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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá vojensko-politickým zásahem ústřední česko-slovenské
vlády na Slovensku provedeným v březnu 1939 s cílem stabilizovat vnitropolitickou situaci
republiky. Jejím hlavním předmětem zájmu je analýza příčin a důsledků, které vládu
k tomuto kroku vedly jak z českého, tak ze slovenského pohledu, a vnímání zásahu Čechy,
Slováky i zahraničím. Nezbytně se tak zabývá obecnými důvody zásahu pramenícími
z vypjatých česko-slovenských vztahů na přelomu let 1938 a 1939, ovlivněných zejména
bojem za slovenskou autonomii a pozdějšími slovenskými separatistickými tendencemi, a
také složitou zahraničněpolitickou situací, ve které se Československo potažmo Slovensko
ve stejné době nacházelo. Na ty navazuje analýza bezprostředních a konkrétních příčin,
domácích i zahraničních, stručné představení samotného zásahu a analýza jeho důsledků
pro Slovensko i celou republiku. V závěru je bakalářská práce doplněna analýzou českého,
slovenského a německého tisku a způsobu, jakým referoval o březnovém zásahu v jeho
průběhu i ve dnech předcházejících a následujících. Analýza tisku objasňuje tehdejší
vnímání zásahu jednotlivými společnostmi a přispívá k jeho pochopení jako celku.

Abstract
This bachelor thesis deals with the political-military intervention of the CzechoSlovak government in Slovakia in March 1939 focused on the stabilization of domestic
tensed situation. The main aim of the thesis is to find out, which causes and consequences
led to the intervention and analyse the perception of the intervention from Czech, Slovak
and foreign perspective. For that reason an analysis of the tensed domestic situation
influenced by the Slovak autonomistic and secessionist movement as well as unfavourable
international situation in 1938 and 1939 seems to be necessary. Another part of the thesis is
an analysis of the immediate causes and consequences of the intervention for the
Czechoslovakia as well as an outline of its course. The final part is dedicated to the
analysis of the old Czech, Slovak and German press and the perception of the intervention
from their point of view. This is also important for the understanding of the perception of
the intervention in 1939.
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Úvod
Tématem mé bakalářské práce je zásah ústřední česko-slovenské vlády na
Slovensku, který proběhl ve dnech 9. – 11. března 1939. Je znám také pod nepříliš
přiléhavým názvem „Homolův puč“. Tato akce představovala významný zásah do
tehdejších napjatých vztahů mezi hlavními částmi společného státu, českými zeměmi a
Slovenskem. Zároveň probíhala v době napjaté předválečné atmosféry ve střední Evropě,
která v tomto období čelila vlivu a expanzivní politice nacistického Německa. A tak
přestože měl samotný zásah pouze lokální vnitrostátní charakter, nezůstal bez odezvy ani
na mezinárodní scéně, a svou úlohu sehrál také v chytře prováděné německé zahraniční
politice. V konečném důsledku pak přispěl také k rozbití česko-slovenského státu.
Březnový zásah ústřední vlády měl vojensko-politický charakter. Došlo při něm
k výměně slovenské vlády a eliminaci slovenských radikálů a separatistických politiků.
Byl proveden s cílem stabilizovat vypjatou situaci na Slovensku a zajistit jednotu ČeskoSlovenské republiky, která byla podle představitelů ústřední vlády v ohrožení. Zásah
ovšem neproběhl podle vládních představ a byl po dvou dnech odvolán. Ačkoliv přispěl
k dalšímu růstu napětí v rámci česko-slovenských vztahů, ke stabilizaci na Slovensku po
něm v důsledku výměny vlády skutečně došlo. Neměla však dlouhého trvání, neboť do
událostí zasáhlo nacistické Německo.
Téma březnového vládního zásahu jsem si vybral z toho důvodu, že představuje
širší veřejnosti značně neznámou kapitolu česko-slovenských dějin, která většinou stojí ve
stínu významnějších událostí, kterými jsou vyhlášení samostatného Slovenského státu a
následného obsazení českých zemí nacistickým Německem. Není příliš často zmiňován ani
ve formě samostatných prací, i když je mu věnován prostor v některých publikacích,
zabývajících se zejména meziválečnými slovenskými dějinami, ačkoliv až na výjimky ne
příliš rozsáhlý. Přesto představuje velmi zajímavou událost v česko-slovenských i
středoevropských dějinách, která ve své podstatě skvěle ilustruje vnitropolitickou i
zahraničněpolitickou situaci, ve které se Česko-Slovenská republika na konci 30. let 20.
století nacházela. Odráží se v ní dlouhodobě napjaté česko-slovenské vztahy, ale i vliv
nacistického Německa na střední Evropu v tomto období. Z povrchního pohledu se však
zásah ústřední vlády může za tehdejších podmínek jevit jako nerozumný či dokonce
nesmyslný. Nabízí se tak otázka, proč k jeho provedení česko-slovenská vláda nakonec
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přistoupila.
Cílem této práce není podrobně rozebírat samotný vládní zásah s jeho vojenskými a
politickými prvky, ale analyzovat důvody, proč k němu došlo, i přes veškeré informace,
které mohli tehdejší čelní česko-slovenští představitelé mít jak o vnitrostátní, tak zejména o
zahraničněpolitické situaci, a také jeho důsledky pro česko-slovenský stát, a to zejména pro
Slovensko, včetně zamyšlení se nad tím, zda mohly být tyto konsekvence předvídány či
nikoliv. Další otázkou, na kterou se práce pokusí odpovědět je, jak byl zásah vnímán
českou a slovenskou společností, zejména jejich politickými představiteli. S tím bude
souviset i závěrečná část práce, která se bude věnovat analýze a srovnání dobového
českého a slovenského tisku a pokusí se porovnat, jak se vnímání zásahu odrazilo na jeho
stránkách, což úzce souvisí také s vnímáním události společností. Primárním teritoriem,
kterým se práce zabývá je území Slovenska. To bylo jednak místem, kde se zásah odehrál
a jednak územím, které se ve sledovaném období začalo pomalu vydělovat ze společného
česko-slovenského státu, ať už myšlenkově nebo konkrétními akcemi.
K porozumění situace Česko-Slovenské republiky, a toho, proč došlo k vládnímu
zásahu je nezbytné pochopit vzájemné česko-slovenské vztahy v tomto období. První
kapitola práce se proto věnuje česko-slovenským vztahům, zejména ze slovenského
pohledu, na konci roku 1938 a na začátku roku 1939, kdy v nich došlo k největším
změnám, které byly nezbytnou předehrou pro provedení vládního zásahu. Stejně tak není k
pochopení radikálního vyústění česko-slovenského sporu ve formě vojenského zásahu
možné vynechat vliv zahraničí, a to především kontakty slovenských představitelů se
sousedními státy Československa. Na přelomu let 1938 a 1939 bylo již zřejmé, že hlavním
hráčem v regionu střední Evropy je nacistické Německo. Toho využívali zejména slovenští
radikálové

usilující

o

úplné

osamostatnění

Slovenska

na

společném

státě.

V předcházejícím období však představitelé Slovenska udržovali kontakty i s dalšími
zeměmi. Zejména s Maďarskem a Polskem. Ať se již jednalo o snahu o získání podpory
pro slovenskou autonomii, či spory o obyvatelstvo a příhraniční území, měly tyto akce a
jednání velký vliv také na společné česko-slovenské vztahy. Vztahům Slovenska se
zahraničním se tak bude věnovat druhá kapitola. Vzhledem k tomu, že do záležitostí
Slovenska potažmo Československa nejvíce zasahovaly právě zmíněné tři státy, bude se
tato část zabývat vztahy právě s těmito zeměmi. Obě tyto kapitoly by se měly stát
podkladem pro závěrečnou kapitolu, která se na výzkumné otázky pokusí odpovědět i
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s jejich přispěním, a proto budou ukončeny dílčími závěry.
Třetí a hlavní kapitola se pak bude zabývat hlavním tématem práce. Bude pracovat
se závěry předchozích kapitol, které využije jako obecné pozadí, na kterém bude dále
stavět. Pokusí se odpovědět na hlavní výzkumné otázky, to jest jaké byly bezprostřední
příčiny a důsledky vládního zásahu a v závěru se bude věnovat také zmiňované analýze
tisku, kde se pokusí potvrdit či vyvrátit předpoklady o způsobu jeho referování o této
události na základě zjištěných informací.
Bakalářská práce se opírá zejména o sekundární literaturu, neboť Československu,
Slovensku i jejich vztahům se zahraničím se ve sledovanému období věnuje mnoho
publikací v českém, slovenském, ale i anglickém a dalších jazycích, často do češtiny nebo
slovenštiny přeložených. Nicméně využity jsou i primární prameny, ať už ve formě
memoárů přímých účastníků tehdejších událostí, nebo i v podobě oficiálních smluv, které
jsou však často uveřejněny jako součást sekundárních publikací. Primární prameny ve
formě dobových novinových vydání a článků jsou pak podkladem především pro
závěrečnou část práce, ale je z nich vycházeno i v jiných kapitolách.
Jedním z nejdůležitějších zdrojů pro tuto práci byla publikace Zahraničnopolitické
súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 19391 od slovenského historika Valeriána
Bystrického, která byla velmi přínosnou pro všechny části bakalářské práce. Autor se v ní
podrobně zaobírá situací Slovenska potažmo Československa ve vztahu k zahraničí,
zejména v letech 1938 a 1939, a informace zasazuje do kontextu česko-slovenských
vztahů. Poměrně podrobně se v publikace věnuje také samotnému zásahu. Bystrický se
dějinami Slovenska v první polovině 20. století profesně zabývá, takže bakalářská práce
vychází i z jeho dalších prací například z knihy Od autonómie k vzniku Slovenského štátu. 2
Pro první kapitolu práce se nejdůležitějšími publikacemi ukázaly být kniha českého
historika Jana Rychlíka Češi a Slováci ve 20. století: Česko-slovenské vztahy 1914-1945,3
jejíž název napovídá, co je jejím hlavním předmětem zájmu, a pak také publikace s názvem
Autonómia: víťazstvo alebo prehra? 4 Róberta Árpáše, která se podrobně věnuje
slovenskému boji za autonomii. Pro pochopení role Jozefa Tisa i HSĽS v celém
1

Valerián Bystrický, Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 (Bratislava:
Veda, 2014.)
2
Valerián Bystrický, Od autonómie k vzniku Slovenského štátu (Bratislava: Prodama, 2008.)
3
Jan Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století, Česko-slovenské vztahy 1914-1945 (Bratislava: Academic
Electronic Press, 1997.)
4
Róbert Arpáš, Autonómia: víťazstvo alebo prehra? Vyvrcholenie politického zápasu HSĽS o autonómiu
Slovenska (Bratislava: Veda, 2011.)
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zkoumaném období pak byla důležitou rozsáhlá publikace Jozef Tiso: kněz, politik,
kolaborant5 Jamese Mace Warda, která se rozsáhle věnuje Tisovu životu, jeho postojům a
politickým názorům. Pro kapitolu zabývající se zahraničními vztahy Slovenska byla
klíčovou práce německého historika, který se zabýval slovenskými dějinami Jörga K.
Hoensche s názvem Slovensko a Hitlerova východná politika: Hlinkova slovenská ľudová
strana medzi autonómiou a separatizmom 1938-1939,6 která se podrobně zabývá vztahy a
plány nacistického Německa se Slovenskem a jsou z ní patrné Hitlerovy plány s ČeskoSlovenskem i Slovenskem. Slovensko-maďarskými vztahy se zabývá například publikace
Slováci a Maďari7 maďarského historika Zoltána Pástora.
Vzpomínky dobových aktérů jsou v práci zastoupeny monografiemi Karola Sidora
a Juraja Slávika. Paměti prvního jmenovaného mají název Takto vznikol Slovenský štát8 a
jsou vlastně souborem Sidorových poznámek od konce února 1939 až do vzniku Slovenské
státu. Představují tak unikátní pohled vrcholného slovenského politika, který byl přítomen
u všech důležitých událostí a rozhodnutí těchto dní, na tehdejší situaci. Při práci s tímto
pramenem bylo ovšem třeba mít na paměti, že se jedná o subjektivní pohled člověka, do
kterého se promítají jeho politické názory, které byly značně radikální například při
pohledu na otázku slovenské samostatnosti. Subjektivnost sdělení je třeba si uvědomovat i
u Slávikovi monografie Moja pamäť – živá kniha: moje poslanie vo Varšave II. 19381939.9 Stejně jako Sidor byl i Slávik aktivním účastníkem tehdejších událostí. Působil jako
vyslanec Československa v Polsku, takže jeho monografie byla přínosem zejména pro
kapitolu týkající se zahraničních vztahů. V jeho názorech je patrný pro-československý
postoj, jakožto loajálního diplomata. Pro zjištění toho, jak byla tehdejší situace vnímána
tiskem byla kromě novinových článků přínosná publikace Česko-Slovensko, Slovensko a
Protektorát Čechy a Morava: vývoj česko-slovenských vzťahov v roku rozpadu spoločného
štátu (na základe výberu z článkov uverejnených v novinách České slovo roku 1939)10
sestavená Pavolem Petrufem. Tituly novin, které byly použity v závěrečné analýze budou
blíže představeny v příslušné kapitole. Jedná se o digitalizovaná dobová vydání přístupná
5

James Mace Ward, Jozef Tiso: kněz, politik, kolaborant (Praha: Slovart, 2018.)
Jörg K. Hoensch, Slovensko a Hitlerova východná politika: Hlinkova slovenská ľudová strana medzi
autonómiou a separatizmom 1938-1939 (Bratislava: Veda, 2001.)
7
Zoltán Pástor, Slováci a Maďari (Martin: Matica slovenská, 2011.)
8
Karol Sidor, Takto vznikol Slovenský štát (Bratislava: Vydavateľstvo Odkaz, Vydavateľstvo Ozveny, 1991.)
9
Juraj Slávik, Moja pamäť – živá kniha: moje poslanie vo Varšave II. 1938-1939 (Bratislava: Veda, 2014.)
10
Pavol Petruf, Česko-Slovensko, Slovensko a Protektorát Čechy a Morava: vývoj česko.slovenských vzťahov
v roku rozpadu společného štátu (na základe výberu z článkov uveřejněných v novinách České slovo roku
1939) (Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2009.)
6

5

v elektronických archivech.

Poznámka k termínu „Homolův puč“
Jak bylo uvedeno na začátku úvodu, termín „Homolův puč“, někdy používaný pro
označení vládního zásahu, je značně nepřesný a nese v sobě emocionální zabarvení. Na
následujících řádcích bych se rád pokusil osvětlit proč tomu tak je.
Je potřeba si uvědomit, že samotný termín částečně vychází z interpretace vládního
zásahu slovenskými separatisty, kteří na něj pohlíželi jako na nepřiměřené vměšování do
vnitropolitické situace Slovenska. Negativní konotace, kterou v sobě termín „puč“, který
byl pak používán po celou dobu existence Slovenského státu, nese, tak pomáhala v očích
slovenské veřejnosti udržovat názor podporovaný radikály, že zásah byl nezákonným
krokem ze strany ústřední vlády. Ani označení puče jako „Homolova“ není přesné.
Přestože generál Bedřich Homola byl jedním z velitelů, kterému podléhala část československých jednotek podílejících se na vládním zásahu, dá se jen stěží označit za jeho
strůjce, jak by název „Homolův puč“ mohl napovídat. To, že se mu ze strany slovenských
radikálů dostalo tohoto, v uvozovkách, privilegia a byl označen za velitele zásahu, vyplývá
zřejmě z faktu, že pod Homolu spadaly jednotky, jejichž úkolem bylo obsazení části
veřejných budov a zatčení části vedoucích radikálů HSĽS i Hlinkovy gardy. 11
Z textu práce by mělo vyplynout, že termín „Homolův puč“ je označením pro vládní zásah
neadekvátním a byl využíván zejména v období Slovenského státu pro účely jeho
prezentace jako negativní události. Z výše zmíněných důvodů jsem se také rozhodl tento
termín pro označení zásahu ve své práci nepoužívat.

