin a států, proti stále aktivnímu důrazu na et-
nické a kulturní rozdíly, ale i požadavky. Různorodá historická zkušenost i odlišné 
ekonomiky se často podílejí na formulování odlišných strategických zájmů států 
ve střední Evropě. 

 Po geopolitickém zlomu v roce 1989 státy střední Evropy nejvíce spojovala a stá-
le spojuje především snaha zbavit se středoevropské specifiky, připojit se k zá-
padoevropským a transatlantickým institucím. Tuto skutečnost vyjadřují svými 
organizacemi jako je Visegrádská čtyřka, která si za hlavní cíl stanovila vstup do 
Evropské unie. I v době migrační krize (2015 až dosud), kdy tyto státy pod nečeka-
ným tlakem zvnějšku začaly formulovat společné postoje, činily tak s přáním zů-
stat v Evropské unii a měnit její přístup.   

Přesto idea sjednocení středoevropského prostoru neměla ani po rozpadu Rakous-
ko-Uherska pouze podobu teoretických úvah. K vytváření nových velkých geopolitic-
kých celků ve střední Evropě směřovaly například řecko-jugoslávská smlouva a polsko-
československá deklarace z roku 1942. Také v druhé polovině 20. století bylo možné 
zaznamenat řadu pozoruhodných pokusů oživit zvláštnost střední Evropy. Jak Edenův 
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plán z roku 1955, tak i sovětská reakce na něj byly spojeny s vymezením této specifiky. 
Obdobnou funkci měly i Rapackého plány na vytvoření bezatomového pásma ve 
střední Evropě z roku 1957 a 1958. V souvislosti s možností uzavření mírové smlouvy 
s Německem uvažovaly v roce 1959 supervelmoci o demilitarizované a neutrální 
střední Evropě.  

Není náhodou, že tyto plány nevyšly. Z tohoto zorného úhlu je nutné vnímat i Ma-
sarykovu tezi, že česká otázka je otázkou evropskou. Nelze ji chápat tak, že bez svo-
bodného Česka a Slovenska se nemůže Evropa stabilizovat. Historie ukazuje jinou, do 
určité míry opačnou interpretaci této teze: 

 Českou i slovenskou otázku lze řešit jen v celoevropském kontextu. Češi ani Slo-
váci nejsou schopni sami prosadit její řešení v té podobě, kterou pokládají za ide-
ální z hlediska svých zájmů; 

 Osud Evropy není závislý na způsobu řešení české či slovenské otázky. Česká či 
slovenská otázka bývá při stabilizaci Evropy řešena jako vedlejší produkt výsledku 
geopolitických zápasů mocností.  

Žádné osvětové akce nemohou mocnosti přesvědčit o nutnosti hájit české či slo-
venské zájmy. Zkoušeli to lidé, jimž rozhodně nelze upřít velikost – na prvním místě je 
nutné jmenovat Jana Amose Komenského (1592–1670), českého teologa, filosofa, 
pedagoga i spisovatele, a jeho úsilí během třicetileté války i po ní. Fakt, že se Tomáši 
G. Masarykovi během 1. světové války a Edvardu Benešovi za 2. světové války podařilo 
získat velmoci pro vlastní pojetí samostatného Československa, je dán tím, že jim uká-
zali výhody, které z toho plynou pro tyto mocnosti. Skutečnost, že se v Česku a na 
Slovensku ve 20. století změnil osmkrát režim či státnost, je demonstrací toho, jak 
jsou dva malé středoevropské slovanské národy svým osudem závislé na geopolitic-
kých změnách v Evropě.  

Po skončení studené války se rozhodující mocností ve střední Evropě stalo sjedno-
cené Německo. Na tom nic nemění ani fakt, že během rozporů mezi Německem a 
Spojenými státy v době intervence v Iráku se politické vládnoucí elity postsocialistic-
kých zemí tohoto regionu ve své většině postavily na stanu USA. Česko spadlo do 
gravitačního pole německé moci do té míry, že se dostalo mimo jakoukoliv mocen-
skou rovnováhu; Slovensko jej následuje. Zlom je to obdobný, jako po vyvrácení 
velkomoravské říše Maďary: prostor v mocenském dosahu Česka i Slovenska je uni-
polární, v jeho rámci reálně působí jediné mocenské uskupení, NATO/EU. Vzniká 
situace, která v mnohém připomíná postavení přemyslovského státu v rámci Svaté 
říše římské, přičemž tehdejší zvaní německých kolonistů dnes nahradila orientace na 
zahraniční investice a privatizace českých i slovenských podniků do rukou zahranič-
ních vlastníků. I když se dnes jedná převážně o příliv kapitálu, mapy, které znázorňo-
valy oblasti a obce, v nichž se předpokládalo zvýšení cen nemovitostí při vstupu Česka 
do Evropské unie, nápadně připomínaly mapy tzv. Sudet. Do prostoru pohraničí se 
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očekával nový migrační tlak z Německa a Rakouska.1 Fakt, že k žádnému takovému 
migračnímu tlaku zatím nedošlo, nikterak nesouvisel s rozhodnutími v Praze. Viktor 
Dvorský měl pravdu, když tvrdil, že „nedostatečné politické hodnocení půdy náleží  
k nejnebezpečnějším stránkám české národní povahy“.2 Zdá se, že slovenské též.  

Malý geopolitický význam prostoru Česka a Slovenska dále posunula postsocialis-
tická transformace, která výrazně pozměnila roli státu. Tato změna je tak výrazná, že 
ani případný nástup politických elit hájících národních zájmy nemusí znamenat řešení: 
i když lze vystoupit z EU/NATO a vzít si zpět tu část suverenity, která byla delegova-
ná na mezinárodní organizace, privatizace odebrala vládě celou řadu nástrojů, nut-
ných k zajištění ekonomické bezpečnosti. Navíc, jak upozorňuje ekonomka Ilona Švih-
líková v již citované knize Jak jsme se stali kolonii, došlo k „zajetí státu“ – což je situa-
ce, kdy „veřejný zájem jako kategorie mizí a stát se ocitá v rukou zájmových skupin. 
Jedná se o vysoký stupeň systémové korupce, ve které si zástupci soukromých zájmů 
vytvářejí pravidla tak říkajíc na míru.“3 

Geopolitická charakteristika střední Evropy se však mohla proměnit v případě 
umístění částí Národní raketové obrany USA v tomto regionu. Jestliže v současnosti 
představuje Česko, ale i Slovensko, pro velmoci či jiné hráče světové politiky (včetně 
mezinárodních teroristických organizací) málo zajímavý stát, v okamžiku rozmístění 
prvků globálního strategického systému na jeho území se stává geopolitickým oh-
niskem v pojetí, které tomuto pojmu dává Brzezinski. Nové silokřivky světové politiky 
přestanou Česko míjet, ale protnou se i zde. Česko by se tak stalo součástí globálních 
politických sporů, k jejichž řešení nebude mít žádné prostředky.  

