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Mgr. Juan Luis Castro Colina 

 

Venezuelské národohospodářství mezi dvěma světovými válkami  
 

Anotace  
 
Příspěvek popisuje stručnou historií moderní Venezuely, s důrazem na dobu mezi světovými 
válkami a její ekonomickou pozici (vývoz a dovoz). Následně je řeč  o vztazích Venezuely 
s Československem ve sledovaném období, s  důrazem na obchodní výměnu. 
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Summary 

 

The paper describes a brief history of modern Venezuela, with an emphasis on the period 
between the World Wars and its economic position (export and import). Subsequently, we 
talk about Venezuela's relations with Czechoslovakia in the period under review, with an 

emphasis on trade. 
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Venezuela 
 

Základní geografické a společensko-demografické údaje  

 
Venezuela je státem ležícím při jižním břehu Karibského moře. Rozloha této země je 

912 050 km čtverečních. Počet obyvatel byl v roce 1920 spočítán na 2 411 952. Hlavním 
městem je Caracas. Přírodní dominantou západní části země jsou výběžky And, jih země je 
do velké míry pokryt neprostupným pralesem. 
 

Dějiny Venezuely před rokem 1918 

 

Situace do roku 1899 

 

Nejstarším doloženým osídlením Venezuely jsou indiánské kmeny, jejichž civilizace 
sice nedosahovala úrovně Inků či Aztéků, nicméně byla rovněž pozoruhodně vyspělá. Tuto 
indiánskou kulturu rozvrátili expedice Španělů (Alfonzo de Ojeda, Amerigo Vespucci), kteří  
v 16. století postupovali do vnitrozemí na své cestě za hledáním zlata. Přitom bylo všechno 
původní obyvatelstvo násilně katolizováno. 

Původním správním střediskem regionu bylo město Santa Ana de Coro, z něhož bylo 
sídlo guvernéra roku 1576 přeneseno do města Caracasu (založeno 1566), který je hlavním 
městem dodnes. 

Další období toto území bylo součástí španělského místokrálovství Nová Granada,  
a hlavní hospodářskou činností na jeho území bylo zprvu hledání perel, stříbra a zlata, 
později převládalo pěstování tabáku, kávy a kakaa. Velkou roli při prozkoumávání území 
sehrál i německý kapitál bankovního domu Weslerů. Tato rodina poskytla španělskému králi 
Karlu I. velké finanční prostředky na války, které vedl v Evropě. Za to se jí dostalo výhradních 
práv na exploataci západní části dnešní Venezuely. V jejich službách zde působil i známý 
vědec Alexander von Humboldt. Do země začali proudit němečtí kolonisté. Jejich potomci 
tvoří v zemi dodnes dosud velmi kompaktní subkulturu. 

Roku 1777 byl vytvořen generální kapitanát Caracas v hranicích dnešní Venezuely.  
V roce 1811, vzhledem k tomu, že mateřská země – Španělsko, byla zaměstnána bojem  
s Napoleonem, byla Venezuela první latinskoamerickou zemí, která vyhlásila nezávislost.  

(1. republika, 1811-1812). Tento pokus však španělské oddíly vyslané z Evropy ve spojení  
s místními roajalisty záhy potlačily. Další pokus o nezávislost, vedený Simónem Bolívarem, 
byl, přes dočasné neúspěchy (krátce trvající 2. republika 1813-1814), již završen vítězstvím. 
Hlavním bojištěm při tomto osvobozeneckém boji byla právě dnešní Venezuela, kde přišla  
o život zhruba třetina tehdejšího obyvatelstva (300 000 z celkového počtu 900 000). Mezi 
lety 1819-1830 existoval stát Velká Kolumbie (3. republika), jehož součásti byla mimo 
Venezuely i Kolumbie, Panama a Ekvádor. Roku 1829 se tento stát rozpadl a Venezuela se 
stala zcela samostatnou zemí (4. republika). 

Stát to byla ale velmi nestabilní, jehož historie byla plná občanských válek, vzpour, 
vojenských diktatur a obecné chudoby většiny obyvatelstva. Pro venezuelský politický 
systém byly charakteristické to, že v čele diktatur stály vždy osoby rekrutující se z And 
(„Andinos“, tj. obyvatelé provincií Táchira, Mérida, Trujillo a západních částí provincií Barinas 
a Apure). 
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Ti tvoří uvnitř země zvláštní „kastu“ lidí, tradičně sázejících na vojenskou kariéru,  
tzv. „caudillos“. Období jejich diktatur se ve venezuelské historii vyznačovala represemi, 
stávkami, protesty, politickými tlaky, zákazy politických stran, omezenými válkami mezi 
jednotlivými oblastními vojenskými náčelníky, atd. Tato skupina nepříznivých faktorů, kterou 
se vyznačoval politický systém v té době, značně poznamenala venezuelskou ekonomiku. 