11

Zlatica Zudová-Lešková, „Výnimočný stav na Slovensku v marci 1939 a „Homolov puč,“ v Rozbitie alebo
rozpad?: Historické reflexie zániku Česko-Slovenska, Valerián Bystrický, Miroslav Michela, Michal Schvarc
a kol. (Bratislava: Veda, 2010), 389-391.
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1 Slovenská autonomie a česko-slovenské vztahy na přelomu
let 1938 a 1939
Pro pochopení napjatých česko-slovenských vztahů v době druhé Česko-Slovenské
republiky, ale i před ní, a také toho, proč v březnu 1939 vyvrcholily až vojenským
zásahem, je nutné ohlédnout se zpět za vzájemnou historií obou národů, zejména
v posledních měsících roku 1938 a na začátku roku následujícího, kdy ve vztahu mezi
oběma částmi společného státu došlo snad k největším změnám, a také na spory, které
jejich vztah v podstatě již od založení republiky provázely. Přestože Slovensko v této době
dosáhlo vytoužené státoprávní změny, česko-slovenské vztahy dospěly k vrcholu
vzájemného napětí. Jedním z hlavních a nejdůležitějších sporů, který česko-slovenský
vztah provázely, byl bezpochyby spor o slovenskou autonomii.

1.1

Vznik slovenské autonomie a její vnímání Čechy a Slováky

O státoprávní změnu v podobě ustavení slovenské autonomie se v podstatě již od
vzniku Československé republiky snažila Slovenská ľudová strana, později s přívlastkem
Hlinkova (HSĽS), a také Slovenská národná strana.12
Základním problémem v této otázce byl spor mezi pražskou garniturou a
slovenskými pro-autonomními politickými stranami a později i většinovou slovenskou
společností. Zatímco hlavním argumentem slovenské strany bylo právo na udělení
autonomie zakotvené již v Pittsburské dohodě, česká strana nechtěla Slovensku autonomii
udělit z národnostních důvodů. Popřela by ideu jednotného československého národa, ale
riskovala by také nepokoje ze strany početné německé menšiny. Další obavou bylo, že by
v případě udělení autonomie Slovensku hrozilo jeho úplné osamostatnění. 13 Slovenská
autonomie nicméně nejenže neměla podporu české veřejnosti, ale v podstatě až do roku
1938 ji nepodporovala ani většina společnosti slovenské. A to přesto, že již v roce 1920
byla udělena formální autonomie jiné a menší části republiky, Podkarpatské Rusi.14
Ľudová strana započala svůj boj za autonomii Slovenska již na počátku 20. let 20.
století předkládáním méně radikálních návrhů. Situace se však změnila ve 30. letech, kdy
12

Jan Měchýř, Slovensko v Československu: Slovensko – české vztahy 1918-1991, dokumenty, názory,
komentáře (Praha: Práce, 1991), 29.; Igor Baka, Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 19391940 (Bratislava: Vojenský historický ústav, 2010), 14.
13
Jan Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století, Česko-slovenské vztahy 1914-1945 (Bratislava: Academic
Electronic Press, 1997), 122.
14
Měchýř, Slovensko v Československu, 33.
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se slovenské autonomistické hnutí začalo radikalizovat.15 To souviselo zejména
s neústupností československé vlády v této otázce, což se projevilo i v květnu 1930, kdy
byl ľudovou stranou podán druhý návrh autonomie. Přestože byl velmi mírný, byl
odmítnut.16 Vystupňování slovenského boje za samostatnost v důsledku zatvrzelého
postoje československé vlády a frustrace z dosavadních neúspěšných snah, přestože často
motivovaných snahou vyjít vládě vstříc, je v tomto kontextu pochopitelné.
Druhá polovina 30. let 20. století byla mimo jiné charakterizována snahou ľudáků
dostat se do vlády a bojem o místo v čele HSĽS mezi čelními představiteli strany Jozefem
Tisem a Karolem Sidorem, který však znamenal také boj mezi umírněným a radikálnějším
přístupem. Právě radikálové v čele se Sidorem začali v tomto období aktivněji působit.
Naděje na změnu státoprávního postavení Slovenska svitla v roce 1935 po abdikaci
prezidenta Masaryka. Ľudová strana v následujících prezidentských volbách po relativně
dlouhém rozhodování podpořila kandidáta Edvarda Beneše proti botaniku Bohumilu
Němcovi. Beneš totiž dříve ve snaze získat podporu ľudové strany vyjádřil podporu
decentralizaci Československa. 17 V tom ľudáci spatřovali naději a od podpory Beneše si
slibovali začátek nového řešení slovenské otázky. Po jeho zvolení prezidentem se však
situace v podstatě vrátila do starých kolejí.
Na podzim 1937 došlo vedení HSĽS k názoru, že otázka autonomie by měla být
více prezentována slovenské veřejnosti. Vyvrcholením manifestací za uznání autonomie se
pak měly stát oslavy 20. výročí vzniku Pittsburské dohody, plánované na 4.-5. června
1938.18 Boj za slovenskou autonomii vedli představitelé ľudové strany i v zahraničí, a to
zejména ve Spojených státech, kde žila početná slovenská komunita. V roce 1937 se do
USA vypravil Tiso, aby rozšířil povědomí o slovenském národě, a také aby sjednal
návštěvu amerických Slováků v jejich domovině. To se mu skutečně podařilo a delegace
amerických krajanů měla navštívit Slovensko v rámci výše zmíněných oslav. Úspěch cesty
byl korunován tím, že bylo přislíbeno, že na Slovensko bude přivezen i originál dohody.19
Slovenská liga ze Spojených států nakonec navštívila Československo na jaře 1938.
Setkala se i s prezidentem Benešem a předsedou vlády Milanem Hodžou, u nichž se
pokusila vyjednat podporu pro slovenskou autonomii. Její snahy však, i přes relativně
15

Měchýř, Slovensko v Československu, 37, 39, 43.
Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století, 121-122.
17
James Mace Ward, Jozef Tiso: kněz, politik, kolaborant (Praha: Slovart, 2018), 166-167, 172, 175.
18
Róbert Arpáš, Autonómia: víťazstvo alebo prehra? Vyvrcholenie politického zápasu HSĽS o autonómiu
Slovenska (Bratislava: Veda, 2011), 79, 112.
19
Ward, Jozef Tiso: kněz, politik, kolaborant, 176-177.
16
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příznivý postoj premiéra, také skončily neúspěchem. 20
Přestože některé návrhy a akce prováděné slovenskými autonomisty působily nebo
byly značně radikální, je nutné zmínit, že po celé období 20. a téměř celá 30. léta byly ze
slovenské a o to více z české části vnímány v rámci jednotného československého státu.
Ustavení slovenské autonomie bylo autonomisty chápáno jako určitý druh federalizace,
nicméně stále jednotné Československé republiky. A přestože existovaly výjimky
v podobě stoupenců úplného osamostatnění Slovenska, byly marginální. Ke změně
pohledu autonomistů na existenci Slovenska v rámci společného státu s Čechy, respektive
mimo něj, došlo až na konci roku 1938, který byl klíčový také pro boj za slovenskou
autonomii a neméně pro další směřování česko-slovenských vztahů, a který lze ze
slovenského pohledu charakterizovat heslem ľudové strany „V novom roku do útoku!“ 21
Ještě 19. září 1938 vyjádřili poslanci a senátoři za HSĽS své přesvědčení o setrvání
v rámci Československé republiky. 22 Ke změně postoje nejen členů HSĽS však došlo již o
několik měsíců později. Významným milníkem tohoto období byla mnichovská konference
a její výsledný produkt, Mnichovská dohoda, a to i z hlediska vzájemných československých vztahů. Podpis Mnichovské dohody 30. září 1938 znamenal ztrátu
pohraničních území ve prospěch Německa, a nejen z tohoto důvodu tak představoval
výrazné oslabení republiky a přispěl k její závislosti na německém sousedovi.
Tragédie, kterou se podpis Mnichovské dohody pro Československo, a to zejména
pro české země stal, se nicméně ukázala být výhodnou příležitostí pro slovenskou část
státu. Ta totiž nedlouho po jejím podepsání získala vytouženou autonomii. Je zřejmé, že
právě oslabení Československa, ke kterému došlo po ztrátě rozsáhlého území, obyvatelstva
i průmyslových kapacit, bylo příčinou změny tvrdého a neústupného postoje, který
zejména čeští představitelé vlády vůči ustavení slovenské autonomie měli.
Změna pohledu československých špiček na uznání slovenské autonomie se
nicméně projevila již před Mnichovem. I ona však byla ovlivněna nepříznivou situací
republiky. Už v polovině září 1938 projevil prezident Beneš snahu na úpravu státoprávního
poměru na Slovensku. Ta byla nicméně vázána na vyřešení situace německé menšiny,
kterýžto problém považoval prezident za tehdejších vypjatých okolností za naléhavější.
20

Arpáš, Autonómia: víťazstvo alebo prehra?, 2011, 119.
Ivan Kamenec, Tragédia politika, kňaza a člověka: Dr. Jozef Tiso, 1887-1947 (Bratislava: Premedia,
2013), 72.
22
Měchýř, Slovensko v Československu, 45.
21
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Uznání autonomie navrhovali někteří slovenští představitelé také jako možnost, jak ukázat
jednotu republiky vůči Německu.23
Již pět dní po podpisu Mnichovské dohody, 5. října 1938, se v Žilině sešlo vedení
ľudové strany spolu s představiteli ostatních slovenských stran. Výsledkem jednání byl
vznik Manifestu slovenského národa zakotveného v Žilinské dohodě, ke kterému se
všechny strany přihlásily. Požadovaly v něm uznání slovenské autonomie a ustavení
autonomní vlády. Slovenští představitelé předpokládali, že tato žádost bude úspěšná, což
podporoval i fakt, že již 4. října byl Tiso informován prezidentem, že nejpozději do 5. října
očekává vytvoření nové slovenské vlády. Slovenská očekávání se naplnila, československá
vláda návrh skutečně přijala a Slovensko tak konečně dosáhlo vytoužené autonomie.
Poněkud ve stínu autonomistických požadavků zůstal doplňující návrh ze strany radikálů
také schválený při žilinských jednáních, který mohl ovlivnit budoucnost republiky, neboť
zavazoval vedení ľudové strany v horizontu 1-3 let vyhlásit samostatný stát.24 Tento fakt se
tehdy sice z pohledu Tisa mohl jevit jako problematický, nicméně na počátku roku 1939
byl již plně v souladu s jeho novým postojem.
Právního zakotvení se slovenské autonomii dostalo 22. listopadu 1938, kdy byl
schválen ústavní zákon č. 299/1938 Sb. o autonomii Slovenské krajiny, který se ve
všeobecných ustanoveních odvolával na Pittsburskou dohodu. Dokonce i při jeho
schvalování se objevily snahy českých poslanců o omezení pravomocí Slovenské krajiny.
Přestože pravomoci v otázkách celostátního významu zůstaly v rukou pražských orgánů,
získalo Slovensko značnou míru samosprávy. 25 Zákonodárnou moc v zemi převzal nově
ustavený třiašedesátičlenný Sněm Slovenské krajiny. Ten se nicméně poprvé sešel až 18.
ledna 1939. Výkonnou moc na Slovensku převzala krajinská vláda, která byla jmenována
již 7. října 1938. Jejími členy se stali Matúš Černák, Pavol Teplanský, Ferdinand
Ďurčanský a Ján Lichner. Předsedou první slovenské autonomní vlády byl jmenován Jozef
Tiso, který již o den dříve získal funkci ministra pro Slovensko v ústřední vládě.26 Pro
Slovensko se tak jednalo o zcela novou situaci, kdy poprvé ve svých dějinách získalo
vlastní zákonodárný i výkonný orgán. Jednalo se také o obrovský úspěch ľudové strany,
23

Arpáš, Autonómia: víťazstvo alebo prehra?, 145-146, 152-153.
Arpáš, Autonómia: víťazstvo alebo prehra?, 160-161, 163-165.; Ward, Jozef Tiso: kněz, politik,
kolaborant, 184.
25
„Ústavní zákon č. 299/1938 Sb. ze dne 22. listopadu 1938 o autonómii Slovenskej krajiny,“ v
Slovensko v Československu, Jan Měchýř, 18-26.; Ward, Jozef Tiso: kněz, politik, kolaborant, 198.
26
Měchýř, Slovensko v Československu, 18-26, 47.; Ondrej Podolec, Prvý slovenský parlament, Snem
Slovenskej republiky a jeho legislatívna činnost (Bratislava: Ústav pamäti národa, 2017), 25, 28-29, 35.
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která uznáním slovenské autonomie dospěla k cíli svého mnohaletého boje. Slovenská
autonomie však nepochybně přispěla také k snazšímu převzetí moci na Slovensku právě
touto politickou stranou. Do zákona o autonomii se dostaly také další ústupky týkající se
zejména poměrného zastoupení slovenských zástupců ve společných orgánech nebo při
volbě prezidenta republiky, ale uzákoněna byla například také možnost podání návrhu na
vyslovení nedůvěry ústřední vládě jednou třetinou poslanců ze Slovenska. Samosprávy se
Slovensko dočkalo také v oblasti soudnictví. 27 Z pohledu české strany bylo uzákonění
autonomie vnímáno jako završení slovenských snah na získání samosprávného postavení a
zároveň jako urovnání sporu o slovenskou autonomii, přestože k němu došlo v nepříznivé
době a s výsledkem, kterému se po dlouhá léta bránila. Na druhou stranu však mohla
ustavení slovenské autonomie vnímat jako definitivní vyřešení slovenské otázky a
očekávat uklidnění situace v této části republiky.
Tento názor podporovala také klauzule obsažená v Žilinské dohodě, která říkala, že
uznáním autonomie bude státoprávní uspořádání Slovenska považované za definitivně
vyřešené. Váhu tohoto prohlášení nicméně snižoval fakt, že bylo do dokumentu zahrnuto
na nátlak centralistických stran podporujících setrvání Slovenska v republice.28 Tato úvaha
se tak brzy ukázala jako mylná a na Slovensku se postupem času začaly stále více ozývat
hlasy volající po úplném osamostatnění země.