 

METAFYZIKA GEOPOLITIKY 
Skutečnost, že se někteří středoevropští politici aktivně podílejí na tom, aby byla 

v tomto regionu rozmístěna část Národní protiraketové obrany USA, je dána tím, že 
neumí definovat národní zájmy či se jimi odmítá řídit. Souvisí také s tím, že značná 
část politických elit postsocialistických zemí přijala geopolitickou vizi věčného kon-
fliktu mocností ve světě za součást svého světového názoru a ztotožnila se se zájmy 
nejmocnějšího spojence, tedy s aktuálními vizemi cílů Washingtonu.  

Když se v dílech Alfreda Mahana a Friedricha Ratzela na konci 19. století formovaly 
základy geopolitiky, dělo se tak pomocí popření odkazu osvícenců, jejich víru v rozum 
a možnost ovládnout lidský osud. Geopolitika znamenala odvrácení se od humanis-
mu, od onoho protágorovského chápání člověka jako míry všech věcí. Stala se sou-
částí myšlenkového proudu, který s důrazem na biologii nově interpretoval možnosti 
politiky, přičemž člověk se v této optice stal závislým na jím neovladatelných přírod-
ních zákonitostech. Uvedené ideové prvky umožnily, že se z geopolitiky na určitý čas 

                                                      
1 Viz např. VORLÍČKOVÁ, Hana: Nemovitosti v pohraničí se výrazně zhodnotí. Hospodářské noviny,  

2. 5. 2000, s. 11. 
2 DVORSKÝ, Viktor: Základy politické geografie a Československý stát. Citované vydání, s. 25-26. 
3 ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona: Jak jsme se stali kolonií. Praha: Rybka, 2015, s. 154.  
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stala poslušná služka fašismu. Po změnách v roce 1989 pak útěk od naivních verzí 
marxismu-leninismu, vydávaných za politický idealismus, též směřoval k radikálním 
vizím geopolitiky.    

Geopolitika jako filosofie dějin vychází z celé řady axiomů, které však nemusí být 
pravdivé obecně či platné v každé situaci. Mezi těmito axiomy rozhodující roli hrají: 

 Teze o věčném konfliktu. Stát je nositelem všudypřítomného nepřátelství. Kon-
flikt je v geopolitice základní – ne-li jedinou – formou, kterou si oblékají vztahy 
států. Tuto vizi přináší klasická i současná geopolitika. Klasická geopolitika praco-
vala se sociálně-darwinistickou představou státu a s vizí nedostatečného prostoru. 
Dnešní geopolitika povýšila konflikt, a to i ozbrojený, na samozřejmost nevyžadu-
jící důkaz.  

 Teze o organickém charakteru státu. Stát je rostoucí a stárnoucí organismus. 
V případě klasické i současné geopolitiky je tento pojem východiskem celé kon-
cepce – obdobně jako je u politických realistů východiskem konzervativní koncep-
ce člověka a u neorealistů struktura. 

 Právní nihilismus. Geopolitika ve svých analýzách i prognózách nepracuje s ideou 
práva a spravedlnosti. Do logiky geopolitiky nelze zabudovat mravní ideál, ale ani 
revoluci v mezinárodním právu, která ve 20. století přeměnila téměř všechny oby-
čeje na právo smluvní. 

Pro geopolitiku jsou hranice států frontové linie, neboť státy jako organismy mají 
tendenci se rozpínat v omezeném prostoru. Jenže například podle výpočtů americké-
ho odborníka na problematiku hranic Paula Hutha z existujících 309 pozemních hranic 
mezi státy jich na konci 20. století bylo pouze 52 (tedy 17 %) předmětem sporů; ze 
425 existujících mořských hranic jich bylo pouze přibližně 160 (38 %) oficiálně delimi-
továno a 39 států bylo zataženo do sporů o 33 ostrovů či souostroví.1 Tato čísla vyprá-
vějí o aktuální podobě pohraničních konfliktů, které by mohly přerůst ve válku. Jedná 
se o menšinu hranic, přičemž ale příčinou sporu nejsou ani tak vlastnosti státu jako 
organismu, ale historická neurčitost, etnické či ideologické a náboženské neshody či 
ekonomický potenciál.  

Pro Česko a Slovensko je zvláště důležité, že geopolitika je teorií boje mocností. 
Představa globalizace s hegemonistickým postavením jednoho státu nebo říše a neo-
chota přijmout obraz světa bez hierarchické struktury světového politického systé-
mu formované poměrem vojenských sil je nebezpečný rys teoreticko-metodologické 
výbavy geopolitiky. Pro geopolitiku jsou malé státy jen součástí vztahů velmocí. Čas-
to tomu tak skutečně je, neboť mnozí státníci se v dějinách i v současnosti řídí zása-
dami známými z geopolitiky či geopolitikou popsanými. Kdyby se například idea slo-
venského klerofašistického státu ukázala jako správná ve smyslu sázky na vítěze a 
nacistické Německo svoji východní válku vyhrálo, pak by zároveň ukázala, že do ní byla 

                                                      
1 Podle ENRIQUEZ, Juan: Too Many Flags? In: Foreign Policy, Fall 1999, s. 44-45 (rámeček zpracovaný 
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organicky zakódovaná sebevražedná koncovka: slovenský prostor byl nacisty určen 
k poněmčení.  

Geopolitické myšlení bez ohledu na národnost svých tvůrců a obhájců předpo-
kládá, že mocenské spory se v první řadě budou řešit vážením, případně používáním 
mocenského potenciálu velmocí. Pro vyznavače geopolitiky jako byl Mahan „růst je 
vlastnost zdravého života“, a tudíž tento růst „není legální, ale přirozený“.1 Řečeno 
jinak, mezinárodní politika nemá nic společného s otázkami spravedlnosti, ale přímo 
souvisí s přírodními zákony. Takto naturalismus sociálního darwinismu vede v geo-
politice k vnímání války jako sebezdůvodňující. Jenže kdo ochrání malé národy a stá-
ty, když neplatí právo či spravedlnost – a mravnost je jen prázdné slovo?  