Od počátku 20. století do konce I. světové války, byly ve Venezuele dvě diktatury:  
„La frustrada restauración“ (Zklamaná restaurace, 1899-1908), řízená generálem Ciprianem 
Castrem; a „La rehabilitación nacional“ (Národní rehabilitace, 1908-1935), známá také jako 
„El Gómecismo“ (Gómezův režim), která měla v čele generála Juana Vicenta Gómeze. 
 

„La frustrada restauración“ (Zklamaná restaurace) 

 

Konec XIX. století byl ve Venezuele ve znamení mnoha bojů presidenta Andradea  
s početnými skupinami caudillos, které se pokoušely uchvátit moc ve státě. President odolal 
několika pokusům o převrat, nakonec jej ale podlehl tzv. „Invazi šedesáti“. 

„Invaze šedesáti“ nebo „Revolución liberal restauradora“ (Liberální restaurace 
revoluce) bylo jméno pro vzbouřenecké hnutí, řízené Ciprianem Castrem (1858-1924, 
přezdívaným „Andský lev“). Ten ze svého exilu v Cucutu (Kolumbie) připravil útok 60 mužů 
z And, kteří 23. května. 1899 překročili kolumbijsko-venezuelskou hranici a bez větších obtíží 
pokračovali směrem na hlavní město. Cestou se k nim přidávaly další oddíly, toužící podílet 
se na moci, až celá tato armáda 22. října 1899 triumfálně vstoupila do Caracasu. Dosavadní 
president, vědom si marnosti odporu, se uchýlil do exilu. 

Když se Castro následujícího dne (23. X. 1899) prohlásil presidentem, mohl po jistou 
dobu počítat s podporou prakticky celé země. Tato podpora ale neměla dlouhého trvání,  
a obyvatelstvo země se brzy rozdělilo na dvě části. 

První byla skupina, která ho podporovala. Sem patřili andští vojáci, jako třeba Juan 
Vicente Gómez, Celestino Castro, Roma Moreno, Pedro Marina Cardenas, atd. 

Proti nim stála skupina druhá, Castrovi nepřátelé. Mezi nejznámější se počítal caudillo 
José Manuel Hernandez, více známý jako „El Mocho Hernandéz“, velkopodnikatel Manuel 
Antonio Matos, Nicolas Rolando, Celestino Perasa a Carlos Rangel Garvirias. Záhy po svém 
nástupu k moci již musel Castro čelit ozbrojeným povstáním, která mu vyčítala, že si chce 
zcela přivlastnit ekonomickou a politickou moc v zemi. 

Nespokojenost mnoha obyvatel země byla spjata se zhoršující se ekonomickou situací 
v zemi. Diktátor totiž, aby mohl vytvořit stabilní a moderní armádu, která by mohla efektivně 
potlačit jeho nejen zahraniční, ale hlavně domácí nepřátele, používal přílišné finanční 
prostředky z rozpočtu země. Venezeuela se záhy začala utápět v ekonomické krizi, kterou 
ještě zhoršily nízké ceny kávy na světovém trhu. Snížení příjmů z této hlavní exportní 
komodity Venezuely znamenalo velký pokles příjmů venezuelské státní pokladny. Tato krize 
nedovolila Venezuele zaplatit své finanční závazky a zahraniční dluh tak narůstal. Největším 
věřitelem Venezuely bylo Německo, které v roce 1896 dalo půjčku přímo venezuelské vládě. 
O splacení této půjčky se Německo začalo obávat, a nadto, podobně jako Velká Británie, 
požadovalo finanční odškodnění pro své občany, podnikající ve Venezuele, kteří byli  
v pruběhů několika předchozích nepokojů postiženi ztrátou majetku (v důsledku rabování 
luzy). Podobný požadavek na odškodnění svých občanů vznesla brzy také Itálie a Francie.  