1.2

Situace na Slovensku po získání autonomie

Období pomnichovské druhé republiky bylo jak v české, tak ve slovenské části
republiky charakterizováno postupnou demontáží demokratických struktur a patrnou
politickou závislostí Československa na Německu. Na Slovensku politický vývoj postupně
směřoval až k totalizaci společnosti pod taktovkou HSĽS. Tento vývoj těžil z nepříznivé
situace státu jak z vnitřního, tak ze zahraničněpolitického hlediska. Vedoucí orgány
republiky byly zaneprázdněny řešením domácích problémů, ale také snahou o získání
garancí pro pomnichovské hranice Česko-Slovenska v zahraničí.
Uznání slovenské autonomie znamenalo splnění cíle slovenských pro-autonomních
sil. Nedlouho po jejím uznání se však na Slovensku začala projevovat postuoně rostoucí
podpora úplné slovenské samostatnosti. Ačkoliv si tento politický cíl nikdy nezískal
27

„Ústavní zákon č. 299/1938 Sb. ze dne 22. listopadu 1938 o autonómii Slovenskej krajiny,“ v
Slovensko v Československu, Jan Měchýř, 18-26.; Podolec, Prvý slovenský parlament, 28.
28
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podporu většinové slovenské veřejnosti, nakonec mohl za další růst napětí mezi českou a
slovenskou částí republiky a vedl až k uskutečnění vládního zásahu.
Nejsilnějším politickým hráčem na Slovensku byla jednoznačně HSĽS. Tato
konzervativní, anti-levicová a protižidovská strana byla nejvýznamnější politickou silou na
Slovensku již před 6. říjnem 1938, avšak až po nabytí slovenské autonomie započala svou
cestu k celkovému mocenskému ovládnutí země. Přestože se HSĽS snažila na Slovensku
zavést v podstatě vládu jedné strany, jejím cílem, alespoň zpočátku, nebylo osamostatnění
Slovenska od republiky. I tak ale její činnost začala být v českých zemích vnímána značně
negativně, a to zejména kvůli zacházení s českými obyvateli žijícími a pracujícími na
Slovensku.
Svůj mocenský monopol si HSĽS chtěla zajistit především zrušením ostatních
politických stran, jejichž existence neměla, podle názoru Tisa, do budoucna opodstatnění.
Tohoto cíle bylo dosaženo 25. listopadu, kdy byla zastavena činnost poslední strany,
Sjednocené sociálně-sionistické strany dělnické. Jediným dvěma stranám, kterým bylo
umožněno pokračovat v činnosti, byly strany německé a maďarské menšiny na Slovensku,
a to ze zahraničněpolitických důvodů.29
K upevňování moci sloužila ľudové straně mimo jiné organizace jménem Hlinkova
garda, která se 28. října 1938 stala součástí HSĽS,30 a která sloužila jako opora a mocenský
nástroj strany. Organizace si příznivce získávala zejména svým pro-autonomistickým
postojem. Není překvapením, že garda měla v českých zemích nepříznivý obraz, a to
zejména kvůli svým pozdějším protičeským akcím. 31 Pod svou kontrolu převzala ľudová
strana také slovenská média včetně Slovenského rozhlasu. 32
Ačkoliv se situace a politický vývoj v českých zemích od slovenského příliš
nelišili, akce prováděné na Slovensku HSĽS a Hlinkovou gardou měly na česko-slovenské
vztahy neblahý dopad. Byly totiž namířeny také proti občanům české národnosti. Čeští
státní zaměstnanci byly v posledních měsících roku 1938 a na začátku roku 1939
propouštěni z pracovních pozic. Negativní ohlas v české společnosti měl také zákaz
českých politických stran na Slovensku. Odchod 9 000 českých úředníků ze Slovenska byl
29

Eduard Nižňanský, Nacizmus, holokaust, slovenský štát (Bratislava: Kalligram, 2010), 19-21.
Zlatica Zudová-Lešková, „Slovenský stát 1939 – výsledek zbabělosti nebo odvahy?,“ v Nacistická
okupace: sedmdesát let poté, Robert Kvaček a kol. (Praha: CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009),
80.
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Peter Sokolovič, Hlinkova garda 1938-1945 (Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009), 42, 48, 108-109.
32
Baka, Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1940, 27.
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1. prosince 1938 podložen dohodou o odchodu. Dohoda byla česko-slovenskou vládou
akceptována i z důvodu snahy o prezentaci jednoty Česko-Slovenska vůči Německu. 33
Protičeské nálady na Slovensku někde dokonce dospěly až do stádia takzvané
„čechofobie.“34 Takovéto chování vůči českým obyvatelům Slovenska rozhodně
neprospívalo vzájemným vztahům a přispělo k negativnímu pohledu Čechů na vývoj na
Slovensku.
Převzetí moci na Slovensku ľudovou stranou stvrdily zmanipulované volby do
slovenského sněmu z 18. prosince 1938, ve kterých HSĽS s přehledem zvítězila. Volby
byly ovlivněny ve prospěch ľudové strany a hlasování ve volebních místnostech probíhalo
za účasti příslušníků Hlinkovy gardy. Průběh voleb se nevyhnul kritice česko-slovenských
zákonodárců. HSĽS údajně získala 97 % hlasů, ale i přes nestandardní průběh voleb bylo
patrné, že strana má velkou podporu napříč slovenskou veřejností. 35 Přechod k faktické
vládě jedné strany na Slovensku se samozřejmě nelíbily ani centrální pražské vládě.
Dalším problémem, kterému musela česko-slovenská vláda čelit, byla rostoucí
podpora slovenského separatismu. HSĽS byla v názoru na osamostatnění Slovenska
rozdělena. Cílem jejích, alespoň vrcholných, představitelů bylo osamostatnění dosažené
tzv. evoluční cestou. Na druhé straně na Slovensku působili, ač v menšině, také radikálové,
kteří měli o osamostatnění Slovenska diametrálně odlišnou představu. Cílem radikální
frakce strany na přelomu let 1938 a 1939 bylo co nejrychlejší odtržení Slovenska od
společného státu ať už za pomoci Německa nebo jiného sousedního státu Československa.
Mezi největší zastánce samostatnosti země patřili lidé z okolí Vojtecha Tuky, a lidé jako
Ferdinand Ďurčanský, Matúš Černák nebo Karel Murgaš. Přestože osamostatnění
Slovenska od republiky nemělo podporu většinové slovenské veřejnosti, dokázali
radikálové svou činností znepokojovat ústřední vládu, a také přispět k aktivitě Německa,
Polska a Maďarska v této oblasti.
Všechny tyto výše zmíněné jevy měly za následek růst nedůvěry ústřední vlády
v akce prováděné na Slovensku ľudovou stranou, a také obavy z možných snah na odtržení
Slovenska od republiky. Přestože tyto pochybnosti nebyly neopodstatněné, předseda
slovenské vlády Tiso stále setrvával na své pro-československé pozici, a dokonce se snažil
33
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omezit vliv Německa na Slovensku.36 Obavy česko-slovenských představitelů se
vystupňovaly na začátku roku 1939. I přes relativně vyhrocenou situaci na Slovensku však
autonomní vláda formálně dále vyjadřovala loajalitu republice. To se ukázalo ještě na
začátku tohoto roku. Dne 18. ledna se v Bratislavě konalo slavnostní první zasedání
slovenského sněmu, kterého se mimo jiné zúčastnili také prezident Hácha a představitelé
ústřední vlády, a kde z úst slovenských politiků zaznívala vyjádření loajality vůči
republice.37 Řečníci ve svých proslovech zmínili i slovenské odhodlání dále existovat
v rámci společného státu.38 Již v následujícím měsíci byla ale důvěra ústřední vlády ke
slovenským politikům, zejména k Tisovi, znovu narušena.
Začátek roku 1939 se v rámci česko-slovenských vztahů nesl ve znamení růstu
aktivity slovenských separatistů. Z tohoto důvodu, i kvůli rostoucí aktivitě Německa, došlo
k řadě akcí ve snaze urovnat vypjaté česko-slovenské vztahy a posílit státní jednotu.
Jednou z nich byl summit v Tatrách pořádaný ve dnech 26.-31. prosince na popud
prezidenta Háchy, který skončil relativním smířením a Tiso zde dokonce slíbil, že skoncuje
se slovenským separatismem. Tento slib však nedodržel a vlastně ani dodržet nemohl.
Ačkoliv stále zastával pro-československý postoj, svévolným akcím slovenských
separatistů, v některých případech bez jakékoliv státní funkce a pověření, nebránil,
přestože o nich věděl. 39
Obavy ze slovenských separatistických tendencí se projevovaly i v českém tisku.
Autory článků v prvních měsících roku 1939 zneklidňovaly především výroky Tuky a
jemu blízkých radikálů, kteří prohlašovali, že boj za Slovensko ještě není dobojovaný.
Ačkoliv bylo zdůrazňováno, že jsou tyto výroky víceméně ojedinělé, je patrné, že byly
v Čechách vnímány negativně. 40 Tiso, který se v únoru 1939 pod tlakem situace
rozhodoval, zdali má dále setrvávat na česko-slovenské pozici, anebo vyjádřit podporu
separatistům, se na začátku března rozhodl pro kompromis mezi oběma cestami.
Podporoval proto osamostatnění Slovenska, ke kterému mělo dojít postupně a poklidně,
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evoluční cestou.41 Tento postoj byl však v absolutním rozporu s německými plány, které
naopak počítaly s co nejrychlejším osamostatněním Slovenska a s jeho využitím pro
konečné zničení Česko-Slovenska. Možná i tato změna Tisova postoje, spolu s rostoucí
aktivitou slovenských separatistů, německých agentů a představitelů byla příčinou toho, že
část česko-slovenské politické garnitury již považovala situaci na Slovensku za natolik
kritickou, že neviděla jinou možnost, jak zachránit společný stát, než vojensko-politický
zásah.

1.3

Závěr

Závěr roku 1938 a první měsíce roku 1939 představovaly pro Československou
republiku zlomové období, ať už v otázce samotné existence státu, nebo v otázce slovenské
autonomie a pozdějšího úplného osamostatnění. Česko-slovenské vztahy prošly nejtěžší
zkouškou za celou dobu existence, a přestože se nakrátko mohlo zdát, že největší spory
byly zažehnány, konec tohoto období přinesl další zhoršení. Mnohaletý boj slovenských
autonomistů s cílem změnit státoprávní uspořádání Československa byl doveden do
vítězného konce. Ten však nebyl ani tak výsledkem smíření a přesvědčení o potřebě této
změny, takže nepředstavoval zásadní změnu vztahů, jako spíše slabosti Československého
státu.
Spory v česko-slovenských vztazích byly výsledkem odlišného vidění situace a
společného státu. Zatímco Slováci vnímali udělení autonomie jako dané právo, které jim
náleželo již od vzniku Československa a boj za něj tak považovali za spravedlivý, z české
strany bylo na štěpení republiky nazíráno jako na její oslabování. Situace Slovenska byla
nicméně vnímána rozdílně i vedoucími představiteli a slovenskou společností. V otázce
autonomie se zastáncům postupně podařilo o potřebě jejího nabytí přesvědčit většinu
společnosti, úplné osamostatnění země si však podporu většiny společnosti nezískalo.
Přesto se právě stoupencům separatismu podařilo nejvíce ovlivňovat dění na Slovensku na
začátku roku 1939, samozřejmě s nezbytným přispěním zahraničí. To bylo patrné i
z nahlížení česko-slovenských představitelů na situaci na Slovensku. Ačkoliv většina
společnosti, a dokonce i část čelních představitelů země, byla proti osamostatnění, nebo
alespoň proti okamžitému osamostatnění, tak právě malá skupina separatistů a jejich
činnost pražské politiky znepokojovala nejvíc. Výrazné akce radikálů v očích politiků
ústřední vlády mohly přispět k vnímání separatismu jako celospolečenského slovenského
41
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problému. Na druhou stranu je nutné zmínit, že německá podpora separatistů a nacistické
plány na zničení republiky, počítající právě s přispěním slovenského separatismu, z něj
opravdu činily velký problém, a to pro celé Česko-Slovensko. Z tohoto pohledu je možné
se domnívat, že vládní zásah spojený s výměnou politické garnitury na Slovensku mohl být
v očích některých pražských politiků skutečně jedinou možností, jak zabránit rozpadu
republiky.

16

2 Slovensko a zahraničí v letech 1938 a 1939
Konec 30. let 20. století byl pro Československo obtížným obdobím také z hlediska
změn na mezinárodním poli. Jejich příčinou byla především agrese Německa, které mělo
v úmyslu změnit politické uspořádání Evropy. Na konci 30. let již tato velmoc ovlivňovala
dění v celé Evropě a situace Československa, jako sousední země Německa, byla z tohoto
pohledu ještě obtížnější. I v tomto stavu však republika chtěla být dále životaschopná a
zajistit si svou existenci i do budoucnosti, ať už prostřednictvím garancí pomnichovských
hranic mnichovskými velmocemi nebo neutrálním statutem. 42 Takovouto budoucnost
Československa si zpočátku představovala i britská vláda. V souvislosti se stále rostoucí
závislostí republiky na Německu však Británie od záměru garantovat československé
hranice postupem času upustila. Ani Německo v souvislosti se svými plány nemělo
nejmenší snahu garance Československu udělit. 43
Existence Československa byla z německého pohledu překážkou pro uskutečnění
jeho expanzionistické politiky. Německá politika tak vyvíjela značnou snahu na omezení a
později úplné zničení československého státu. Bez povšimnutí nezůstala ani vnitropolitická
situace v Československu, zejména pak situace na Slovensko. Především slovenské
separatistické snahy začaly být na přelomu let 1938 a 1939 z německé strany vnímány jako
vhodný prostředek, jak uspíšit rozpad Československa.
Ačkoliv bylo Německo nejvlivnějším státem ve střední Evropě, nebylo jedinou
zemí, pro kterou představovala existence Československa problém. V této souvislosti je
nutné zmínit zejména působení Polska a Maďarska. I tyto země, jejichž kroky mířily ve
zmíněném období za společným cílem, se rozhodly aktivně ovlivňovat vnitropolitickou
situaci Československa. Stejně jako Německo vnímaly napjaté česko-slovenské vztahy
jako možnost, jak dosáhnout uskutečnění svých cílů a v určitém období aktivně
podporovaly jak slovenské snahy na získání autonomie, tak pozdější separatistické
tendence. Všechny tyto země podporovaly již před Mnichovem aktivity slovenských
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radikálů proti československé vládě.44 Boj za slovenské postavení, který se doma setkával
s tvrdým postojem pražské vlády, tak na přelomu let 1938 a 1939 získával podporu a často
neodpovídající pozornost zpoza hranic, které však nesouvisely s pochopením a podporou
správnosti slovenského boje, nýbrž byly chladným kalkulem řídícím se vlastními zájmy
cizích zemí.
Zejména představitelé radikálů udržovali čilé kontakty s představiteli cizích států,
především s německými politiky, a na schůzkách s nimi zdůrazňovali touhu Slovenska
osamostatnit se od Československa. Problémem jak pro zahraniční politiky, tak pro domácí
slovenskou vládu bylo, že tito představitelé mnohdy neměli žádnou oficiální funkci ve
slovenské politice. To snižovalo váhu jejich schůzek pro obě strany. Kontakty radikálů se
zahraničními státníky však ještě více znepokojovaly pražskou vládu a vrhaly stín
pochybnosti na činnost vlády autonomní. K rostoucímu znepokojení pražské vlády
přispívala i činnost slovenských separatistů v Rakousku, kteří zde působili již od začátku
podzimu 1938 a ke svým potřebám využívali vídeňský rozhlas. 45 Jednání slovenských
představitelů v zahraničí tak vedla k ještě většímu znepokojení ze situace na Slovensku.
Tato kapitola se se bude snažit rozebrat vztahy Slovenska se sousedními státy
republiky v závěru roku 1938 a na začátku roku 1939. Pokusí se zanalyzovat motivy
zahraničních a slovenských představitelů při vzájemných jednáních a plány cizích zemí se
Slovenskem a také zjistit, jaký vliv mělo zahraničí na provedení březnového zásahu, s čímž
se pojí zejména analýza toho, jak byly slovenské kontakty se zahraničím vnímány
představiteli ústřední vlády.