S geopolitikou je spojena i absolutizace některých aspektů geografického deter-
minismu. Z hlediska vývoje politické teorie je spojení otázky moci a prostoru, které 
provedla geopolitika, velice cenné. A nejde jen o téma státního teritoria a moci. Geo-
politika jako první na teoretické úrovni upozornila na globální rozměr mezinárodní 
politiky. Toto upozornění však dostalo u klasické geopolitiky podobu přílišného zobec-
nění. Mezinárodní politika je přívrženci geopolitiky často redukována na mocenský 
konflikt a ten pak je zúžený na konflikt vojenský. Vojenské umění je povýšeno na 
politickou filosofii či dokonce na filosofii dějin. V geopolitice až příliš často nedostá-
vají sociální síly geografický rozměr, ale naopak geografie se mění v nejdůležitější 
sociální sílu. Lze ale takto interpretovat například dnešní a budoucí vztahy Spojených 
států a Velké Británie? 

Geopolitické disputace se v těchto teoreticko-metodologických mantinelech mění 
v matematické kombinování sil mocností. Samotná moc je příčinou ambicí. Smyslem 
moci je větší moc. Národní zájem pak lze definovat bez použití pojmů práva jako bio-
logickou potřebu státu v prostoru. Takto vznikají ony pozoruhodné pásy konfliktů 
mezi mořskou a pozemní mocí: Mahanův pás mezi 300 a 400 severní šířky, Spykmenův 
Rimland či Brzezinského geopolitická ohniska. Je druhořadé, zda s tímto konfliktem 
spojuje Alfred Mahan svár Slovanů a Teutonů, nebo zda Zbigniew Brzezinski v duchu 
dnešní geopolitiky nepokládá za potřebné zdůvodňovat své představy o ruském impe-
rialismu. Geopolitičtí simplifikátoři jsou fascinováni obrovskou masou eurasijského 
prostoru a ze středového umístění Ruska dovozují tu nacionální optimismus Alexandra 
Dugina, onde varování Brzezinského. Shodou geopolitických náhod pak rozsévají 
ohniska konfliktů po okolí hranic Ruska – a největší geopolitický zápas dneška umístili 
za východní hranicí Slovenska, na Ukrajinu. To se bezprostředně týká zájmů Slovenska 
a Česka, ovšem bez možnosti jakkoliv spor o Ukrajinu ovlivnit.  

Soustředění geopolitiky na problematiku moci je zdrojem problémů i plurality této 
koncepce. Pro řadu autorů právě z tohoto důvodu splývá geopolitika se ško-
lou politického realismu. Toto zjednodušení má dvě hlavní příčiny. Především geopoli-
tika spadá do velké skupiny teorií, které sdílejí realistické paradigma – stručně řečeno 
                                                      
1 MAHAN, Alfred T.: The Problem of Asia and Its Effect upon International Policies. Boston: Little, Brown, 

and Co., 1900, s. 30. 
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machiavelský náhled na povahu a funkci moci. Ztotožňování realistického paradigma-
tu se školou politického realismu Reinholda Niebuhra, Hanse Morgenthaua, George 
Kennana a mnoha dalších autorů je zcela běžné. Lze ale připomenout názor klasika 
politického realismu Hanse Morgenthaua z jeho práce Politika mezi národy. V této 
knize, která se stala biblí školy politického realismu, se o geopolitice pojednává 
v podkapitole nazvané Falešnost jednoho faktoru, čímž se myslí zjednodušené chápání 
příčin růstu moci státu. Podle Morgenthaua „geopolitika je pseudověda zvětšující 
význam geografickému faktoru do absolutního rozměru, a předpokládá, že určuje 
moc, a tudíž osud státu… Podle geopolitiky je zákonem dějin, že lidé musí expandovat 
»dobýváním prostoru«, nebo zahynout, a že relativní moc státu je určena vzájemnými 
vztahy dobytých prostor.“ Domníval se, že základní koncepce geopolitiky byla vyjád-
řena Halfordem Mackinderem a že v rukou Karla Haushofera a jeho spolupracovníků 
se geopolitika změnila na „druh politické metafyziky, která byla užívána jako ideolo-
gická zbraň ve službách státních aspirací Německa.“1 

Mocenský vztah není jediným mezinárodním vztahem a prostor není jedinou jeho 
charakteristikou. Čas jako rozměr mezinárodní politiky musí též být předmětem 
zkoumání: pak nastoupí otázka, zda je území pro svou stálost tím nejdůležitějším roz-
měrem mezinárodní politiky – nebo je tímto nejdůležitějším rozměrem technika pro 
svůj dynamický rozvoj či člověk se svou záhadnou proměnlivou neměnností. Význam 
geografie v eventuálním světovém raketojaderném konfliktu se snížil pod svoji pů-
vodní hodnotu – tím více pak pod hodnotu, kterou jí přisoudila absolutizace význa-
mu prostoru v geopolitice. Možnost vzájemného sebezničení postavila i před přívr-
žence teze o organickém charakteru státu otázku, zda nelze kultivovat biologické pudy 
člověka, národů a států – nebo jim dát alespoň jinou podobu naplnění, než představu-
je válka mezi státy, jak o tom například v září 1932 psal Sigmund Freud v dopise Alber-
tu Einsteinovi.2  

Geopolitika chápaná jako teorie pohybu síly v prostoru může zahrnout velkou 
skupinu škol s jejich zvláštní teoreticko-metodologickou výbavou, ale také koncepce 
středního dosahu. Teorií pohybu síly v prostoru je právě tak Mahanova či Ratzelova 
klasická geopolitika, jakož i marxistická teorie mezinárodních vztahů či současná ame-
rická – i jiná – geostrategie. Toto spojení různých škol pod jedno označení je však 
možné jen tehdy, když jsou stranou ponechány rozdíly v chápání příčin a povahy moci 
a síly, tedy při účelové abstrakci.  

Na počátku 21. století geopolitika může pomáhat vysvětlení celé řady jevů a ne-
bezpečných tendencí. Je užitečným analytickým nástrojem při hledání některých vývo-
jových tendencí konfliktů. Funkce geopolitiky je tedy dvojí. Její argumenty mohou 
sloužit k omlouvání nebo dokonce oslavování války. Z druhé strany však v pevném 

                                                      
1 MORGENTHAU, Hans J.: Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. Revised  

by K. W. Thompson. New York: A. A. Knopf, 1985, s. 178-179. 
2 Viz FREUD, Sigmund: Proč válka? In: FREUD, Sigmund: Spisy z let 1932 – 1939. Šestnáctá kniha.  

 Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1998. 
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objetí jiných koncepcí může být využita k nalezení rizika přerůstání některých rozpo-
rů či konfliktů do válek, a přispět tak k její včasné eliminaci. Má-li geopolitika přestat 
být nebezpečnou ideologií a stát se neutrální vědou, musí být skromnou součástí ce-
lého vějíře teoretických škol. 

