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ČESKOSLOVENSKÁ DELEGÁCIA
V SAN FRANCISCU 

Akú úlohu zohrala na konferencii v San Franciscu československá delegá-

cia, vedená ministrom zahraničných vecí Janom Masarykom?

Prvá spoločná schôdza československej delegácie sa uskutočnila päť dní pred 

otvorením konferencie. Jan Masaryk prišiel do San Francisca priamo z Moskvy 

a načrtol spôsob, akým by delegácia mala postupovať v rokovaniach. Nemal 

presné inštrukcie od vlády ČSR, ale v podstate išlo o to, aby boli prítomní na 

všetkých rokovaniach, no hlásili sa o slovo iba v prípade obhajoby českosloven-

ských záujmov a až potom, keď sa situácia a nálada v danej komisii alebo vo 

výbore vyjasní. Nazval to „to be seen but not to be heard“ (byť na očiach, ale príliš 

sa nevyjadrovať). Zdôraznil nevyhnutnosť čo najužšej spolupráce so Sovietskym 

zväzom, ale takisto odporučil zachovať slušnosť a vrelý vzťah k Američanom 

a Britom. Za svojho nástupcu vymenoval veľvyslanca Vladimíra S. Hurbana 

a funkciou tajomníka delegácie poveril Jána Papánka.1

Československú delegáciu okrem uvedených osobností tvorili delegáti Ivan 

Krno, Josef Hanč, Vladimír Vochoč a Václav Beneš. Dopĺňali ju traja poradco-

via (Antonín Obrdlík, Ernest Šturc, Mikuláš Mára), generálny sekretár Bohuš 

Beneš a kancelárske sily Ružena Sedláčková, Ružena Kovalíková a Genevieve 

Gehres.2

1   New York Public Library (NYPL), New York, Mannuscript Division, f. Jan Papanek Dip-
lomatic Papers, záznam o schôdzi československej delegácie v San Franciscu z 20. apríla 
1945.

2   Archív Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky (AMZV ČR), Praha, f. Generál-
ny sekretariát ministra (GSM) 1945 – 1954, č. kart. 84.

kniha_zalomenie_update.indd   105 19/04/15   21:26



Slavomír Michálek 106

V deň otvorenia konferencie sa konala druhá schôdza československej dele-

gácie. Jej členovia sa dohodli na obsadení jednotlivých komisií a výborov, ako aj 

na tom, že kontakty so sovietskou delegáciou bude mať na starosti Hanč, s ame-

rickou Hurban, s francúzskou Krno a s britskou Masaryk. Papánek bol poverený 

vnútorným vedením delegácie a spravodajstvom.3

V prvej etape konferencie, do 2. mája, vystupovali na ôsmich plenárnych 

zasadnutiach vedúci jednotlivých delegácií s politickými deklaráciami. Za čes-

koslovenskú stranu vo všeobecnej rozprave hovoril J. Masaryk. V súvislosti 

s československým stanoviskom predložil Pripomienky československej vlády 
k návrhom veľmocí z Dumbarton Oaks. Pripomenul tiež československo-soviet-

sku spojeneckú zmluvu z decembra 1943 a potvrdil (tak ako ostatní) potrebu 

utvoriť efektívnu medzinárodnú organizáciu garantujúcu mier. Súčasne s ple-

nárnym zasadnutím prebiehali zasadania riadiaceho výboru, kde sa riešili 

procedurálne a organizačné otázky. Plenárne zasadnutie 30. apríla dodatočne 

potvrdilo riadiaci výbor a schválilo aj ďalšie výbory: výkonný, koordinačný 

a mandátový. Ako pracovné orgány boli schválené štyri komisie, rozdelené na 

12 pracovných výborov, špecializujúcich sa na konkrétne otázky. Prvá komisia 

sa zaoberala vypracovaním Preambuly, cieľmi a základnými princípmi organi-

zácie, otázkami členstva, organizáciou Sekretariátu a revíziou Charty. Druhej 

komisii bola vyhradená problematika Valného zhromaždenia vrátane hospo-

dárskej a sociálnej spolupráce. Tretia komisia mala na starosti okruh otázok, 

ktoré súviseli s činnosťou Bezpečnostnej rady. Štvrtá sa venovala právnym 

aspektom a problematike Medzinárodného súdneho dvora.4 Na začiatku kon-

ferencie došlo k už spomínanému incidentu, ktorý sa týkal účasti Poľska. Na 

zasadnutí vedúcich delegácií ako prvý vystúpil s touto otázkou na sovietsky 

podnet J. Masaryk. Sovietsky minister zahraničných vecí Vjačeslav M. Molotov 

jeho vystúpenie verejne podporil s tým, že na konferenciu by mali byť prizvaní 

zástupcovia poľskej dočasnej vlády, tzv. Lublinského výboru. V rámci búrlivej 

diskusie, keď Anthony Eden a Edward R. Stettinius presadzovali poľskú exi-

lovú londýnsku vládu, nútil Molotov Masaryka, aby podporil jeho stanovisko. 

Ján Papánek na situáciu spomínal takto: „Pobočník Molotova Alexej Pavlov 
odovzdal Masarykovi lístok, podľa ktorého ak nevystúpi s podporou sovietskeho 
stanoviska, bude to Molotov pokladať za porušenie dohody medzi Masarykom 
a ním. Trikrát urgoval Masaryka, až ten napokon vystúpil. No sovietsky návrh 

3   NYPL, New York, f. Jan Papanek Diplomatic Papers, záznam o schôdzi československej 
delegácie v San Franciscu z 25. apríla 1945.

4   Medzinárodné konferencie, dokumenty 1943 – 1945. Praha 1985, s. 20. 
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