2.1

Vztahy s Německem

Slovensko-německé kontakty patřily v rámci slovenských zahraničních vztahů
k těm nejdůležitějším. Zpočátku však Německo o Slovensko žádný zájem neprojevovalo.
Německému zájmu o Slovensko předcházela mimo jiné neúspěšná snaha Německa
přesvědčit Polsko a Maďarsko ke spolupráci při zničení Československa.
O slovenskou část republiky se Německo začalo zajímat teprve na začátku podzimu
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1938.46 V boji Slováků za uznání autonomie a v napjatých česko-slovenských vztazích
totiž němečtí představitelé vnímali možnost, jak urychlit rozpad Československé republiky.
Přestože

byl

německý

vůdce

Adolf

Hitler

přesvědčen

o

nutnosti

likvidace

československého státu, chtěl se, alespoň zpočátku, vyhnout násilnému vojenskému
obsazení. Podpora slovenských separatistických tendencí se tak jevila jako vhodný
prostředek, jak uspíšit zničení republiky zevnitř. Německo by se tak vyhnulo nutnosti
vojensky zasáhnout a také kritice ze strany mezinárodního společenství za agresi vůči
Československu.
Problémem pro německé plány však byla relativně malá podpora separatismu na
Slovensku ze strany samotných Slováků, což se projevovalo i v autonomní vládě. Přestože
i tam působili podporovatelé samostatného Slovenska, hlavní linie vlády zůstávala pročeskoslovenská. To Německu ztěžovalo plány na osamostatnění Slovenska, neboť mohlo
jednat pouze se slovenskými pro-separatistickými politiky, kteří ale byli v menšině, anebo
dokonce jen s neoficiálními zástupci Slovenska. Překážku pro německé úmysly se
Slovenskem představovaly také zájmy Maďarska a Polska. Přestože všechny tyto země
podporovaly v určitém období to samé, a to autonomii či později samostatnost Slovenska,
jednaly tak z odlišných důvodů. Ještě v prvních říjnových dnech roku 1938 tak německý
generální štáb spíše podporoval pokračující setrvání Slovenska v Česko-Slovensku jako
překážku pro uskutečnění polsko-maďarských plánů.47
Velká výhoda Německa ve vztahu k Česko-Slovensku spočívala v téměř totální
závislosti republiky právě na nacistickém sousedovi. Situaci druhé republiky, jejíž
existence byla v podstatě závislá na libovůli Německa, si dobře uvědomovali i její čelní
představitelé. Česko-slovenská zahraniční politika se začala na Německo více orientovat,
což se projevilo i změnou v úřadu ministra zahraničí, kam nastoupil proněmecký František
Chvalkovský, 48 ale Německo mělo vliv i na další oblasti života. To byl zřejmě také jeden
z důvodů, proč českoslovenští činitelé tolerovali kontakty slovenských a německých
představitelů, a dokonce i pozdější aktivitu německých agentů na území Slovenska.
Jak bylo zmíněno, Německo se o slovenskou otázku začalo intenzivněji zajímat na
46
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začátku podzimu 1938, zejména po podpisu Mnichovské dohody. Německá propaganda
pak ve snaze získat si slovenské představitele začala dokonce srovnávat postavení
Slovenska v republice s postavením německé a dalších menšin. 49 Hlavním zájmem
Německa na Slovensku bylo podporovat slovenský radikalismus za účelem urychlení
rozpadu Česko-Slovenska zevnitř. V průběhu četných setkání vyjadřovali němečtí
představitelé podporu slovenským separatistům a vybízeli je k vyhlášení samostatného
Slovenska.
Velkou roli ve slovensko-německých vztazích sehrála německá menšina na
Slovensku, konkrétně její politická strana Deustche Partei (DP). Tato strana
zprostředkovávala kontakty mezi slovenskými a německými představiteli a aktivně
působila ve prospěch Německa.50 Měla tak velký podíl na zvětšování orientace
slovenských radikálů směrem k Německu a úspěšně pomáhala podkopávat vzájemné
česko-slovenské vztahy a uskutečňovat německé plány. I přes zahraniční podporu však
slovenská vláda dále setrvávala na své pro-československé pozici. Neměla v úmyslu se od
Česko-Slovenska oddělit, ani se připojit k jinému státu, a to i přes některé zdánlivě lákavé
nabídky. Většina slovenských představitelů svou budoucnost nadále spojovala s ČeskoSlovenskou republikou, a pokud pomýšleli na osamostatnění, tak postupné.
Výrazně jinak se k podpoře zpoza hranic stavěli separatisté, kteří německou
podporu sami aktivně vyhledávali. Ačkoliv existovali tací, kteří s nadějí hleděli spíše do
Polska, či dokonce do Maďarska, nakonec definitivně převládla orientace na Německo. To
bylo způsobeno jednak velkým německým vlivem na republiku a na celou střední Evropu,
kterého si byli slovenští separatisté vědomi, a pak také tlakem Německa právě na Polsko a
Maďarsko s cílem překazit jejich plány se Slovenskem. Mezi nejaktivnější slovenské
vyjednavače v Německu patřili Vojtech Tuka a ministr autonomní vlády Ďurčanský. Oba
při svých rozhovorech v cizině vyjadřovali ochotu Slovenska nabýt samostatnosti pod
patronátem Německa. To je patrné i z jejich rozhovorů s nejvyššími nacistickými
představiteli. Právě Tuka patřil k nejhorlivějším zastáncům rychlého osamostatnění
Slovenska s německou podporou. Jako první slovenský zástupce se také 12. února 1939
setkal se samotným Hitlerem a na této schůzce se projevila jeho naprostá loajalita vůči
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Německu, když vložil osud Slovenska do vůdcových rukou.51 Přestože Německo ústy
svých nejvyšších představitelů vyjadřovalo podporu slovenským separatistickým snahám,
problémem z jejich pohledu bylo, že Tuka na Slovensku nezastával žádnou politickou
funkci. Nebyl tak ze své pozice oprávněn na Slovensku cokoliv politicky ovlivňovat. I
z tohoto důvodu se Německo muselo více zaměřit na nátlak na oficiální představitele
Slovenska, zejména na Sidora a Tisa.
Svou aktivitu zvýšilo Německo na začátku roku 1939, kdy začalo více tlačit i na
slovenské radikály, což bylo ovlivněno odhodláním Hitlera v tomto období definitivně
skoncovat s Česko-Slovenskem. Ústřední vláda tak musela čelit zvýšené aktivitě
slovenských separatistů podporovaných Němci, ale zároveň hledat kompromis ve vztahu
právě vůči Německu. I přes kladný postoj Tisa a dalších slovenských představitelů
k Česko-Slovensku však u pražských politiků postupně převážily obavy ze slovenského
osamostatnění.
Z určitého úhlu pohledu je pochopitelné, proč se ústřední vláda soustředila více na
kontakty slovenských radikálů než na relativně loajální autonomní vládu. Separatisté totiž,
díky svým blízkým kontaktům na německé představitele, měli velký potenciál skutečně
změnit situaci na Slovensku. S přihlédnutím k tomu, jak velký vliv Německo na republiku
mělo, a k tomu, jak loajální slovenské projevy k německým představitelům byly, je zřejmé,
že obavy ústřední vlády nebyly neopodstatněné. Tento fakt se může jevit ještě zřejmější při
vědomí toho, že Tuka s německými představiteli plánovali na Slovensku separatistický
převrat a vznik samostatného slovenského státu s přesným datem ve dnech 11.-12. března
1939.52
Mocenské postavení Německa bylo důvodem, proč kontaktům s ním bylo
věnováno nejvíce pozornosti jak ze slovenské, tak z české strany. Slovenští radikálové se
rozhodli do německých rukou vložit své naděje na vznik samostatného státu, neboť si byli
vědomi toho, že Německo je jediná země, s jejíž pomocí mohou tohoto cíle dosáhnout.
Německo poté, co zjistilo, že vývoj na Slovensku může být ku prospěchu jeho plánům rádo
poskytlo radikálům podporu.

2.2

Vztahy s Maďarskem

Hlavním problémem ve slovensko-maďarských vztazích byla již od vzniku
51
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republiky otázka maďarské menšiny žijící na Slovensku. Maďarsko těžce neslo ztrátu
území, a především velkého počtu obyvatel po první světové válce, kteří se ocitli na
teritoriích cizích států. Československo v tomto nebylo výjimkou.
Také Maďarsko vidělo v boji Slováků za samostatnost příležitost k prosazení svých
zájmů. Slovenským představitelům byla ze strany Maďarska již na jaře 1938 nabídnuta
možnost opětovného připojení k Maďarsku a zisk rozsáhlé autonomie. Návrh byl však
slovenskými představiteli odmítnut, i z důvodu trvání na česko-slovenském postoji, ale ani
většinová slovenská veřejnost si návrat pod Maďarsko nepřála.
I Maďarsko vidělo v oslabení Československa po Mnichovu příležitost pro
prosazení svých zájmů. Jeho primárním zájmem bylo získání území Československa
osídleného většinově maďarským obyvatelstvem, tedy zejména jižních oblastí Slovenska a
také části Podkarpatské Rusi. Za tímto účelem se krátce po získání slovenské autonomie,
ve dnech 9. – 13. října 1938, uskutečnila jednání v Komárně, kde mělo dojít k vyřešení této
otázky.53 I zde se projevilo značné oslabení republiky, když centrální vláda nechala tato
vyjednávání téměř výhradně na slovenské autonomní vládě. Maďarsko zde vzneslo velmi
sebevědomé požadavky. Nárokovalo si území o rozloze 12 127 km² a 1 136 000
obyvatel. 54 Takový návrh byl pro slovenské vyjednavače nepřijatelný a byl zamítnut.
Mírnější slovenský návrh byl zase odmítnut z maďarské strany.
V tomto období bylo velmi blízkým spojencem Maďarska Polsko. Ačkoliv se obě
země v určitém období lišily v názoru na osud Slovenska, jejich kroky mířily za společným
cílem. Tím byl vznik společné hranice obou zemí. Překážkou pro ustavení společné hranice
bylo právě Československo. Nejvhodnějším územím pro uskutečnění tohoto maďarskopolského cíle tak byla Podkarpatská Rus. Toto území se proto oba státy pokoušely získat,
což se projevilo i v maďarských požadavcích vůči Slovensku.
Případný vznik maďarsko-polské hranice se však v žádném případě nelíbil
Německu, které v něm spatřovalo posílení postavení Polska a Maďarska. Německý postoj
tak paradoxně pomohl Slovensku čelit maďarskému nátlaku. Německo již počítalo
s využitím Slovenska pro zničení česko-slovenského státu, což bylo patrné i na vztahu
Německa k Maďarsku. Projevilo se to i po krachu jednání v Komárně, kdy se po předání
53
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slovensko-maďarského sporu k řešení Německu a Itálii, snažilo jak Maďarsko, tak
Slovensko naklonit si velmoci ve svůj prospěch. Díky Německu byly maďarské zisky
omezeny ale Maďarsko i přesto rozhodnutím vídeňské arbitráže získalo velké území
jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi, včetně měst Košic, Mukačeva a Užhorodu a
850 000 obyvatel, z nichž téměř 580 000 bylo maďarské národnosti. 55 Ze slovenského
pohledu představovala arbitráž výrazné zhoršení vztahů s Maďarskem a možná také ještě
větší orientaci slovenských radikálů na Německo. Ačkoliv si Německo nepřálo ovládnutí
Slovenska Maďarskem, paradoxně ho při četných jednáních využívalo jako hrozbu při
nátlaku na slovenské představitele ve snaze urychlit osamostatnění Slovenska od
republiky. I to jistě přispívalo k aktivitě slovenských radikálů v této věci.
Přestože Maďarsko zpočátku uvažovalo o připojení Slovenska, negativní postoj ze
strany slovenské veřejnosti i Německa ho nakonec přiměly od této myšlenky upustit.
Maďarské požadavky byly alespoň částečně uspokojeny při vídeňské arbitráži, ačkoliv to
znamenalo zhoršení vztahů se Slovenskem. Z pohledu česko-slovenských vztahů byl boj
proti Maďarsku v podstatě bojem proti společnému nepříteli, přestože se i tato země
pokusila zasáhnout do vnitřních záležitostí republiky prostřednictvím využití slovenského
boje. Maďarský postup naopak slovenské radikály ještě více sblížil s Německem, neboť po
ztrátě rozsáhlých území již Slovensko nemělo v podstatě jinou šanci, jak si zajistit
samostatnou existenci mimo Česko-Slovensko než právě podřízením se nacistickému
Německu.

2.3

Vztahy s Polskem

Československo-polské vztahy byly v období konce 30. let značně napjaté a byly
ovlivněny zejména vzájemnými územními spory a jejich dřívějším řešením. I Polsko se,
stejně jako Německo a Maďarsko, snažilo v určitém období oslabit republiku pomocí
podpory slovenského autonomistického hnutí i pozdějších separatistických tendencí.
Řada slovenských představitelů se na Polsko dívala jako na možného spojence a
snažila se s ním udržovat dobré vztahy. Mezi hlavní představitele polnofilů patřil Karol
Sidor. Dne 28. září 1938 delegace HSĽS dokonce sama aktivně navrhla polskému vyslanci
v Praze Kazimierzi Papéemu návrh možného spojenectví s Polskem v případě rozpadu
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Československa. 56 Zklamání polnofilských slovenských představitelů a definitivní odklon
od polského směru znamenaly polské územní požadavky vůči Česko-Slovensku, zejména
pak na území náležející Slovenské krajině, které Polsko vzneslo 10. října 1938. Polský
postoj k této otázce se nepodařilo změnit ani Sidorovi při jeho návštěvě Varšavy ve dnech
19.-21. října,57 a tak 1. prosince 1938 Polsko tato území skutečně získalo.58
Jak bylo uvedeno v přechozí části, hlavním spojencem Polska ve střední Evropě
bylo v tomto období Maďarsko a jejich vzájemná snaha spočívala v ustavení společné
hranice, což mohlo být provedeno v podstatě pouze na úkor Československa. Stejně jako
Maďarsku, ani Polsku ale Hitler nemínil Slovensko přenechat, neboť by tím umožnil jeho
posílení. Německý vůdce se naopak snažil přesvědčit Polsko ke spolupráci na likvidaci
Československa. Jeho snaha se však nesetkala s úspěchem, zejména kvůli vzájemným
územním sporům.59
Na začátku roku 1939, poté kdy Polsko dosáhlo uskutečnění svých územních
nároků na republice, a kdy bylo Česko-Slovensko již velmi slabým státem, už Polsku
existence jižního souseda nepřekážela.60 Ještě v prvních březnových dnech roku 1939
předcházejících vládnímu zásahu zjišťovala slovenská vláda pozici Polska ke svému
případnému osamostatnění. Varšava slovenskou samostatnost podpořila, a to jak před
setrváním Slovenska v republice, tak i před případným spojením s Maďarskem. Dokonce
vyjádřila ochotu garantovat vzájemné hranice. 61 Ačkoliv v této době k Polsku vzhlíželo
s nadějí již jen málo slovenských radikálů je na tomto jednání zřejmé, jak vážná již tehdejší
situace byla a jak vážně se část slovenských představitelů zabývala osamostatněním
Slovenska od republiky.
Přestože Polsko v určitém období zasahovalo do vnitropolitické

situace

Československa podporou slovenských snah, jeho působení mělo pouze malý vliv na
ovlivnění česko-slovenských vztahů, neboť jeho postup byl negativně vnímán jak Čechy,
tak později i Slováky. I polské snahy však ukazují v jak obtížné situaci se ČeskoSlovensko na přelomu let 1938 a 1939 ze zahraničního pohledu nacházelo. Na březnový
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zásah ústřední vlády Polsko překvapivě pohlíželo značně pozitivně, neboť došlo k obměně
slovenské autonomní vlády, do jejíhož čela byl dosazen Sidor, který byl v polských očích
stále vnímán jako polnofil, a který jím, i přes předchozí zklamání z polského postupu stále
byl, nebo Polsko alespoň preferoval před Německem. 62 Tato změna ve vedení Slovenska
již však nemohla ovlivnit orientaci slovenských radikálů na Německo.