Politika není mechanicky determinovaná faktory, které vymezila geopolitika. Jed-
nání státníků a výsledky jejich jednání nelze prognózovat bez vymezení alternativ. 
Jestliže se velkým tématem mezinárodní politiky 21. století má stát problém nedo-
statku surovin, zvláště pak ropy a plynu, pak si lze řešení tohoto problému představit 
nejen jako konflikt mocností, ale též jako vzájemně výhodnou kooperaci. Přestože se 
idealistická vize světové mírové spolupráce může jevit jako méně pravděpodobný 
výsledek dnešních rozhodnutí státníků, vyloučit ji z úvah nelze. Mír koneckonců zůstá-
vá programem řady hnutí a je neoddiskutovatelným aspektem politiky řady států. 
Idea světového státu se dnes může jevit stejně nesmyslná, jako se Aristotelovi jevil 
nepřirozený národní stát, zatímco přirozená byla pouze polis, městský stát. Svět ale 
nesměřuje pouze k válce, ale i k zajištění míru, a to hned po třech základních liniích: 

 Stále pokračuje rozvoj mezinárodního práva. I když platí, že v krizových situacích 
mocnosti mezinárodní právo přehlížejí nebo je využívají jako propagandistický 
pláštík svých akcí, například po linii zdokonalování litery a věcného zajišťování lid-
ských a environmentálních práv, lze zachytit pokrok; 

 Zdokonalování práce diplomatických konferencí a organizací typu OSN. I když lze 
hovořit o krizi OSN v souvislosti s postupem některých států v Jugoslávii a Iráku, 
tato instituce existuje a vnímá války jen jako ultima ratio; 

 V mezinárodních vztazích lze vedle konfliktů nalézt nejen kooperaci, ale dokon-
ce i solidaritu. Z geopolitického hlediska je nemožné interpretovat vznik a vývoj 
Evropské unie – samozřejmě za předpokladu, že tento pozoruhodný experiment 
bude úspěšný. I když není zatím zcela jisté, zda je zkušenost Evropy přenosná do 
jiných regionů a globálně rozšířitelná například na vytváření institucí světového 
státu, Evropská unie si zachovává dynamiku patrnou ve schopnosti sebezdokona-
lování a rozšiřování. 

Velká přitažlivost geopolitických idejí po studené válce není dána tím, že by byly 
mimořádně propracované, ale tím, že chybí dostatečná propagace konkurenčního po-
zitivního ideálu. Koncepce, které představují alternativu geopolitickým vizím či před-
stavám o střetu civilizací, ale existují. Shodné morální minimum, které lze zachytit ve 
všech civilizacích a které je podmínkou existence lidské civilizace, se rozvětvuje do ši-
roké škály představ. Lze jej nalézt v úctě ke společnému kulturnímu dědictví, v před-
stavách potřeby nové globální kultury, chápané někdy jako trvale udržitelný rozvoj. 
Je přítomno v požadavcích kooperace a solidarity. Tyto vize jsou nejméně tak sofisti-
kované jako geopolitika či koncepce sváru civilizací. Jsou ztvárněny v mnoha podo-
bách filosofického a někdy i náboženského universalismu, v liberálním kosmopoli-
tismu, socialistickém internacionalismu, ale také v moderním environmentalismu  
– a v řadě dalších vizí.  
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CÍLE DIPLOMACIE 
Struktura politicko-bezpečnostní architektury Evropy, kterou znázorňuje následují-

cí schéma číslo 1, je dnes velmi složitá. I když by věci míru pomohlo její zjednodušení, 
velmi dobře odráží skutečnost, že v současné mezinárodní politice převládá shodné 
pojetí hlavních bezpečnostních hrozeb. Zvláště růst významu mezinárodního teroris-
mu, ale i vědomí nebezpečí, spojeného s nekontrolovaným šířením zbraní hromadné-
ho ničení, mezinárodní kriminality a obecně nestability, dokáže sblížit názory státníků 
od Washingtonu po Peking. Takto zformulované bezpečnostní zájmy pak umožňují 
vytvářet onu podivuhodnou spleť mezinárodních organizací, která dává možnost pro 
obecnější shodu a hlavně aktivitu.  

 

Schéma č. 1: Bezpečnostní architektura Evropy 
 

 
 

Na druhé straně politická kultura pěstovaná některými politiky i masovými sdělo-
vacími prostředky stále pokládá válku za nutný a nevyhnutelný jev. Rozšiřování NATO 
na východ, požadavky na stále dokonalejší zbraně a nátlaková politika směřují 
k tomu, aby v představách lidí upevnily klasickou tezi si vis pacem, para bellum, 
chceš-li mír, připravuj válku. Představy o věčném boji států jsou vnucovány veřejnosti 
i zemím, které nikdo vojensky neohrožuje. Přitom jedinou nadějí malých států je do-
držování a zdokonalování mezinárodního práva, které doprovází vlastní umná di-
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plomacie. Přesto ale některé středoevropské státy stále mnohem více pozornosti vě-
nují armádě než diplomacii. 

Z hlediska logiky tzv. bezpečnostního dilematu je princip si vis pacem, para bellum 
logický: snížení vojenské připravenosti bez znalosti úmyslů jiných států znamená zvý-
šení bezpečnostního rizika. Taková byla vždy logika zahraniční politiky, která však ni-
kdy nevedla k míru. Zásada si vis pacem, para bellum provází celé lidské dějiny, které 
jsou do značné míry dějinami válek. Na druhé straně jsou zákonitosti živelné mocen-
ské rovnováhy systémovým problémem světové politiky, který nelze odstranit jedno-
stranným rozhodnutím velmoci, natož pak malého státu.  

Jako obecné řešení se jeví změna priorit: část výdajů na nákup výzbroje, výchovu 
a výcvik vojáků přenést na diplomacii. Jak už v 17. století psal Jan Amos Komenský, 
„účelem vlády je udržovat národy v míru“.1 Nejde pouze o to, že česká i slovenská 
diplomacie jsou nedostatečně vybavené, mají špatnou přípravu a výcvik. Tím podstat-
ným je potřeba změny hodnotové orientace: přejít k poznání a prosazování teze, že 
normální je neválčit, že moderní je si vis pacem, para pacem – chceš-li mír, připravuj 
mír. Slabé státy vždy byly na této nové politice existenčně závislé; charakter zbraní 
hromadného ničení učinil na ni závislé i mocnosti. Sama diplomacie proto musí být 
humanisticky kultivována, a to nejen v cílech, ale i v prostředcích. To vyžaduje vychá-
zet z pochybností o vlastním názoru. To je cesta nejen k sebereflexi, ale i k toleranci 
a kompromisům. Na této cestě k nalezení nevojenských řešení rozporů mezi státy je 
dále nutné: 

 Nevnucovat ve sporu či konfliktu své stanovisko tak, že jeho cílem by měla být 
zřejmá nebo domnělá jednostranná výhoda. Takový postup ztěžuje dohodu a 
v případě vynucených ústupků v budoucnu povede zákonitě ke snaze porušit do-
saženou dohodu. 

