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Vliv české šlechty na Runcimanovu misi

Lord Runciman s manželkou Hildou 1 Lord Runciman s Alfonsem Clary-Aldringenem z Teplic2

Výsledky

Frank Ashton-Gwatkin, vedoucí Runcimanova štábu, s Maxem Egonem Hohenlohe-Langenburg.5

Prameny a literatura

VÝSLEDKY ODLIŠNÉ OD PŘEDCHOZÍCH STUDIÍ:

• Výzkum nabízí zcela nový náhled na působení lorda Runcimana a jeho týmu v 
Československu v období sudetoněmecké krize. 

• Jako první novodobá historická práce detailně rekonstruuje pobyt lorda Runcimana 
v Československu, včetně jeho osobních setkání s místní šlechtou.

• Práce umožňuje náhled do lordova soukromí a jeho vlastního myšlenkového světa. 
Interpretaci jeho osoby usnadnily i vzpomínky vnučky lorda Runcimana Ann 
Shukman.

• Výzkum umožnil vytvořit vyváženější pohled na Runcimanovu misi a přiblížit roli 
šlechty při ovlivňování politického vývoje v meziválečném Československu.

• Hlavním pramenem pro mou badatelskou činnost se stal deník 
manželky lorda Runcimana (1870–1949) Hildy Runciman 
(1869–1956), uložený v Newcastle University Library v Anglii. 

• Opis deníku Hildy Runciman ze srpna – září 1938 s řadou 
poznámek mi poskytla její vnučka Ann Shukman, která výzkum 
obohatila o řadu svých osobních vzpomínek na prarodiče.

• Dalšími prameny jsou deníky Alfonse Clary-Aldringena ze 
Státního oblastního archivu (SOA) Litoměřice či deník Eugena 
Czernina ze SOA Třeboň.

• Zcela zásadní pro výzkum byly i novinové články a 
korespondence, uložené mimo jiné v SOA Zámrsk.

• Zpracování tématu by nebylo možné bez nastudování 
tematické literatury českých i zahraničních historiků, 
zabývajících se otázkou české šlechty v meziválečném období; 
zmínit lze Ditu Jelínkovou-Homolovou, Eagla Glassheima, 
Václava Horčičku, Zdeňka Hazdru ad.

Na základě dosavadních zjištění je nyní jasné, že britští emisaři udržovali kontakty nejen 
s proněmecky a nacisticky orientovanou šlechtou, ale i s pročeskými zástupci. 

Mezi nejaktivnější pročeské šlechtice během Runcimanovy mise patřili zástupci 
pročeské větve rodu Kinských a zástupci rodu Schwarzenbergů.

Česká šlechta z obou táborů měla nepochybně na smýšlení lorda Runcimana vliv, 
ovšem tento vliv byl vyvážený a samotného lorda Runcimana nelze obvinit vyloženě z 
proněmeckých sympatií – ačkoliv to samé nelze tvrdit o jeho spolupracovnících, jako 
např. o Franku Ashton-Gwatkinovi.

VÝZKUMNÉ OTÁZKY

• S jakými českými šlechtici 
udržoval kontakty britský tým 
lorda Waltera Runcimana 
během mise v Československu v 
období 3. srpna – 16. září 1938?

• Do jaké míry tyto kontakty 
ovlivnily smýšlení britských 
emisarů ohledně 
sudetoněmeckého sporu?

TRADIČNÍ ODPOVĚDI

• Čeští akademici dlouhodobě upozorňovali 
především na styky lorda Runcimana s 
proněmeckou šlechtou, jejímž cílem byla 
anexe Sudet nacistickým Německem. Šlo o 
šlechtice jako Ulrich Kinsky či Alfons Clary-
Aldringen.

• V posledních dekádách akademická obec 
obrátila svou pozornost i ke kontaktům 
britské mise s pročeskými šlechtici, jakými 
byli Zdenko Radslav Kinský či Adolf 
Schwarzenberg.

• Dosud však žádný historik nepodrobil 
Runcimanovy osobní kontakty s českou 
šlechtou detailní analýze.

Návštěvy lorda Runcimana u šlechtických velkostatkářů srpen – září 1938

6. – 8. srpna 1938 Zdenko Radslav Kinský, Žďár nad Sázavou pročeský

9. – 10. srpna 1938 Zdenko Radslav Kinský, Karlova Koruna pročeský

13. – 15. srpna 1938 Ulrich Ferdinand Kinsky, Na Tokáni proněmecký

18. srpna 1938 Max Egon Hohenlohe-Langenburg, Červený Hrádek proněmecký

20. srpna 1938 Karel VI. Schwarzenberg, Čimelice pročeský

20. – 21. srpna 1938 Adolf Schwarzenberg, Horní Planá pročeský

27. – 28. srpna 1938 Alfons Clary-Aldringen, Teplice proněmecký

28. srpna 1938 Max Egon Hohenlohe-Langenburg, Červený Hrádek proněmecký

9. – 12. září 1938 Eugen Czernin, Petrohrad nestranný

Přehled návštěv lorda Runcimana u české šlechty mimo Prahu 4

1. Newcastle University Library, Runciman (Walter) Archive, WR 319, Press cuttings, letters and papers about WR’s 
Mission to Czechoslovakia, July–Sept. 1938.

2. Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Děčín, archivní fond rodinný archiv Clary-Aldringen, kart. 665, inv. č. 1011, 
novinové výstřižky.

3. Newcastle University Library, Runciman (Walter) Archive, WR WR ADD.A/13 Diary of Hilda Runciman, Aug–Sep 1938. 

4. Tamtéž.

5. Státní oblastní archiv Zámrsk, archivní fond rodinný archiv Kinských – Heřmanův Městec, fotografie (dosud bez 
přiděleného inv.č. a č. kart.).

Reference

Ukázka deníku Hildy 
Runciman3

Diskuze a závěry

0

1

2

3

4

5

6

7

Setkání lorda Runcimana se zástupci šlechty (podle počtu dnů)

Pročeští Nestranný Proněmečtí
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