2.4

Závěr

Z výše zmíněného je patrné, že všechny sousední státy Československa se na konci
30. let 20. století pokoušely z důvodu vlastního prospěchu zasahovat do jeho složité
situace. Ke zintenzivnění těchto akcí došlo na konci roku 1938 a na začátku roku 1939,
kdy se Československá republika ocitla v hluboké vnitropolitické i zahraničněpolitické
krizi. Z pohledu Německa, Polska a Maďarska je toto jednání do značné míry
pochopitelné, neboť měly s Československem dlouhodobé spory, týkající se zejména
území a obyvatelstva. V napjatém období konce 30. let se tak pouze vyskytla příležitost
pro vystupňování tlaku vůči oslabené republice. Toto oslabení představoval z určitého
pohledu i vznik slovenské autonomie. Právě na slovenskou část Česko-Slovenska se upřela
značná pozornost sousedů republiky, kteří v podpoře slovenského separatismu spatřovali
možnost, jak ještě více oslabit, či úplně zničit Česko-Slovensko. Dění na Slovensku se tak
na přelomu let 1938 a 1939 stalo klíčové pro budoucnost celého státu.
Zájem jednotlivých zemí o dění na Slovensku byl určitou částí slovenských
představitelů vítán. Slovenští separatisté měli totiž s těmito zeměmi stejný cíl, kterým byl
rozpad Česko-Slovenska. Představitelé slovenských separatistů tak podporu zahraničí sami
aktivně vyhledávali. Jednoznačně nejaktivnější zemí se v tomto ohledu stalo Německo, což
bylo ovlivněno i jeho tehdejší mocenskou pozicí.
Z pohledu ústřední vlády se tehdejší situace jevila jako značně znepokojivá.
Nejenže musela čelit zahraničnímu tlaku, ale zároveň se musela soustředit i na vypjaté
vztahy mezi českou a slovenskou částí republiky. Pocit ohrožení tak přicházel odevšad.
Rozhodování vládě ztěžovala také chytrá politická hra Německa, které sice
prostřednictvím svých představitelů slovenský separatismus podporovalo, ale oficiálně to
nedávalo najevo a označovalo ho za vnitřní záležitost republiky. Toto chování přispívalo k
zmatení ústřední vlády, která v tomto období balancovala mezi příznivým vystupováním
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vůči Německu a konsolidací vnitropolitické situace. V situaci, kdy byla republika
vystavena nepřátelským vlivům zahraničí téměř ze všech stran se snaha konsolidovat
vnitropolitické poměry ve státě a upevnit jednotu země jeví jen jako logická.
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3 Zásah ústřední česko-slovenské vlády na Slovensku v březnu
1939
Tato část bakalářské práce se věnuje jejímu hlavnímu tématu, kterým je vojenskopolitický zásah česko-slovenské vlády na Slovensku na začátku března 1939. Hlavním
cílem této kapitoly je zanalyzovat příčiny a důvody, které vedly k zásahu, i s pomocí
informací s předchozích částí, ukázat jeho vliv na Česko-Slovenskou republiku, na českou
i slovenskou společnost a jeho důsledky jak pro vnitropolitickou situaci republiky, a to
zejména pro Slovenskou část, tak také pro její zahraničněpolitické postavení. Poslední
kapitola této části pak bude věnována analýze toho, jak byl vládní zásah vnímán a
prezentován českým, slovenským a německým tiskem, což názorně ukáže postoj
jednotlivých společností k zásahu a to, jak odlišně byl vládní zásah prezentován a vnímán
v české a slovenské části republiky.

3.1

Příčiny

Analýza příčin zásahu se jeví jako velmi potřebná, neboť z mnoha hledisek se ze
současného pohledu může provedení zásahu jevit jako nerozumné či dokonce
nepochopitelné. To se odvíjí zejména od situace, ve které se Česko-Slovensko v prvních
měsících roku 1939 nacházelo. Jak bylo zmíněno v předcházejících částech situace
republiky byla složitá z vnitropolitického i zahraničněpolitického pohledu. Vztahy mezi
českou a slovenskou částí byly zejména kvůli aktivitě slovenských separatistů značně
napjaté a ze zahraničněpolitického hlediska byla republika slabým státem s téměř úplnou
závislostí na Německu. Z tohoto pohledu se provedení zásahu s cílem konsolidovat situaci
v zemi a uklidnit situaci na Slovensku může jevit ještě jako rozumné. Se znalostí
německých plánů s Česko-Slovenskem, které směřovaly k rozbití země s využitím
slovenské karty, německého vměšování do situace na Slovensku a v souvislosti s tím, že
česko-slovenské vedení muselo ve vlastním zájmu vůči Německu vystupovat loajálně až
servilně, se však provedení zásahu už tak logickým nezdá. Na následujících řádcích se tak
kapitola pokusí objasnit bezprostřední příčiny, proč se česko-slovenské vedení nakonec
k provedení zásahu uchýlilo, ačkoliv si mnoha z výše uvedených faktorů bylo nebo muselo
být vědomo.

3.1.1 Aktivita slovenských radikálů
Jedním z hlavních důvodů, proč se česko-slovenská vláda rozhodla zasáhnout na
27

Slovensku byly aktivity slovenských radikálů. Radikálové byli zastánci úplného
osamostatnění Slovenska od republiky, čímž se lišili od zastánců autonomie a také od
oficiální linie slovenské autonomní vlády. Ačkoliv v posledních měsících existence československého státu se k podpoře osamostatnění Slovenska uchýlila i autonomní vláda, chtěla
tak učinit pozvolnou a evoluční cestou na rozdíl od radikálů, kteří prosazovali okamžité
odtržení. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv separatisté prosazovali tento radikální postoj,
byly ve slovenské společnosti v menšině. O to výraznější však byla jejich aktivita, která na
počátku roku 1939 ještě vzrostla v souvislosti s ofenzivou nacistického Německa, které pro
radikály představovalo hlavního zahraničního spojence a s nímž se separatisté rozhodli
spojit budoucnost Slovenska, o čemž byla řeč v předchozí kapitole. Právě velké oslabení
Česko-Slovenska po Mnichovu poskytlo podmínky pro vystupňování slovenského
separatismu, což by v období první republiky bylo jen těžko představitelné.
Aktivity slovenských radikálů doma i v zahraničí se tak na začátku roku 1939 staly
hlavním důvodem znepokojení česko-slovenské vlády ohledně situace na Slovensku, a to
hned z několika důvodů. Prvním z nich byly jejich relativně čilé kontakty s německými
představiteli. Ačkoliv ústřední vláda zřejmě netušila o tom, že slovenští představitelé
usilují o získání německé podpory pro svou samostatnost, a že Německo jim tuto podporu
za určitých podmínek slíbilo, věděla, že se tyto schůzky uskutečňují. To bylo nepříjemné
jednak proto, že separatisté tak často činili bez souhlasu česko-slovenské vlády, a jednak
z důvodu velkého vlivu Německa na republiku, což mohlo negativně ovlivnit československé vztahy. Jiným důvodem byly informace česko-slovenských tajných služeb o
německých záměrech.63
Další komplikací z pohledu česko-slovenských politiků byla změna postoje
slovenské vlády na začátku roku 1939, jejímž nejviditelnějším znakem bylo nové vládní
prohlášení z 21. února 1939 přednesené Jozefem Tisem, který mimo jiné prohlásil že:
„národ slovenský buduje si svoj štát, ktorý je orgánom jeho suverenity...“64 Slovenská
vláda začala mluvit o budování slovenského státu a národa, ale nezmiňovala jeho
budoucnost v rámci Česko-Slovenska. Autonomní vláda nejenže separatistickým akcím
nebránila ani před změnou svého postoje, ale nyní se ještě začala separatistům názorově
přibližovat. Zřejmě i umírnění členové autonomní vlády si uvědomovali rostoucí vliv
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Německa na republiku a nevěřili, že v případě obsazení Česko-Slovenska Německem
dojde k jeho obnovení, a v tom případě ani k obnovení Slovenska. 65 Trnem v oku politiků
ústřední vlády se z těchto důvodů stal Jozef Tiso, jakožto představitel slovenské vlády a
tím pádem i představitel slovenských separatistických snah, a to přesto, že zdaleka nepatřil
k nejradikálnějším. Toto vnímání situace na Slovensku ze strany ústřední vlády bylo patrné
i ze společných jednání českých a slovenských představitelů v Praze, která započala 1.
března, a kde byly zmíněné obavy ústřední vlády Slováků sděleny. 66
Aktivity slovenských radikálů i změna postoje autonomní vlády přiměly Prahu
pohlížet na situaci na Slovensku jako vypjatou a ohrožující celistvost republiky.
Z předchozích částí je zřejmé, že Česko-Slovensko bylo odhodláno pokračovat ve své
existenci, 67 ač oslabené a závislé na Německu. Situace na Slovensku však mohla z tohoto
pohledu představovat problém. Republika se potřebovala prezentovat jako jednotná země,
ať už kvůli snaze o získání garancí hranic nebo čistě kvůli své další existenci, k čemuž
slovenské snahy o odtržení nepřispívaly. V určitém bodu tak česko-slovenští představitelé
dospěli k rozhodnutí, že zásah a výměna vedoucích slovenských politiků je jedinou
možností, jak situaci v zemi stabilizovat.
Ve dnech předcházejících zásahu došlo z pohledu česko-slovenské vlády k dalšímu
velmi kritickému kroku ze strany slovenských radikálů, kterým byla návštěva ministrů
autonomní vlády Pružinského a Ďurčanského v Německu u Hermanna Göringa dne 28.
února 1939, která se pro ústřední vládu stala dalším důkazem slovenského radikalismu a
blízkých kontaktů s Německem. Situace tak dospěla do bodu, kdy premiér Beran
požadoval, aby slovenští představitelé vyjádřili, jaký je jejich poměr k Česko-Slovenku.
V případě, že by nedošlo ke shodě, pak premiér jednoznačně řekl, že bude nutné se rozejít.
Podle vzpomínek Karola Sidora slovenští představitelé takovýto nátlak odmítli a
zdůraznili, že Slovensko se chová v souladu se zákonem.68 Takováto reakce československé ministry neuspokojila a obavy ze situace na Slovensku dále trvaly.
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3.1.2 Vliv propagandy a médií
K rozhodnutí provést vládní zásah nepochybně přispěla také propaganda šířená
slovenskými radikály a německými médii. Ačkoliv protičeské slovenské vysílání
vídeňského rozhlasu kontrolované radikály, a také nacisty, začalo již v roce 1938,69 před
uskutečněním zásahu a také během něj došlo ke zvýšení jeho aktivity. Právě aktivita
propagandistického rozhlasu, o které měla vláda dobré informace, i díky práci
zpravodajských služeb, byla jedním z důvodů růstu nedůvěry ústřední politické garnitury
vůči Slovensku, přestože se Jozef Tiso na začátku března 1939 pokusil toto vysílání
utlumit.70 To opět ukazuje na to, že Tiso byl proti okamžitému odtržení Slovenska od
republiky a spíše se snažil poměr s ústřední vládou urovnat.
Vysílání vídeňského rozhlasu probíhalo i v průběhu vládního zásahu. Slovenští
radikálové se ho snažili propagandisticky využít a zdiskreditovat v očích slovenské
veřejnosti. Zásah byl prezentován jako centralistický puč a útok proti slovenské autonomii.
Slovenští radikálové z Vídně volali po ozbrojeném odporu vůči zasahujícím jednotkám. 71
Ačkoliv si vedení zásahu bylo vědomo vlivu médií a obsadilo některé redakce podléhající
HSĽS, proti vídeňskému rozhlasu nemohlo nijak zasáhnout. Dvanáctého března, v době,
kdy byly česko-slovenské jednotky již stahovány ze Slovenska, pak vídeňský rozhlas
prostřednictvím Murgaše, a ze země uprchnuvšího Ďurčanského, nepokrytě vyzýval
k vyhlášení samostatného slovenského státu, ale i k povstání vůči nově zformované
autonomní vládě. Stranou nezůstal ani německý tisk kontrolovaný nacisty, který se taktéž
připojil k propagandě vůči Česko-Slovensku. 72
I záležitost propagandistického vysílání byla ze strany česko-slovenské vlády
kritizována na březnových jednáních se slovenskými představiteli, 73 na čemž je patrné, jak
tato činnost česko-slovenské představitele znepokojovala.

3.1.3 Vliv Německa
Dalším klíčovým důvodem, proč se vláda k uskutečnění zásahu nakonec rozhodla,
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byly kroky ze strany nacistického Německa. To, jak již bylo několikrát zmíněno, mělo na
začátku roku 1939 na Česko-Slovensko obrovský vliv a mohlo tak dobře ovlivňovat jeho
situaci a zahraničněpolitické postavení zvenku. S tím se ovšem nespokojilo a do situace
republiky zasahovalo i zevnitř, k čemuž využívalo také svůj vliv na Slovensku. Vliv
Německa úzce souvisel s aktivitami slovenských radikálů, a právě německá podpora jejich
věci byla významným faktorem ovlivňujícím rozhodování o provedení zásahu.
Problém v německém jednání z pohledu česko-slovenské vlády spočíval v tom, jak
odlišné bylo to, co německá politika říkala a jak jednala. Jednání s Německem ztěžoval i
fakt, že vůči němu nemohlo Česko-Slovensko sebevědomě vystupovat. Ze zpráv od
zpravodajců i s vědomím kontaktů slovenských radikálů s Německem, 74 tak ústřední vláda
věděla, že představuje hrozbu, nicméně z nejasných vyjádření naopak vyplývalo, že
slovenskou záležitost považuje Německo za vnitropolitický problém republiky. S tímto
dilematem tak ústřední vláda musela jednat i v případě vládního zásahu.
Německé plány na rozbití republiky prostřednictvím využití slovenského
separatismu byly patrné z německých médií i z vměšování do vnitropolitických záležitostí
republiky, ať už přímou podporou radikálů nebo akcemi slovenských tajných služeb a
pronikáním jejich agentů na území Slovenska, na čemž je opět patrná oslabenost republiky.
Němečtí agenti se na území Česko-Slovenska dostávali již na podzim 1938. V posledních
týdnech předcházejících zásahu se aktivita těchto agentů zvýšila a s pomocí Deutsche
Partei se na území Slovenska dostávali další, včetně příslušníků německé zpravodajské
služby Sicherheitsdienst (SD). I jejich přítomnost na Slovensku vyvolávala další obavy u
ústřední vlády, neboť autonomní vláda nejenže jejich činnost tolerovala, ale někteří
členové HSĽS jim dokonce předávali informace. Tyto síly se na Slovensku snažily
povzbudit radikály k vyhlášení slovenského státu a byly aktivní i v průběhu samotného
zásahu. 75
Je tak zřejmé, že česko-slovenská vláda, která měla zprávy jak o pohybech těchto
agentů, tak o pravděpodobných plánech Německa s republikou, musela vnímat německé
kroky a separatistické snahy se značným znepokojením. O to více s vědomím toho, jaká
byl oficiální rétorika německé politiky ve vztahu k Česko-Slovensku.

74
75

Bystrický, Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939, 159, 165.
Tamtéž, 107-109.