 Hledat od začátku jednání a zdůrazňovat po celou dobu jeho průběhu společné 
prvky, ne rozdílné hodnoty, které spor vyvolaly. 

 Snažit se do každého vyjednávání zapojit arbitra.2  
 

IDEÁLNÍ TYPY 
Všechny státní ideje mají mimo jiné i svůj geopolitický rozměr. Ty, které jsou srost-

lé s Českem a Slovenskem, bezprostředně souvisejí s povahou a způsobem chápání 
mocenské rovnováhy ve střední Evropě. Právě podoba evropských mocenských cen-
ter, jejich síla a ideová přitažlivost, formovala konkrétní představy o českých a sloven-
ských národních zájmech. S ohledem na teorii mocenské rovnováhy lze zformulovat 
více než deset ideálních typů podoby státní ideje; ty lze uspořádat do dvou hlavních 

                                                      
1 Komenský kontra Gracián: Pansofie prodromus, aneb O pravé a plné moudrosti. Praha: Evropský  

literární klub, 2006, s. 149. 
2 Viz článek ve španělských novinách El Pais – převzato z Hra o mír žádá nová pravidla In: Hospodářské 

noviny, 19. – 21. 11. 1999. 
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tříd, mezi nimiž probíhá dělicí čára podle toho, jak je vnímána struktura evropského 
systému: jedná se o skupiny modelů bipolárních a modelů multipolárních.  
 BIPOLÁRNÍ MODELY STÁTNÍ IDEJE. Tato skupina ideálních typů státních idejí vy-

chází z představy, že střední Evropa je oblastí, kde se stýkají a potýkají pouze dva 
protivníci. Ti jsou definováni pomocí náboženského, kulturního, etnického či ideo-
logického principu. Jednotlivá pojetí státu i jeho politiky se proto liší představou 
povahy mocenského gravitačního centra, k němuž je nebo by měl být český a slo-
venský národ či stát připojen. Tyto dvě základní evropské síly jsou vnímány jako 
vnější a mocnější než národní potenciál Čechů a Slováků – pro zahraniční politiku 
je proto příznačné napojení na jednoho dominantního spojence. Vize či realita 
bipolárního světa tak ústí v adaptační zahraniční politiku, politiku přizpůsobování 
se požadavkům jednoho pólu mocenské rovnováhy. 
 Náboženská bipolarita. Tento model se vyskytuje v podobě požadavku nut-

ného a potřebného spojení osudu českého i slovenského národa s institu-
cionalizovaným římskokatolickým křesťanstvím (někdy i protestantismem). 
Západní křesťanství chápáno jako protiklad s pravoslavím, nebo jak je tomu 
v případě mírové iniciativy českého krále Jiřího z Poděbrad, coby boj s islá-
mem. V době stavovského povstání za třicetileté války se jednalo o představu 
protikladu katolicismu a protestantství. Nejčastěji se jednalo o vize nutnosti 
spojení se Svatou říší římskou (národa německého). Symbolizuje ji svatovác-
lavská legenda v Česku, na Slovensku do určité míry svatoštěpánská legenda a 
vzpomínka na klerofašistický Slovenský stát. Dnes je tato vize oživována 
v souvislosti s migrační vlnou z oblasti MENA.  

 Kulturní bipolarita. Jedná se o sekularizovanou podobu náboženské bipolari-
ty, představu o spojitosti českého a slovenského národa se západní kulturní 
tradicí. Je vnímána jako protiklad ke kulturní tradici východní. Mocenský výraz 
má dvojí:  
 Nutnost spojení s Německem, které může symbolizovat germanofilství 

v mnoha podobách od přijímání ideje Mitteleuropy jako střední Evropy 
s Německem a kolem Německa až po kolaboraci s německými nacisty;  

 V současné době dostává podobu snahy vyjádřit kulturní jednotu se Zá-
padem na základě občanského principu, pojatého jako protiklad s vý-
chodními civilizacemi. Takovéto pojetí může reprezentovat i snaha zapojit 
se do západoevropských (transatlantických) integračních procesů, které 
jsou chápány jako obrana před ekonomickým zaostáváním a připojením 
se k Evropské unii, ale i před vnějším nebezpečím, pojímaným zpravidla 
jako východní hrozba, připojením se k NATO. 

 Etnická bipolarita. Vychází z národní ideje a existuje ve verzi zákonitého svá-
ru Slovanů a Germánů v českém pojetí, Slovanů či Slováků a Maďarů ve zúže-
ném slovenském pojetí. Takové pojetí bipolarity obsahuje tendenci buď k re-
zignaci na zájem národa, nebo k panslovanské orientaci.  
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 Ideologická bipolarita. Ta je spojena s vizí názorového boje jako základního 
protikladu mezinárodních vztahů. Má dvě hlavní podoby, které jsou spojeny 
buď se sociální, nebo občanskou ideou: 
 Představa rozporů mezinárodních vztahů jako nadstavby sociální otázky. 

Boj sociálních tříd a zájmy oligarchie jsou chápány jako zdroj konfliktů stá-
tů a národů. Specifickým vyjádřením této vize byly spojenecké svazky se 
Sovětským svazem. Duchovním výrazem byla představa socialistického in-
ternacionalismu a zákonitosti rozporů s kapitalistickými (imperialistický-
mi) státy.  

 Vize lidských práv jako hodnoty, která rozděluje svět. V tomto pohledu 
představuje liberální Západ jedinou baštu obrany lidských práv, ostatní 
kultury jsou pak viděny jako protikladné – jedná se tedy o zvláštní podobu 
představy kulturní bipolarity. Odpovídá představám části středoevrop-
ských mocenských elit. 

 MULTIPOLÁRNÍ MODELY STÁTNÍ IDEJE. Společným jmenovatelem této skupiny 
ideálních typů státní ideje je představa fakticky nebo potenciálně polycentrické-
ho evropského světadílu, tedy Evropy jako regionu s více než dvěma mocenskými 
póly. Ty jsou definovány svými odlišnými mocenskými zájmy, někdy i kulturní a 
ideologickou orientací. Toto pojetí ústí v aktivní samostatnou zahraniční politiku, 
politiku usilující o vlastní podíl na tvorbě mocenské rovnováhy. Příznačný je pro 
ni i pružnější výběr spojenců.  
 Idea mostu. Tato koncepce nevnímá odlišnost Východu a Západu jako anta-

gonistický protiklad, ale jako kulturní či náboženský rozdíl, který je možné 
překonat aktivním úsilím států existujících na rozhraní jejich dotyku. Konkrét-
ním projevem těchto snah byla velkomoravská říše, duchovním pak cyrilome-
todějská legenda.  

 Středoevropská federace. Tato vize usiluje o vytvoření speciálního mocen-
ského centra mezi silami Východu a Západu. Předpokládá spojení více národů 
střední Evropy do jednoho státního celku. Tato koncepce existuje ve dvou 
hlavních podobách:  
 V ideji federalizovaného Rakouska (Rakousko-Uherska), austroslavismu  

a Podunajské federace – tedy v představě sjednocené střední Evropy bez 
Německa jako mocenského centra mezi východem a Německem;  

 V ideji Mitteleuropy – tedy v obrazu střední Evropy sjednocené kolem Ně-
mecka jako mocenského centra mezi východní a západní Evropou či pře-
vážně anglosaskou mořskou mocí. 

 Suverénní národní stát. Tento model vnímá národní stát jako svobodného 
jezdce, který samostatně hájí národní zájmy v multipolární Evropě. Jeho poli-
tika pružně vyhledává v měnícím se poměru sil a zájmů mocností stále nové 
spojence. Praktickým mocenským výrazem tohoto pojetí byla první Českoslo-
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venská republika. V ideové rovině se uvedený model objevuje i jako myšlenka 
aktivní neutrality.  

Jako každý ideální typ jsou i tyto modely teoretickou abstrakcí, která se v praxi jen 
zřídka objevuje v čisté podobě. Nejrůznější koncepce českého a slovenského státu 
míchají do sebe vybrané aspekty jednotlivých ideálních typů. Také zahraničněpolitické 
doktríny a hlavně praktická politika hranice těchto modelů nerespektují. Navíc 
v kulturně historickém povědomí českého i slovenského národa působí obrazy tra-
dice zahraniční politiky, které mají větší organizační potenciál při formulování svě-
tonázorových postojů a zdůvodňování zahraniční politiky než uvedené ideální typy.  
 

TRADICE ZAHRANIČNÍ POLITIKY 
Dějiny zahraniční politiky každého státu jsou důležitou informací o národním zá-

jmu: koncentrují zkušenosti, které se podařilo nasbírat při ohmatávání vnějšího pro-
středí státu. Ty, které se týkají Česka a Slovenska, jsou zprávou o měnící se rovnováze 
ve střední Evropě a Evropě obecně, ale též o vztahu Čechů a Slováků k nejdůležitějším 
mocenským centrům. Dějiny české a slovenské zahraniční politiky navíc ukazují, že ne 
vždy se postupovalo podle stejných hodnotových priorit. V interpretaci dějin i tradic 
se často postupuje v závislosti na geopolitickém nevědomí, které se postupně zfor-
movalo v průběhu 18. a 19. století jako reakce na růst prusko-německého a ruského 
státu. V zásadě je možné hovořit o pěti hlavních tradicích české a slovenské zahra-
niční politiky, které se pracovně dají nazvat cyrilometodějská, svatováclavská, politika 
masarykovská, slovanská a internacionalistická.   

 CYRILOMETODĚJSKÁ TRADICE 
Velkomoravská říše, která se na přelomu 9. a 10. století rozprostřela ve střední 

Evropě, působí jako geopolitická vzpomínka, která se stala symbolem jedné z linií 
aktivního hledání samostatné role Čechů a Slováků v Evropě. Renesance velkomo-
ravského odkazu se v politice objevuje vždy, když českému či slovenskému národu 
vzrostlo sebevědomí. Jak připomíná 4. kapitola, odkaz na velkomoravskou říši jako 
výchozí tradici obsahuje i preambule současné Ústavy Slovenské republiky.  

Cyrilometodějská tradice vypráví o aktivistické politice v tripolárním prostředí. 
Symbolizuje ji byzantský mnich Metoděj, který se stal arcibiskupem římské církve. Dílo 
Metoděje a jeho bratra Konstantina je představováno jako doklad možné symbiózy 
Východu a Západu, synkretismu, který se projevil v náboženských obřadech, literatu-
ře, umění i architektuře. Tak se také rodily představy o výjimečném a pro všechny 
potřebném umístění Česka a Slovenska v srdci Evropy, které lze využít k naplnění 
role mostu mezi Východem a Západem. Velkomoravská říše trvala jen krátkou dobu a 
lze ji pokládat za nahodilost. Přesto se v podobě legendy stala vzpomínka na ni nosi-
telem humanistických představ o smíření či propojení Východu a Západu. Z faktu, že 
tato vize pravděpodobně vyrůstala z chorvatských kořenů a přežívala i v Uhrách, lze 
dovodit, že ve středoevropském prostoru jsou snahy o integraci západních a vý-
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chodních politicko-kulturních proudů zákonité – ale také, že tento prostor nedispo-
nuje dostatkem moci k jejich naplnění. 

 SVATOVÁCLAVSKÁ TRADICE  
Toto označení symbolizuje politiku, která se při zajištění českého národního zá-

jmu orientuje převážně nebo výlučně na spolupráci s Německem. Jde o adaptační 
politiku v situaci, kdy je český stát v gravitačním poli jediné mocnosti – Německa. Při 
zahraniční politice s jediným, a to mocnějším spojencem, se však spolupráce zpravi-
dla mění v podřízení. Svatováclavská zahraniční politika může vycházet z germano-
filství, může ale také být výsledkem rozumové rozvahy: omezený mocenský potenciál 
státu a neschopnost či nemožnost získat dostatek jiných spojenců znamená, že zde 
není jiná možnost než akceptovat dominanci německého vlivu. 

Politika knížete Václava na počátku 10. století byla vlastně druhou z uvedených va-
riant. Přesto se tato tradice mnohem častěji chápe jako dobrovolné politické, církevní 
a kulturní spojení s Německem. Tuto politiku neprováděl Václav, ale za svatého pro-
hlášený pražský biskup Vojtěch. Ten na konci téhož století budoval ve prospěch Svaté 
říše římské a Německa (možná ve jménu abstraktních představ křesťanské jednoty 
ztělesněných ve vizi císaře Oty III.) v týlu českého státu státní a církevní jednotky ma-
ďarské a polské a jako Slavníkovec byl v opozici k pražským přemyslovským panovní-
kům. Tento typ „svatováclavské“ tradice je obsažen v některých větvích českého ger-
manofilství, jejichž nejvyhraněnější podobou byla kolaborace za protektorátu v době 
hitlerovské 3. říše. 