31

3.1.4 Plán Aloise Eliáše na provedení zásahu
I přes všechny výše zmíněné důvody je možné, že zásah na Slovensku by se
neuskutečnil nebýt skupiny českých politiků, kteří se touto možností začali na začátku
února 1939 zabývat, a to i z toho důvodu, že jak premiér Beran, tak prezident Hácha
radikálnímu zásahu zpočátku nebyli nakloněni. Hlavním představitelem, kolem kterého se
zmíněná skupina utvořila byl generál a tehdejší česko-slovenský ministr dopravy Alois
Eliáš. Právě on byl hlavním strůjcem nápadu na provedení zásahu a také jeho hlavním
organizátorem.76
O možnosti případného provedení zásahu jednal Eliáš společně s některými
českými ministry poprvé již 12. února na schůzce v okolí středočeského Nouzova. Jednání
mělo zůstat v tajnosti, proto bylo maskováno jako procházka. Důležitým faktorem, který
tuto schůzku a plánování zásahu ovlivňoval bylo přesvědčení Aloise Eliáše, že rozpad
Česko-Slovenska prostřednictvím možného zásahu Německa zvenčí bude pro republiku
výhodnější než vnitřní rozpad vyvolaný osamostatněním Německa, 77 a zásah se tím pádem
jevil jako vhodná možnost, jak tomuto rozpadu zabránit. Tato premisa vycházela zřejmě
z přesvědčení, že rozpad republiky prostřednictvím německého útoku by byl v budoucnosti
vnímán jako agrese vůči Česko-Slovensku, což by bylo vzato v potaz po potenciální
porážce Německa, zatímco vnitřní rozpad by měl opačný efekt.
Eliášův názor o potřebě provedení zásahu byl ovlivněn právě dříve zmíněnými
aktivitami slovenských radikálů, informacemi o pravděpodobných německých plánech a
propagandou slovenského vídeňského vysílání. Podle představ českých ministrů mělo
prostřednictvím zásahu dojít ke stabilizaci situace na Slovensku a oslabení separatistických
tendencí zatčením radikálů a také výměnou autonomní vlády v čele s Tisem, která již byla,
jak bylo řečeno výše, považována za pro-separatistickou. Měla být nahrazena vládou
složenou z politiků loajálních Česko-Slovensku.78 Nabízí se otázka, proč nemohla být
výměna vlády provedena bez použití vojenského zásahu. Je pravděpodobné, že se tak
nestalo proto, že prostou výměnou vlády by se situaci na Slovensku zásadně ovlivnit
nepodařilo, a proto bylo třeba vojenských a četnických jednotek k zatčení radikálů a
obsazení některých veřejných radikály ovládaných míst. Roli však hrály také obavy
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z případných protestů radikálů, jednotek Hlinkovy gardy79 nebo německých agentů na
Slovensku. Ještě před schválením zásahu začal Eliáš podnikat přípravy. Na Slovensku měl
být vyhlášen výjimečný stav, mělo dojít k zatčení radikálů a obsazení veřejných budov. O
svých plánech informoval ministr dopravy zbylé české členy ústřední vlády za tři dny po
nouzovských jednáních. Premiér Beran, stejně jako ministr zahraničí Chvalkovský a
ministr obrany Jan Syrový nicméně s jeho okamžitým provedením nesouhlasili a návrh byl
odložen. 80
Je patrné, že Alois Eliáš a skupina kolem něj byli hlavními organizátory
březnového zásahu a je možné, že bez jejich přispění by k zásahu na Slovensku nedošlo.
Ačkoliv ústřední vláda k jeho bezprostřednímu provedení nepřistoupila, ani ne o měsíc
později se k tomuto návrhu s přihlédnutím k ostatním příčinám a okolnostem vrátila a této
možnosti k záchraně republiky využila.

3.2

Vládní zásah na Slovensku

Všechny výše zmíněné důvody vedly česko-slovenskou vládu v březnu 1939
k tomu, že se rozhodla k uskutečnění již déle plánovaného vojensko-politického zásahu na
Slovensku. Není úplně jasné, co bylo bezprostředním impulsem, který 9. března 1939 vedl
vrcholné česko-slovenské představitele k tomu, aby vojenský zásah odsouhlasili, 81 je ale
pravděpodobné, že to souviselo se slovenským postojem během jednání, tehdy vedených
v Praze, kde byli slovenští představitelé postaveni před rozhodnutí, zda vyjádřit loajalitu
republice nebo se s ní rozejít. Vedoucí slovenské delegace Karol Sidor tuto volbu podle
svých pamětí považoval za absurdní, neboť poměr Slovenska k republice považoval za
jasný. 82 K utvrzení vládního postoje pak přispěla i následná jednání v Bratislavě stejně jako
jednání Ďurčanského s Pružinským v Německu. Definitivnímu „posvěcení“ zásahu se
vládě dostalo i z německé strany, když ministr Chvalkovský po schůzce s německým
vyslance Henckem potvrdil, že Německo nemá zájem na odtržení Slovenska od republiky
a tím pádem na vměšování se do vnitřních záležitostí země. 83
Rozkaz k provedení zásahu padl v noci z 9. na 10. března 1939. Došlo k přesunu
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armády a četnictva a k aktivování jednotek na Slovensku. Ozbrojené síly měly za úkol
zatknout a deportovat vedoucí slovenské radikály, obsadit veřejné budovy, zejména
v Bratislavě, a stabilizovat situaci. K tomu jim mělo pomoci vyhlášení výjimečného stavu
na Slovensku, přerušení telefonního spojení mezi Prahou a Bratislavou i kontrola
slovensko-moravských hranic.84 Politická část zásahu se děla pod taktovkou prezidenta
Emila Háchy, který odvolal radikální ministry slovenské autonomní vlády včetně předsedy
Jozefa Tisa. Ten své odvolání z funkce s nelibostí přijal a stáhl se na svou faru do
Bánovců.
Většina slovenských radikálů, včetně Vojtecha Tuky, byla zatčena a deportována
na Moravu.85 Ferdinandu Ďurčanskému se s pomocí Deutsche Partei podařilo utéct do
Vídně, kde spolu s Murgašem zahájil protičeské vysílání ve vídeňském rozhlase. Prezident
Hácha jmenoval novou slovenskou vládu, na jejímž složení se dohodlo předsednictví
slovenského sněmu a HSĽS a jejímž novým předsedou se měl stát Jozef Sivák, který tehdy
pobýval ve Vatikánu. Ten ale své jmenování nepřijal a česko-slovenský představitelům tak
v podstatě nezbylo než 11. března jmenovat novým předsedou vlády Karola Sidora, který
však své jmenování podmínil ukončením zásahu. 86
Vojensko-četnická část zásahu proběhla zpočátku v relativním poklidu, jednotkám
se podařilo obsadit významné správní a veřejné budovy, a kromě drobných potyček
s příslušníky Hlinkovy gardy a ozbrojených jednotek německé menšiny se nedostaly do
větších sporů. To se však změnilo již 10. března, kdy se Hlinkově gardě s pomocí jednotek
DP Freiwilige Schutzsateffel podařilo obsadit zpět některé veřejné budovy, a dokonce
odzbrojit část česko-slovenských jednotek.87 Přes ujišťování česko-slovenských orgánů, že
zásah není namířen proti slovenské autonomii, ale pouze na stabilizaci země, slovenská
společnost a odvolaní politici ho tak začali vnímat, a to i kvůli tomu, jak o zásahu
referovala slovenská média. 88 S ohledem na situaci se ukázalo, že zásah nebyl dobře
naplánován. Aktivita Hlinkovy gardy, nepodpora slovenské společnosti, ale i stabilizace
situace v zemi prostřednictvím jmenování nové Sidorovy vlády měly za následek, že 11.
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března v podvečerních hodinách byl vojenský zásah odvolán. 89 Česko-slovenské vedení
uskutečnilo Sidorovy požadavky a propustilo zadržované radikály, začalo stahovat
vojenské jednotky a souhlasilo s přijetím 5000 nových slovenských úředníků do
společných republikových orgánů.90
Ačkoliv zásah skončil relativním neúspěchem ve vojenské oblasti a vyvolal nové
napětí mezi Čechy a Slováky, ústřední vláda ho považovala za úspěch, zejména díky
jmenování nové slovenské vlády složené z umírněných slovenských politiků. Jinak začal
vystupovat i Sidor,91 který měl velkou zásluhu na urovnání poměrů na Slovensku.

3.3

Důsledky vládního zásahu

Tato část se zabývá důsledky březnového zásahu jak pro slovenskou společnost, tak
i pro Česko-Slovensko. Bude se snažit zanalyzovat, jak zásah ovlivnil vzájemné československé vztahy jakožto i vztahy Česko-Slovenska s Německem. Nakonec se pokusí
odpovědět na otázku, jaký vliv měl vládní zásah na vyhlášení Slovenského státu a na to,
jakou celkovou roli hrál ve sledovaném období.

3.3.1 Důsledky pro Slovensko
Jak bylo stručně zmíněno v předešlé části, zásah negativně ovlivnil pohled
slovenských politiků a veřejnosti na česko-slovenskou vládu. Pro zanalyzování toho, jak
zásah ovlivnil slovenskou společnost je nejprve nutné se podívat, jak na něj v jeho průběhu
pohlížela a jak jí byl prezentován.
Snaha česko-slovenské vlády ujistit slovenskou společnost, že zásah není namířen
proti jejím autonomním právům se setkala se neúspěchem. Ten pramenil hned z několika
důvodů. Prvním a zřejmě klíčovým důvodem bylo vůbec provedení samotné akce. Její
pečlivé utajování způsobilo, že byla velkým překvapením nejen pro společnost, která se o
zásahu dozvěděla v podstatě až když už probíhal před jejíma očima, ale i pro slovenské
politiky, jimž byl také zatajen. Fakt, že se zásah uskutečnil v době, kdy v Praze probíhala
jednání o budoucích vzájemných vztazích, na kterých byli přítomni slovenští zástupci,
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kteří o akci, která se připravovala ve stejný čas, byli informováni až v jejím průběhu, 92 pak
mohla ve slovenských politicích i obyvatelích vyvolat dokonce pocit zrady. Zaskočení
slovenské společnosti umě využila také německá a slovenská separatistická propaganda,
která se poměrně úspěšně snažila vyvolat pocit, že zásah je porušením autonomních práv a
vzbuzovala protičeské nálady. Tuto atmosféru dále přiživovala i média slovenská, která
sice byla zpočátku obsazena vojenskými jednotkami, ale po jejich odchodu a ukončení
zásahu využila možnost prezentovat společnosti zásah ze svého úhlu pohledu. 93
Zásadní změnou, kterou zásah Slovensku přinesl, byla změna autonomní vlády,
která byla nyní zbavena radikálů a vedena Karolem Sidorem. Ten, ačkoliv byl zásahem
zaskočen stejně jako jiní, přijal novou roli, a dokonce si vynutil ústupky na ústřední vládě,
což pozitivně hodnotila i slovenská veřejnost. Jeho přičiněním se situace na Slovensku po
zásahu začala stabilizovat a z pohledu česko-slovenské vlády by se tak mohlo zdát, že
zásah skončil úspěchem.
Po skončení zásahu na Slovensku skutečně došlo ke stabilizaci situace, a i když se
tak stalo spíše navzdory němu než díky němu, cíl ústřední vlády se mohl zdát splněný.
Z politického hlediska to pravda byla, nicméně zásah se stal dalším impulzem pro
vystupňování akcí radikálů a neblaze ovlivnil také česko-slovenské vztahy. Způsob jeho
provedení mohl ve slovenské společnosti zvýšit nedůvěru v ústřední vládu a v žádném
případě nezměnil linii slovenské politiky, která směřovala k budoucímu osamostatnění
Slovenska.
Přestože v důsledku zásahu došlo k dalšímu růstu napětí mezi českou a slovenskou
částí státu a vystupňování aktivit a propagandy slovenských radikálů, následkem výměny
vlády, přestože stále trvala na evolučním osamostatnění země, se zdálo, že situace na
Slovensku zůstane alespoň na nějaký čas stabilní. Tento pohled však v žádném případě
nesdílelo nacistického Německo, které se v posledních dnech existence předválečného
Česko-Slovenska stalo hlavním hybatelem událostí.

3.3.2 Důsledky pro Česko-Slovensko
Ač zásah z pohledu ústřední vládu představoval pouze krátkou epizodu, na ČeskoSlovenskou republiku měl poměrně zásadní dopad, spojený zejména s působením
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nacistického Německa, pro které zásah představoval krátkodobé narušení plánů. Ze
začátku se ovšem na tuto akci česko-slovenské vlády dívali vrcholní němečtí představitelé
s nadšením, což bylo zřejmé i z deníku Josefa Goebbelse.94 To bylo způsobeno zejména
tím, že Němci předpokládali, že zásah přispěje k dalšímu napětí česko-slovenských vztahů,
což se s počátečním vnímáním zásahu slovenskou společností, pro kterou představoval
překvapení a porušení autonomních práv, a to i za vydatné pomoci německých médií, také
potvrdilo.
Právě této atmosféry mínili nacisté využít pro uskutečnění svého plánu na
osamostatnění Slovenska. Nejenže ozbrojené jednotky DP na Slovensku podporovali
Hlinkovu gardu v jejích akcích proti zasahujícím vojákům a s německou podporou
docházelo k pašování zbraní na Slovenko, ale německá strana dokonce kontaktovala tehdy
již odvolaného Tisa s nabídkou ozbrojené pomoci proti zásahu, z čehož je patrné, jaké byly
skutečné německé zájmy. Ten ji nicméně odmítl. 95 Němečtí představitelé, v čele
s německý místodržícím v Rakousku Arthurem Seyss-Inquartem, se poté obrátili přímo na
nového předsedu vlády Sidora a snažili se ho přesvědčit k vyhlášení samostatného
Slovenska. Ten tuto žádost nevyslyšel a německým vyslancům zopakoval slovenskou
představu osamostatnění evoluční cestou,96 což Němci přijali s nevolí.
Právě nespolupráce slovenských představitelů na německých plánech, jejich
neochota vyhlásit okamžitě samostatný stát, a následná stabilizace situace vládou Karola
Sidora měly nakonec neblahý dopad na celou republiku. Změna slovenské vlády
v důsledku zásahu ústřední vlády totiž donutila Německo ke změně jeho plánů a vedla až
k pozvání Jozefa Tisa do Berlína, kde mu bylo předloženo ultimátum ohledně vyhlášení
slovenského státu. I kdyby k zásahu nedošlo je však zřejmé, že s ohledem k německým
plánům, které již v tomto období počítaly s definitivní likvidací Česko-Slovenska,97 bylo
osamostatnění Slovenska potažmo rozpad republiky pouze otázkou dnů či týdnů.
Z dnešního pohledu se může zdát, že březnový zásah byl pouze bezvýznamnou
epizodou v období krátce před zánikem druhé republiky, z tehdejší situace je však jeho
provedení pochopitelné. Česko-slovenská vláda disponovala dostatkem důkazů, které
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ukazovaly, že situace na Slovensku by se brzy mohla vyvinout v neprospěch republiky.
Jako stát fakticky závislý na Německu, muselo Česko-Slovensko v každém případě brát
ohled i na něj. V důsledku chytré nacistické politiky se však česko-slovenským
představitelům, i s vědomím německo-slovenských kontaktů, a toho, že se Německo
zřejmě chystá republiku zničit, zásah jevil jako přijatelný možnost, která vzájemné vztahy
přinejmenším neměla zhoršit.
Zásah ústřední vlády na Slovensku neproběhl v souladu s představami jeho
plánovačů. I přesto, že jeho výsledkem byl další růst napětí mezi Čechy a Slováky, výměna
slovenské vlády, která byla jeho součástí, skutečně přispěla ke krátkodobé stabilizaci
situace na Slovensku. Ačkoliv se tak stalo i za cenu ústupků Slovensku, se kterými ústřední
vláda zpočátku nepočítala, pro stabilizaci situace byla ochotna ustoupit. Již o pár dní
později však bylo patrné, že zásah své cíle nesplnil. Místo toho, aby stabilizoval republiku,
naopak pomohl urychlit její rozpad, ke kterému by však v brzké době nejspíš došlo tak
jako tak. V celkovém důsledku by tak vládní zásah mohl být vyhodnocen jako zbytečná
akce.

3.4

Obraz zásahu v tisku

Obraz vládního březnového zásahu se velmi lišil nejen mezi českou a slovenskou
společností, ale také mezi českými a slovenskými médii, která do určité míry společenský
pohled formovala. Pohled tisku na zásah byl ovlivněn tehdejší složitou vnitropolitickou
situací republiky i patrným omezením demokratických principů v zemi. Pohled
zahraničních, především pak německých, médií byl ovlivněn zejména tím, že spadaly pod
kontrolu nacistického vedení a informovaly tak v souladu s německými zájmy a
propagandou.
Cílem této části je zanalyzovat, jak se na vojensko-politický zásah ústřední vlády
dívala média v Česko-Slovensku, a to jak na jednání, která mu předcházela, tak na samotný
průběh. Důležitá pak je prezentace zásahu v tisku po jeho skončení, a to i pro budoucí
vývoj vzájemných česko-slovenských vztahů. Stručně bude zařazen také pohled
německého tisku a jeho prezentace zásahu německé společnosti. Pohled na způsob
informování o akci v novinách je důležitý pro pochopení dobové situace a jejího vnímání
společností. Je na něm totiž patrné, jak se na tuto situaci dívala nejen redakce daného
média, ale i společnost a případně garnitura, která médium kontrolovala.
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Pohled českého tisku bude prezentován na základě článků z „Lidových novin“,
„Národních listů“, deníku „Venkov“, jako hlavního média jedné ze dvou existujících
politických stran v českých zemích Strany národní jednoty,98 a novin „České slovo“. To,
jak situaci vnímala slovenská média, bude vysvětleno na základě článků z novin „Slovák“.
Zajímavý pak bude pohled na situaci prostřednictvím novin „Slovenská obrana“
vycházejících pro Slováky žijící ve Spojených státech amerických.

3.4.1 Český tisk
Jak bylo zmíněno v přecházejících kapitolách, období druhé republiky bylo pro
Česko-Slovensko velmi obtížným jak z vnitropolitického, tak zahraničněpolitického
pohledu. Jedním z důvodů byl velký vliv nacistického Německa na republiku, což se
samozřejmě projevilo i v oblasti médií, a tento fakt je důležité si uvědomit i při analýze
tisku z tohoto období. Na česko-slovenský tisk byl ze strany Německa vyvíjen nátlak, 99 a
velký vliv Německa je patrný i na tom, že jeho kritika byla z obav z případné reakce
v česko-slovenských novinách zakázána. Dalším faktem, který naopak poukazuje na
složitou vnitropolitickou situaci republiky je to, že noviny nesměly kritizovat ani československou vládu.100
Z výše zmíněného je možné předpokládat, že březnový vládní zásah bude
v českých novinách prezentován kladně, v souladu s názorem ústřední vlády, a bude
přejímat rétoriku jejích představitelů ve vztahu k této akci. Tuto tezi podporují i závěry
vyplývající z dřívějších kapitol, a to, že německý pohled na plánovaný zásah byl z pohledu
česko-slovenských představitelů velmi nejasný, nicméně převládl názor, že Německo
zásah nepovažuje za problematický a vnímá ho jako vnitřní záležitost Česko-Slovenska. To
tedy znamená, že český tisk by nepsal v nesouladu s německým pohledem.
Od 1. března 1939 začala česká média na titulních stranách informovat o
politických jednáních týkající se vzájemných česko-slovenských vztahů, která začala
v Praze, a která měla být velmi důležitá pro budoucí konsolidaci a urovnání vnitřních
poměrů ve státě. Jednání se týkala úpravy hospodářských poměrů, zastupování Slovenska
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získán

duben

2019,

získán

duben

2019,

v centrálních orgánech a dalších věcí. 101 V příštích dnech noviny dále sledovaly
pokračující jednání, a věřily v jejich úspěch, který povede ke stabilizaci republiky i
vyjasnění vztahu mezi Čechy a Slováky. 102 Podle Lidových novin byla vnitřní konsolidace
také podmínkou pro získání garancí hranic Česko-Slovenska.103 Na tom je patrné, že české
noviny vnímaly existenci Česko-Slovenska stejně jako ústřední vláda, a také ji tak
představovaly české veřejnosti. To znamená jednotný, malý ale životaschopný stát. Pátého
března vyšel v deníku Venkov článek, který se poměrně tvrdě vyjádřil vůči slovenským
radikálům, když zmínil, že proudy na Slovensku, které směřují jinam než ke spolupráci
s Čechy, musejí být potlačeny, a to i v zájmu Slovenska.104 Ve své podstatě tak vyjadřoval
touhu ústřední vlády. O dva dny později, 7. března, přinesly všechny sledované noviny
zprávu o schůzi předsednictva HSĽS s představiteli slovenské vlády, která se konala 6.
března, a kde bylo konstatováno, že Slovensko považuje své státoprávní postavení za
vyřešené prostřednictvím zákona o autonomii. Články zároveň vyvracely, že by se o
státoprávním uspořádání Slovenska vedly při jednání zásadní rozepře.105 Z toho, jak
relativně velký prostor byl této zprávě věnován je zřejmé, jaká byla vládní vize uspořádání
Česko-Slovenska a jak důležité bylo vyzdvihovat koncepci autonomie v protikladu
k separatistickým tendencím. I další den se deníky vracely k prohlášení slovenské vlády,
nicméně z článků je patrná snaha bagatelizovat napjaté česko-slovenské vztahy jako
přehnané, ať už označováním slovenských radikálů jako „cizích živlů“ nebo článků
zahraničních novin za bezpředmětné či zveřejněním dopisu slovenských studentů, kteří
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děkovali Národním listům, že svými články nešíří nenávist mezi Slováky a Čechy. 106 Je
nicméně třeba si uvědomit, že již ve stejný den informoval premiér Beran české členy
ústřední vlády o chystaném zásahu na Slovensku. 107 To však novináři netušili. Vývoji ve
dnech těsně předcházejících zásahu se české noviny obecně věnovaly spíše kratšími
stručnějšími zprávami, často i mimo titulní strany, což může být vysvětleno jednak
nedostatkem informací z jednání, na což novináři často poukazovali, a jednak překotnými
změnami a vývojem na mezinárodní scéně, kterým se tisk věnoval. České noviny
vyjadřovali víru ve zdárné uzavření česko-slovenských jednání, což považovali za nutné
pro další existenci státu.
Ve dnech 9. a 10. března 1939 noviny informovaly o začátku nových jednání mezi
českými a slovenskými představiteli v Praze. Slovensko zde zastupovali Karol Sidor a
Pavol Teplanský, kteří zároveň informovali pražské politiky o předešlé schůzi slovenské
vlády. 108 Desátého března se již také objevily první zprávy o zásahu na Slovensku, v nichž
se ale zřejmě projevila jistá zmatenost novinářů. Lidové noviny si všimly přerušení
telefonického spojení mezi českými zeměmi a Slovenskem, ale přičítaly to technické
závadě, což dokazovaly tím, že oba slovenští představitelé přítomní v Praze byli ve stálém
telefonickém styku s Jozefem Tisem. 109 Dnes víme, že přerušení spojení bylo záměrné a
bylo provedeno v rámci zásahu,110 nicméně kvůli jeho utajení mohlo v médiích dojít ke
zmatení. Jako první ze sledovaných médií informovaly o změně slovenské vlády večer 10.
března Národní listy ve svém „Večerníku“ a „Večerní České slovo“. Oba listy informovaly
o odvolání Tisa a ministrů Ďurčanského, Pružinského a Vanča a o jmenování nového
předsedy autonomní vlády Jozefa Siváka. Ze stylu, v jakém obě média o události
informovala je patrné, že jejich pohled byl shodný s pohledem ústřední vlády. Národní
listy i České slovo ujišťovaly, že zásah byl nezbytný pro obnovu pořádku a zachování
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celistvosti státu, a že autonomie Slovenska zůstává nedotčena.111 V podobném duchu
informovaly veřejnost na prvních stránkách následujícího dne také Lidové noviny a
Venkov titulky „Slovensko na lepší cestě“ a „Pro jednotu nedílného Česko-Slovenska“.
Všechna média znovu ujišťovala, že zásah byl proveden v zájmu zachování pořádku a
celistvosti republiky, že se nic nemění na postavení slovenské autonomie, a že zásah ji
pomohl zachovat. Venkov také zveřejnil projev Česko-slovenského rozhlasu, který
zmiňoval, že prezident Hácha zachránil „náš slovenský národ pred nebezpečím
bratrovražedných bojov“ a také vyvracel, že Německo má zájem na odtržení Slovenska od
republiky. 112 Dne 12. března pak české noviny informovaly o zformování nové slovenské
vlády v čele s Karolem Sidorem. Na stránkách Lidových novin zásah obhajoval také
novinář Ferdinand Peroutka, který v článku „Slovenské události“ vyjádřil názor, že se
zásahem souhlasila většina Slováků. 113 V následujících dnech již noviny informují o tom,
že na Slovensku byl zachován klid a pořádek,114 takže z tohoto pohledu by se mohlo zdát,
že zásah byl úspěšný. Je to však již jen tichá předehra před vyhlášením samostatného
Slovenského státu, které mohlo být s ohledem na předchozí zprávy pro českou společnost
překvapující.
Ze způsobu, jakým informovala česká média o vládním zásahu na Slovensku je
zřejmé, že jejich pohled na celou akci se shodoval s pohledem vládním a dá se
předpokládat, že i s pohledem většinové české veřejnosti. Potvrzuje se tím původní teze,
která tento způsob informování předpokládala. Zásah byl v českých médiích prezentován
jako způsob, jak zachovat slovenskou autonomii, celistvost státu i společnosti. Zajímavý
je také fakt, že z důvodu malé informovanosti budily zprávy dojem, že zásah byl
111
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nečekanou akcí, přestože byl dlouhodobě plánován. 115 Sledované tiskoviny se příliš
nezmiňovaly o vojensko-četnické složce zásahu, ani o potyčkách ozbrojených složek
s jednotkami HG či německé menšiny. I to je v souladu s přístupem ústřední vlády, která si
přála prezentovat zásah jako posílení česko-slovenských vztahů, a ne jako útok proti
Slovensku.

3.4.2 Slovenský tisk
Situace médií na Slovensku se od té české značně lišila. Ačkoliv i česká média byla
pod jistým vlivem pražské vlády, slovenská byla vládou přímo kontrolována, a často plnila
funkci informačního nástroje ľudové strany. I to byl jeden ze znaků autoritativní vlády
HSĽS na Slovensku.
U slovenského tisku je tak možné, na rozdíl od českého, předpokládat, že jeho
způsob informování nebude v souladu s kroky ústřední vlády, a naopak bude vládní zásah
kritizovat. Ačkoliv na Slovensku na začátku března 1939 aktivně působili slovenští
radikálové, většina členů autonomní vlády jejich stanovisko na okamžité osamostatnění
nesdílela. Vládní zásah spojený s odvoláním předsedy vlády Tisa je tak, stejně jako
slovenskou společnost, nepříjemně zaskočil. Je proto možné předpokládat, že kvůli výše
zmíněným důvodům se slovenský tisk bude zastávat slovenské vlády, kritizovat zásah a
prezentovat ho jako narušení autonomie.
Stejně jako česká média informoval i slovenský tisk v prvních březnových dnech o
jednáních představitelů české vlády a Slovenska o vzájemných vztazích. 116 Dne 4. března
1939 pak Slovák přinesl zprávu o schůzi slovenské ministerské rady, která se měla na
základě informací z jednání Sidora a Teplanského Praze a Ďurčanského s Pružinským v
Berlíně rozhodnout o dalším postupu.117 Následující den se ve Slováku objevil článek,
který dementoval zprávy vídeňského rozhlasu o vření na Slovensku a vyzval slovenské
občany, aby důvěřovali Tisově vládě, že aktuální problémy vyřeší. 118 Z toho je patrné, že
slovenskou vládu znepokojovalo slovenské vysílání vídeňského rozhlasu řízeného
slovenskými radikály a uvědomovala si jeho možný negativní dopad na česko-slovenská
115
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jednání i náladu ve slovenské společnosti, čemuž se snažila zabránit. V dalších dnech
informovala slovenská média o společném zasedání ministrů autonomní vlády a
předsednictva HSĽS, které se týkalo stejných věcí jako předchozí schůze ministerské
rady.119 Osmého března byl publikován článek o výsledcích těchto jednání, interpretace
události se však značně lišila od českých médií. Zatímco české noviny přijaly výsledky
s nadšeným konstatováním, že Slovensko považuje své státoprávní postavení za vyřešené
prostřednictvím zákona o autonomii, slovenský tisk výsledky prezentoval spíše jako shodu
v pokračování dalšího vývoje Slovenska, který se sice započal 6. října 1938, ale jehož
důležitým milníkem bylo i prohlášení slovenské vlády z února 1939, které zmiňovalo
budování slovenského státu, a naopak nehovořilo o Česko-Slovensku. O republice se
nezmiňoval ani tento článek, naopak zdůrazňoval další slovenský vývoj. 120 To ukazuje
rozdílné vnímání situace oběma národy a složitost vzájemných vztahů, které v důsledku
vedly až k zásahu. V informacích prezentovaných v listu Slovenská obrana byl patrný jistý
odstup od dění v Česko-Slovensku. Ještě 10. března byl v těchto novinách uveřejněn
článek „Češi i Slováci vzdorujú nemeckému tlaku“. V něm je patrný relativně nezaujatý
pohled na situaci v republice a představa, že Češi i Slováci by měli dále setrvávat v jednom
státě. List pozitivně hodnotil závěry jednání slovenských ministrů a předsednictva HSĽS a
jejich vůli dále setrvávat v Česko-Slovensku s autonomním postavením. Kvitoval také to,
že slovenští představitelé nepodlehli německému tlaku a odmítli vyhlásit samostatnost.121
Jasný rozdíl ve způsobu i v rozsahu prezentace událostí mezi českým a slovenským
tiskem se projevil i v průběhu samotného zásahu. Dne 11. března byl zásahu ústřední vlády
na Slovensku věnován velký prostor ve Slováku. Na rozdíl od českých médií však zákrok
nebyl prezentován jako stabilizační akce, ale jako událost, která šokovala slovenskou
veřejnost i politické představitele a porušila práva slovenského národa. Na zhoršení
vzájemných vztahů v důsledku zásahu ukazovalo například také to, že Slovenská ústřední
sportovní rada zakázala veškeré styky slovenských sportovních organizací s českými. 122

119

„Zasadnutie predsedníctva Hlinkovej slovenskej ľudovej strany,“ Slovák, 7. března, 1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44569/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,3581,2304.
120
„Voľné
ruky
v budování
slobodného
Slovenska!,“
Slovák,
8.
března,
1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44499/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,76,3533,4880.;
Zudová-Lešková, „Slovenský stát 1939 – výsledek zbabělosti nebo odvahy?,“ v Nacistická okupace:
sedmdesát let poté, Robert Kvaček a kol., 81.
121
„Češi i Slováci vzdorujú nemeckému tlaku,“ Slovenská obrana, 10. března, 1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/90716/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0,4912,3045.
122
„Prerušenie
športových
stykov
s Čechmi,“
Slovák,
11.
března,
1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44484/view?page=4&p=separate&tool=info&view=0,0,3512,2226.;