 MASARYKOVSKÁ TRADICE 
Jedná se o aktivistickou zahraniční politiku, která se snaží zabezpečit český (čes-

koslovenský) národní zájem tím, že se vyhne německé nadřazenosti hledáním spo-
jenců jak uvnitř střední Evropy, tak i za jejími hranicemi. Je postavená na představě 
nutnosti cílevědomě se podílet na budování evropské rovnováhy. V době 1. republiky 
byla spojena se snahou zabezpečit československý stát s pomocí jak západních souse-
dů Německa, tak i slovanskou solidaritou (napřed bez ruské pomoci, posléze s pomocí 
Sovětského svazu). 

 SLOVANSKÁ TRADICE  
Jde o zahraničněpolitickou orientaci v bipolárním prostředí rozděleném národní 

ideou. Vidí zajištění českého i slovenského národního zájmu ve spojenectví či zto-
tožnění se slovanským Východem, s Ruskem. Byla obsahem literární aktivity a čin-
nosti jednotlivců i skupin převážně v 19. a na počátku 20. století. Nikdy se nestala 
oficiální zahraniční politikou českého nebo slovenského státu. Politické napojení na 
Východ mělo vytvořit blok, který by byl schopen čelit jakémukoli nebezpečí vyrůstají-
címu z kulturně upadajícího, ale rozpínajícího se Západu obecně nebo z pangermán-
ství. Tato tradice vyústila do celé řady koncepcí, jako je austroslavismus, vize vzájem-
nosti jako slovanské solidarity, ale též představy o vytvoření všeslovanské říše nebo  
o jazykovém a náboženském splynutí s Ruskem.  
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 INTERNACIONALISTICKÁ TRADICE  
Předpokládá, že se zahraniční politika v bipolárním světě rozděleném sociální 

ideou opře o proletářský nebo socialistický internacionalismus, a tak zajistí české  
a slovenské národní zájmy. Cílem, alespoň literárním, bylo planetární sjednocení po 
světové revoluci. Tato vize byla ztělesněna v zahraniční politice Československa v le-
tech 1948 až 1989. V praxi však znamenala výhradní spojení s nejmocnějším partne-
rem v bipolárním světě, tedy podřízení se politice Sovětského svazu. 

 

HLEDÁNÍ NOVÝCH ŘEŠENÍ 
Měřeno podle výsledků dosažených při obhajobě národních zájmů, ani jedna z vy-

jmenovaných zahraničněpolitických tradic není vhodnou orientací do budoucnosti, a 
to hned ze dvou důvodů: 
 Žádná z nich se v kritických chvílích dějin příliš neosvědčila, nedokázala národní 

zájmy ochránit a zajistit stálost režimu a státu; 
 Globalizace a integrace vedou k transformaci mocenských center světa a Evropy. 

Jsou natolik nové, že ani osvědčené tradice by nemohly sloužit jako orientace za-
hraniční politiky.  

V této situaci se nabízí jediné řešení: pokoušet se nově definovat zahraničněpoli-
tickou doktrínu České republiky i Slovenské republiky, a to bez ohledu na tradiční 
kombinace ideálních typů. Ve vymezování této doktríny hraje rozhodující roli před-
stava budoucnosti zformulovaná na základě analýzy situace a hodnot, které ten který 
autor vidí jako požadované ideální cíle. Proto je nutné každé nové definování národ-
ních zájmů chápat jen jako podnět k diskusi.  

Spojit v zahraniční politice malého středoevropského státu, jakým jsou Česko  
a Slovensko, přání hájit národní zájmy i humanistické ideály, vyžaduje kombinaci tří 
principů: integrace, most a národní stát. 
 INTEGRACE. Jedná se o adaptační motiv zahraniční politiky, jehož smyslem je 

napomáhat začlenění Česka i Slovenska do Evropské unie, neboť většinu domá-
cích problémů je dnes možné řešit jen v podmínkách prohlubující se vzájemné zá-
vislosti. Každé řešení problémů, které nerespektuje vývoj integrace a proces glo-
balizace, je nutně dočasným řešením, které bude dříve či později korigováno.  

Překonání entropie v postsocialistických zemích vyžaduje nový energetický (sociál-
ně ekonomický a mocenský) impuls. Pro jeho vytvoření jsou Česko i Slovensko příliš 
slabé; zdroj potřebného impulsu může vzejít jen ze spojení potenciálů více zemí. 
Ovšem i politika uvnitř Evropské unie má svůj aktivistický rozměr. Nemá-li se dostat 
sama integrace a globalizace do rozporu s humanistickými cíli, musí se každý její 
účastník – tedy i malé Česko a Slovensko – zapojit do řešení dvou úkolů: (a) definování 
všech závažných rozporů globalizace a integrace, zvláště těch, které prohlubují sociál-
ní diferenciaci a při honbě za ziskem mohou začít upřednostňovat autoritativní reži-
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my, (b) nalezení hybných sil k překonání negativních rysů integrace a globalizace tak, 
aby tyto procesy získaly jednoznačný humanistický náboj. 

 MOST. Představa Česka a Slovenska jako nenahraditelného mostu při styku Západu 
s Východem byla vždy mylná. Tomuto poslání nikdy neodpovídal mocenský poten-
ciál a ani význam prostoru, kde je český a slovenský národ a stát. Na druhé straně 
Česku i Slovensku geografická poloha, etnická skladba obyvatelstva i kultura 
umožňují vložit do aktivistických složek zahraniční politiky humanistické prvky 
velkomoravské tradice. Jedná se o politiku, která ukazuje, že rozdíl východní a zá-
padní Evropy není antagonistickým protikladem, že kulturní rozdíly mohou obo-
hacovat a nemusí vést ke konfliktu. Kulturní rozdíly nejsou – přesněji řečeno ne-
měli by být – casus belli, důvod k válce. Takováto politika Prahy a Bratislavy není 
jen osvětou: je též obhajobu národního zájmu: prosadí-li se vize konfliktu civiliza-
cí, Česko a Slovensko na to doplatí ohrožením životních zájmů. Chápat patnáct 
století existující demarkační linii mezi pravoslavím a katolictvím za frontovou linii je 
v době existence zbraní hromadného ničení sebevražedný nesmysl. Udržitelný roz-
voj Evropy v 21. století je bez Ruské federace nemyslitelný. 