44

V dalších dnech pokračoval slovenský tisk v líčení zásahu jako centralistického puče,
„zákeřného útoku na slovenskou svobodu“ a útoku proti autonomii a zvoleným orgánům.
Velebeny byly naopak akce Hlinkovy gardy, která podle listu Slovák ovládla situaci již 10.
března odpoledne. Vyzdvihovány byly také její zásluhy při dobytí veřejných budov
z rukou vojska a četnictva. Ve dnech následujících po zásahu se podle slovenských médií
situace v zemi stabilizovala i prostřednictvím nové vlády Karola Sidora. Slovenská obrana
referovala o zásahu až ve svém vydání 14. března. V protikladu ke Slováku podávala
poměrně objektivní informace o zásahu, sdělovala, že byl namířen proti slovenským
separatistům a neohrozil slovenskou autonomii. Ve stejný den však tisk na Slovensku
přinesl zprávu o pozvání Jozefa Tisa do Berlína, 123 která byla předzvěstí zániku ČeskoSlovenska.
Potvrdilo se, že domácí slovenské noviny, které byly pod kontrolou vládnoucí
ľudové strany referovaly o zásahu značně odlišně než české. Také z tisku je zřejmé, že na
počátku března 1939 měla už i umírněná autonomní vláda v úmyslu osamostatnit se od
republiky, ač toho na rozdíl od radikálů nechtěla dosáhnout okamžitě. Vojensko-politický
zásah ústřední vlády byl pro slovenské představitele šokem, o to větším, že se odehrál
v době, kdy slovenští zástupci jednali v Praze, a to se samozřejmě projevilo i v novinách.
Odvolání vládních představitelů je samé i slovenskou společnost zaskočilo a považovali to
za negativní krok ze strany Prahy s cílem omezit autonomii, což se v novinách taktéž
odrazilo. Zajímavé je, že organizátoři zásahu si vliv tisku na společnost uvědomovali,
takže během zásahu byla, i když nakrátko, obsazena také redakce Slováku. 124 Poměrně
překvapivým se jeví způsob, kterým o březnových událostech referovala Slovenská obrana.
Situaci na Slovensku sledovala se značným odstupem a zdá se, že si američtí Slováci
představovali budoucnost své domovské země dále v rámci Česko-Slovenské republiky.
Ke slovenskému radikalismu i německým snahám se totiž stavěla značně kriticky.
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tisk. Německá média již byla v březnu 1939 pod kontrolou nacistů a často sloužila jako
nástroj jejich propagandy. Je to zřejmé i ze způsobu, jakým o vládním zásahu ústřední
vlády referovala. To se netýkalo pouze tisku, ale zejména rozhlasu. Konkrétně pak toho
vídeňského, jehož slovenské vysílání bylo v režii slovenských radikálů.125
Německý tisk se k zásahu stavěl velmi kriticky. Prezentoval ho jako porušení
slovenských práv, autonomie, a dokonce jako protiústavní. V souladu s německými plány
šířila německá média protičeské nálady, a naopak se zastávala Slovenska a podporovala
separatistické tendence slovenských radikálů. Německá média dokonce zacházela tak
daleko, že přirovnávala vládní zásah k dřívějším zákrokům vůči německé menšině
v Československu. Zásah byl z německé strany kritizován i kvůli své údajné násilnosti.
V neposlední řadě německý tisk informoval o česko-slovenských vztazích, které pokládal
za velmi špatné, což byla opět snaha oslabit republiku. 126 Zprávy německého tisku kritické
k zásahu kvitovala s povděkem také slovenská média, která na svých stránkách přinesla po
zásahu shrnutí reakcí zahraničí na tuto akci. 127 Z těchto informací je patrné, že německá
média šířila zprávy v souladu s plány Německa na rozbití republiky, snažila se poštvat
Slováky proti republice a urychlit vyhlášení samostatného slovenského státu.
Z analýzy tisku je patrné, že vládní zásah byl akcí, která byla v důsledku dobové
situace různými společnostmi vnímána odlišně. Zatímco český tisk prezentoval zásah jako
prostředek ke stabilizaci a záchraně celistvosti republiky, v souladu s ústřední vládou,
slovenský tisk viděl v zásahu snahu pražské politické garnitury omezit autonomní
postavení Slovenska. Německé noviny pak v souladu s nacistickými plány využily zásahu
k protičeské kampani. I z tisku jsou tak dobře patrné vypjaté česko-slovenské vztahy, které
vedly až k vládnímu zásahu, a při znalosti dalších okolností také německé snahy na rozbití
republiky.
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Závěr
Na svých stránkách se bakalářská práce zabývala březnovým zásahem ústřední
česko-slovenské vlády na Slovensku. Snažila se odpovědět na otázku, jaké důvody a
příčiny ústřední vládu k tomuto kroku vedly a jaké z jeho provedení plynuly pro ČeskoSlovensko a Slovensko důsledky. Nakonec se pokusila porovnat způsob, jakým o vládním
zásahu referoval český, slovenský a německý tisk, charakterizovat společné znaky a
zejména rozdíly. Při snaze odpovědět na předložené otázky musela vycházet z velmi
složité dobové

situace

Česko-Slovenské

republiky,

jejích

vnitropolitických

i

zahraničněpolitických problémů. Z toho je zřejmé, že musela vzít v potaz, že se československý stát ve zkoumaném období nacházel v jednom z nejsložitějších okamžiků své
existence, což velkou měrou ovlivňovalo chování a rozhodování klíčových aktérů a mělo
samozřejmě nezanedbatelný vliv na společnost.
Z charakteristiky česko-slovenských vztahů na konci roku 1938 a na začátku roku
1939 vyplynulo, že byly po celou tuto dobu značně napjaté s určitými obdobími, kdy došlo
ke krátkodobému uvolnění. Rok 1938, především pak jeho první podzimní měsíce se nesly
ve znamení vystupňování slovenského boje za samostatnost., který byl ze strany
vrcholných československých představitelů charakterizován značnou neústupností. Práce
ukázala, že zejména díky přijetí Mnichovské dohody ze strany Československa a s tím
souvisejícím následným oslabením země k uzákonění slovenské autonomie skutečně došlo.
Právě po této události došlo ke krátkodobému uklidnění vzájemných vztahů, neboť
základní česko-slovenský spor se tímto zdál vyřešený, zpočátku z obou dvou stran. Toto
uklidnění však netrvalo dlouho, neboť brzy začaly česko-slovenské vztahy negativně
ovlivňovat autoritářské sklony HSĽS na Slovensku a na přelomu let 1938 a 1939 se
centrální orgány musely začít potýkat s novým problémem, kterým byl slovenský
separatismus, jehož vystupňování na začátku roku 1939 mělo za následek růst obav a
nedůvěry u ústřední vlády ze situace na Slovensku.
Stejně tak práce ukázala, že situace republiky nebyla jednoduchá ani ze
zahraničněpolitického hlediska. Československo se nacházelo v obklíčení sousedů, kteří
mu nebyli přátelsky nakloněni, a naopak se ho snažili oslabit či úplně zničit. K tomuto cíli
se na konci roku 1938 rozhodly tyto země, konkrétně Maďarsko, Polsko, a zejména pak
nacistického Německo, využít také slovenské situace. Z práce je zřejmé, že část Slováků,
zejména z řad radikálů, podporu zpoza hranic vítala, ačkoliv hlavní linie slovenské politiky
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zůstávala pro-československá. Zejména rok 1939 však přinesl zvýšení snahy sousedních
zemí vměšovat se do česko-slovenské vnitropolitické situace, k čemuž využívaly také
slovenské radikály. Z pohledu ústřední vlády tak republika nečelila jen vnitřnímu ohrožení
a nestabilitě, ale i ohrožení zvenčí. Z práce vyplývá, že zejména německé snahy, na
začátku roku 1939 již jasně směřující k rozbití Česko-Slovenska, se setkaly s úspěchem
díky spolupráci se slovenskými radikály, jejichž cíl byl stejný.
První dvě kapitoly tak ukázaly situaci, ve které se Česko-Slovensko v době
plánování a uskutečnění zásahu nacházelo. Z obecného pohledu také nastínily důvody,
proč ústřední vláda k zásahu přikročila, kterými byly snahy slovenských radikálů
osamostatnit Slovensko od republiky spojené se snahami Německa směřujícími za stejným
cílem. Česko-slovenští představitelé si uvědomovali, že pokud má být republika dále
životaschopná, bude nutné zachovat její celistvost, k čemuž bylo nutné stabilizovat situaci
mezi jejími největšími národy.
Bezprostředními příčinami zásahu, které měly základ v představené situaci, se
věnovala závěrečná kapitola. Z ní vyplývá, že jednou z hlavních byla aktivita představitelů
slovenských radikálů, konkrétně jejich akce, které se odehrály bezprostředně před
zásahem. Byly to zejména schůzky radikálů s vrcholnými německými představiteli,
například Tukovo setkání s Hitlerem v polovině února128 nebo jednání Pružinského
s Ďurčanským s Göringem jen devět dní před uskutečněním zásahu. 129 Právě tyto akce,
spojené se separatistickou protičeskou propagandou, šířenou jak slovenským vysíláním
vídeňského rozhlasu, tak německými médii, byly jednou z hlavních příčin obav československé politické garnitury, které vedly k vyhlášení vojensko-politického zásahu.
K uskutečnění akce přispěly také kroky nacistického Německa, které využívalo
svého obrovského vlivu na Česko-Slovensko. Nejen tím, že jeho vrcholní představitelé
ochotně přijímali zástupce slovenských radikálů, ale také přímým vměšováním do
vnitřních záležitostí republiky, čehož nejvýraznějším projevem bylo využívání německé
menšiny žijící na Slovensku, ale také aktivity německých agentů tamtéž. Česko-slovenské
orgány o těchto německých akcích, včetně narušování svých hranic, věděly, vzhledem ke
své pozici vůči nacistickému Německu však proti nim nemohly příliš aktivně vystupovat.
O to více tak byla ústřední vláda německými kroky znepokojena a v součinnosti s činností

128
129

Kamenec, Slovenský stát, 14.
Sidor, Takto vznikol Slovenský štát, 63.

48

slovenských radikálů představovaly jeden z hlavních důvodů, proč se vláda rozhodla zásah
na Slovensku provést.
Přestože zmíněné důvody byly dostatečnou záminkou pro provedení zásahu, k jeho
provedení bylo důležité to, aby návrh na jeho uskutečnění vůbec někdo předložil, a v tomto
byla nezastupitelná role tehdejšího česko-slovenského ministra dopravy, generála Aloise
Eliáše, který byl společně se skupinou českých ministrů iniciátorem zásahu. Byl také jeho
hlavním plánovačem a návrh akce předložil zbylým členům vlády včetně premiéra Berana.
Jeho podíl byl klíčový jak při plánování akce, tak při jejím samotném provedení.
Vojensko-politický zásah ústřední vlády s cílem stabilizovat situaci na Slovensku
nakonec proběhl. Uskutečnil se ve dnech 9. až 11. března 1939 130 bez vědomí slovenské
veřejnosti i představitelů. Podle plánu došlo k zatčení hlavních slovenských radikálů,
obsazení veřejných a správních budov a výměně autonomní vlády. Selhala však jeho
prezentace slovenské veřejnosti, která se o něm dozvěděla až v době jeho průběhu a
vnímala ho jako zásah do slovenské autonomie, přestože tak nebyl plánován. V důsledku
akcí a rostoucích protestů ze strany Hlinkovy gardy, stejně jako v důsledku jmenování
Karola Sidora premiérem byl 11. března odvolán. Přestože průběh zásahu příliš úspěšný
nebyl, po jeho ukončení k uklidnění situace skutečně došlo, ačkoliv spíše jemu navzdory
než díky jeho přičinění.
Jak vyplynulo ze třetí kapitoly, vládní zásah způsobil další zvýšení napětí v rámci
česko-slovenských vztahů. Díky změně vlády a nahrazení jejích radikálních představitelů,
a zejména díky umírnění postoje Sidora však ke stabilizaci situace na Slovensku skutečně
došlo, a to i díky ústupkům, které si Sidor vymohl na ústřední vládě. Ta tak v podstatě
dosáhla svého cíle, ačkoliv ne přesně způsobem, jakým si představovala. Česko-slovenští
představitelé byli donuceni ke kompromisu, kterému se zásahem chtěly vyhnout, ale který
byl přijatelnou cenou za konsolidaci poměrů ve státě.
Díky omezení vlivu slovenských radikálů zásah nicméně představoval překážku
německým plánům na rozbití republiky a povzbudil tak německé činitele k větší aktivitě.
Snaha přesvědčit nového slovenského předsedu vlády, aby vyhlásil samostatný stát se
setkala s neúspěchem, a tak Německo muselo opustit svou dosavadní taktiku a postavit
Slovensko před ultimátum buď se osamostatnit, anebo zaniknout. Březnový zásah tak ve
svém důsledku, díky aktivizaci německé politiky, přispěl k vyhlášení samostatného
130
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slovenského státu, čemuž měl původně zabránit. Česko-slovenská politika si dostatečně
neuvědomovala skutečné německé záměry, což se projevilo i ve dnech následujících po
zásahu.
Analýza dobového tisku až na výjimky potvrdila předpoklady. Na všech analyzovaných
médiích byl patrný větší či menší vliv příslušné vládnoucí garnitury typický pro
nedemokratické nebo autoritářské režimy. U českého tisku se potvrdilo, že o zásahu
informoval v podstatě v souladu s pohledem ústřední vlády, a také většinové české
společnosti čili že ho charakterizoval jako akci nutnou pro konsolidaci poměrů v republice
a odmítal, že by byl namířen proti slovenské autonomii. Slovenský tisk naopak přejímal
názor a překvapení slovenské společnosti i politiků a proti zásahu se ostře vymezoval a
označoval ho jako nezákonný zásah do slovenských práv. Hypotézu nepotvrdily pouze
noviny amerických Slováků Slovenská obrana, z jejichž zpráv bylo patrné, že podporují
spíše setrvání Slovenska v republice a ohledně zásahu přejímaly stanovisko ústřední vlády.
Ve stejném duchu jako domácí slovenský tisk referoval o zásahu také tisk německý,
kontrolovaný nacisty, v souladu s německou politikou a plány.
Březnový zásah ústřední česko-slovenské vlády na Slovensku se v závěru ukázal
jako zbytečná, až kontraproduktivní akce, která v celé kráse ukázala slabost druhé ČeskoSlovenské republiky. Byla projevem politické nejistoty a obav česko-slovenských politiků,
způsobených zejména vyhrocenou mezinárodní situací, a naopak ukázala skutečný vliv a
záměry nacistického Německa.
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Summary
This bachelor thesis deals with the intervention of the central Czecho-Slovak government
in Slovakia in March 1939, specifically with its causes and consequences. It has to be
realized that the intervention occured during the very complicated period of time for the
Czechoslovakia.
The first chapter analyses the Czecho-Slovak relations in the end of 1938 and in the first
months of 1939. The whole period was marked with weakening of the Czechoslovak
Republic due to the Munich Agreement and growing influence of Nazi Germany. We have
discovered that during this period the conflict over the autonomy of Slovakia was solved in
favour of Slovakia, however the central government had to face the problem of the radical
Slovak separatist movement. It means that until the end of this period the mutual relations
between Czechs and Slovaks were still very strained.
In the second chapter the main goal is to analyse the Slovak international relations in 1938
and 1939. We see that all three studied countries, Germany, Hungary and Poland intended
to interfere in domestic situation of the Czechoslovakia and attempted to weaken it. For
this purpose they started to use the Slovak separatists. Especially Germany was very
successful in it and separatists intended to become independent with its help. It is obvious
that the Czechoslovakia felt endangered by German actions and Slovak separatism and
these were the reasons for realization of the intervention in Slovakia.
The last chapter is dedicated to the intervention itself. It analyses what were the main
immediate causes and consequences of the intervention. It seems that the main causes were
the activities of Slovak separatists and German effort to destroy the Czechoslovakia. The
execution of the intervention would not be possible without the plan of general Alois Eliáš.
In the part dedicated to the press we see that Czech media informed in compliance with the
central government’s stance whereas the Slovak and German media attempted to use the
intervention for the propaganda against the Czecho-Slovak government or the Republic
itself.
In conclusion it has to be said that the central government’s intervention was pointless and
counter-productive action that helped to accelerate the establishment of the independent
Slovak State and ocuupation of the rest of the Czechoslovakia by Nazi Germany.
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Slovák,
11.
března,
1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44484/view?page=4&p=separate&tool=info&view=0,0
,3512,2226.
„Program
nového
Slovenska,“
Slovák,
22.
února,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44605/view?page=1&p=separate&tool=info.

1939,

„Slovensko
v očiach
Europy,“
Slovák,
12.
března,
1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44414/view?page=2&p=separate&tool=info&view=0,0
,3536,2421.
„Viedenský tzv. slovenský rozhlas zavádza,“ Slovák, 5. března, 1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44448/view?page=1&p=separate&tool=info&view=22
43,1113,2321,968.
„Voľné ruky v budování slobodného Slovenska!,“ Slovák, 8. března, 1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44499/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,7
6,3533,4880.
„Zasadnutie predsedníctva Hlinkovej slovenskej ľudovej strany,“ Slovák, 7. března, 1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/44569/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0
,3581,2304.
Novinové články – Slovenská obrana
„Dr. Tiso odstránený prezidentom Háchom, Sidor premierom nového kabinetu,“ Slovenská
obrana,
14.
března,
1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/90719/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,4
07,3873,1792.
„Češi i Slováci vzdorujú nemeckému tlaku,“ Slovenská obrana, 10. března, 1939,
http://digitalna.kniznica.info/zoom/90716/view?page=1&p=separate&tool=info&view=0,0
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