 NÁRODNÍ STÁT. Česko i Slovensko jsou dnes v důsledku 2. světové války v zásadě 
národními státy. Integrace a globalizace bývají však často pojímány jednorozměr-
ně, jako sjednocování na bázi občanské ideje. Jako by se dějiny vracely o dvě století 
zpět: naivně pojatá občanská idea popírá smysl národního obrození. Navíc i abs-
traktně pojatý multikulturalismus, který nebere ohled na materiální podmínky 
integrace nových menšin a odolnost jejich kulturní identity, vyvolává pocit ohro-
žení svobody národních většin. Zároveň je varující, že živelná integrace a globali-
zace nutně vede k vítězství národních idejí mocných států a velkých národů. Asi-
milace českých emigrantů v Německu byla vždy chápaná jako přirozená – na rozdíl 
od postavení Němců v Čechách a Maďarů na Slovensku, kteří byli vždy vnímáni ja-
ko příslušnici národnostní menšiny. Do značné míry přirozené dominantní pood-
stavení Německa v Evropské unii vyvolává otázku, zda se nejedná o „německou 
Unii“. Dnes se proto vede zápas o prosazení takové integrace, která by při vstupu 
do nadstátních institucí žádala odevzdání jen takové části státní suverenity, jež by 
neznamenala rezignaci na národní identitu. 
 

Důvody potřeby trvalé obhajoby zájmů národa jsou tři. Předně ztráta národní 
identity by byla pociťována velkou skupinou lidí jako ztráta svobody, a stala by se 
tak zdrojem konfliktů. Za druhé, národní pestrost je jednou z hybných sil rozvoje 
civilizace; ztráta této kulturní plurality by znamenala likvidaci jednoho ze zdrojů lidské 
kultury a pokroku. A nakonec, integrací a globalizací mnohé rozpory a konflikty zá-
jmů skupin obyvatel států či regionů nemizí, pouze dostávají jinou podobu.  

 Základem českých a slovenských národních zájmů zůstává schopnost zajistit bez-
pečnost i blahobyt národa a obyvatel v existujících hranicích státu. Prosazování těchto 
zájmů musí dnes mít podobu aktivní politiky všech azimutů. Úspěšná bude jen tehdy, 
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když naplní zásadu „Mít co nejvíce přátel a žádného nepřítele“. Etickým krédem 
české zahraniční politiky při obraně národních zájmů může být jen sociálně zodpo-
vědný pragmatismus. V podmínkách rozporně působící globalizace a integrace existují 
čtyři hlavní faktory, které mohou pomoci chránit jak české, tak také slovenské národní 
zájmy i v nepříznivé politické konstelaci:  

 Předně je to důsledná orientace na dodržování mezinárodního práva. Pouze zdo-
konalování mezinárodního režimu, především zvyšování role práva v mezistátních 
vztazích, může ochránit malé státy. Představa, že mocnosti budou za každých 
podmínek chránit malé země, s nimiž jsou v aliančním uskupení, neodpovídá histo-
rické zkušenosti.  

 Následuje orientace na humanistické demokraty v Německu a v Evropské unii 
obecně. Německo je státem, do jehož gravitačního pole se po roce 1989 dostaly 
jak Česko, tak i Slovensko. S jeho politikou jsou spojeny hlavní procesy integrace 
Evropské unie. Na Německo se v současné době orientují Spojené státy i Ruská fe-
derace jako na nejvýhodnějšího spojence při prosazování svých zájmů ve střední 
Evropě. V této situaci by právě humanisté v Německu měli mít zájem na zachování 
malých národů v sousedství, protože vědí – nebo by měli vědět –, že případná pan-
germánská expanze ohrožuje i demokracii uvnitř Německa, protože lidská práva 
jsou nedělitelná.  

 Z těchto dvou předpokladů vyrůstá i naděje Česka a Slovenska na rovnoprávnou 
evropskou integraci. Dvacáté století dalo za pravdu Františku Palackému: samo-
statný česko-slovenský stát byl vždy slabý na to, aby mohl čelit agresi mocností;  
o jeho dvou geopoliticky ještě bezvýznamnějších dědicích to platí dvojnásob. Je 
proto pro Čechy a Slováky nezbytné spojit své životní zájmy s nadnárodní institucí, 
přičemž Evropská unie se jako garant sociálních, národních a občanských práv dnes 
jeví jako nejvýhodnější. Nadějí je ovšem pouze integrace založená na humanistické 
vizi europanství. 

 V situaci, v níž se nalézají malý český a slovenský národ a jejich státy, je nutné 
mobilizovat všechny mocenské prostředky. Nevyužitý a velice potřebný nástroj 
představuje nedostatečně využívaná možnost nadstandardních vztahů Česka a 
Slovenska. Spolupráce těchto států by se měla opírat nejen o vzájemnou výhodu, 
ale také o solidaritu. Toto jednání, které nesleduje pouze zisk z kooperace, lze po-
stavit na historické zkušenosti ukazující výhody vzájemné nezištné pomoci odliš-
ných národů se stejnou budoucností.  

* * * 
Obecný závěr úvah o geopolitice ve středoevropském prostoru zní velice prostě: 

V druhé dekádě 21. století se ukazuje, že geopolitika je velmi užitečným nástrojem 
analýzy, ale zároveň též velmi nebezpečným prostředkem prognózy a plánování. 
Světová politika, právě tak jako každá politika, je konfliktním prostředím. Základní 
otázkou je, zda se tyto konflikty budou i v budoucnu řešit s použitím síly. Problémem 
geopolitické představy budoucnosti je fakt, že nedokáže zformulovat vizi světa bez 
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mocenských bojů směřujících k hegemonistickému uspořádání. Geopolitika nepoklá-
dá za možné přijmout obraz světa bez hierarchické struktury, a proto vede své příz-
nivce k usilování o nadvládu. I když svět vždy takto fungoval a stále ještě funguje, 
neznamená to, že by nebylo možné uskutečnit i jiný model mezistátních či celoplane-
tárních vztahů. Budoucnost není jedna – budoucnost existuje ve variantách.  

Zajistit české a slovenské národní zájmy je možné jen tehdy, když geopolitické zá-
konitosti přestanou platit a jejich místo zaujme mezinárodní právo. Humanistická vize 
budoucnosti vidí jako ideální řešení rozporů v mezinárodních vztazích vytvoření svě-
tového státu s autonomními národními regiony. Cesta k němu vede přes pochopení, 
že moderní a jedině perspektivní je politika vycházející ze zásady si vis pacem, para 
pacem – chceš-li mír, připravuj mír.  
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