 

 
 

Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII ., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Juan Luis  Castro Col ina, Venezuelské národohospodářství mezi  dvěma světovými  vá lkami  (2019_A_10)  

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

4 

Castro, jehož hospodaření mezitím přivodilo státní bankrot, nebyl ani v nejmenších 
schopen (a ochoten) tyto zahraniční pohledávky uhradit. Odveta na sebe nenechala dlouho 
čekat. Dne 9. prosince 1902 zablokovaly německé, britské a italské lodi venezuelské pobřeží, 
a vlády těchto zemí vydaly prohlášení, v němž se uvádělo, že blokáda skončí teprve ve chvíli, 
kdy se Venezuela zaváže k obnovení plateb. Podporu této akci vyslovili i další venezuelští 
věřitelé – Nizozemsko, Španělsko a Belgie. 

Tento mezinárodní problém dovolil Castrovi vytvořit v zemi „stav obležení“, což je 
modelová situace, která takřka vždy umožňuje diktátorům upevnit jejich moc. A to se stalo  
i tehdy. V okamžiku národního ohrožení veškeré vnitrostátní spory přestaly a Castrovi 
dosavadní nepřátelé mu nabídli podporu a spolupráci na jeho doktríně „La Planta insolente 
del extranjero ha profanado el sagrado suelo de nuestra patria“ („Špinavá noha cizince 
poskvrnila nejsvětější půdu naší země“). Celonárodní spojenectví Castrovi zajistilo politické 
vítězství v zemi a poskytlo mu pevnou základnu pro novou reformu ústavy. K té došlo v roce 
1904, a na jejím základě se prodloužil Castrův presidentský mandát a bylo umožněno jeho 
znovuzvolení do nejvyššího úřadu v zemi i na období let 1905-1911. 

Patovou situaci se ujaly řešit Spojené státy, které svou Monroeovou doktrínou razily 
zásadu, že o poměrech na americkém kontinentě by se neměly vměšovat evropské 
mocnosti. Za jednacím stolem ve Washingtoně byla v únoru roku 1903 podepsána dohoda, 
která Venezuelu zavazovala všechny příjmy, získané na clech v přístavech Porto Cabello a La 
Guaira použít na splácení výše zmíněných dluhů. Evropské lodi potom z venezuelských vod 
odpluly. 

Navzdory podepsané smlouvě se Castro ani nadále nijak intenzivně nesnažil dluhy  
s Evropou vyrovnat, a věřitelé si na své pohledávky museli počkat až na dobu vlády Juana 
Vincenta Gómeze. 

V roce 1904 general Cipriano Castro vyhlásil důlní zákon, který zvyšoval daně  z těžby 
u důlních společností, které byly z velké části zahraniční. Zároveň byl vydán dekret o tom, že 
veškeré spory mezi venezuelským státem a zahraničními těžebními společnostmi bude 
napříště řešit výhradně venezuelský tribunál a nebude do nich zatahována žádná zahraniční 
vláda. 

V této době byl také přijat zákon o civilním rozvodu. Ten diktátoru Castrovi způsobil 
velké problémy s katolickou církví, která byla proti tomuto zákonu, a která svou velkou moc 
ve venezuelské společnosti napříště čím dál více obracela proti Castrovi. 

Projekt liberální restaurace očividně selhal a napětí mezi zájmovými skupinami v zemi 
se po opadnutí vnějšího nebezpečí opět obnovilo. Osudným se pro něho stal rok 1908, kdy 
se vydal na zdravotní zotavenou do Evropy. Toho využil jeho pobočník, vice-president 
a ministr války a námořnictva, Juan Vicente Gómez, který za podory početně proticastrovské 
opozice v zemi převzal moc. Podporu a mezinárodní uznání Gómezovy okamžitě zajistily 
všechny státy, s nimiž Castro přerušil styky a které s i od nového vládce slibovaly 

přinejmenším vstřícnější zahraniční politiku a splácení dluhů. Cipriano Castro měl zakázán 
vstup do vlasti, a proto umírá v roce 1924 v exilu na Portoriku. 
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„La rehabilitación nacional“ (Národní rehabilitace) neboli „El Gómecismo“ (Góme-

sismus) 

 
Kariéra generála Juana Vicenta Gómeze byla původně spjata s Ciprianem Castrem. 

Stejně jako on byl mesticem z andské provincie Tachíra a účastnil se „Invaze šedesáti“. Díky 
spolupráci s Castrem se roku 1905 stal vicepresidentem republiky. Navzdory tomuto 
přátelství si ale uvědomoval, že Castro je pro zemi obrovským nebezpečím, a tak se rozhodl 
využít první příležitosti k jeho sesazení. 

Podle ústavy jako vice-president přejal počas nepřítomnosti presidenta v zemi 
(z důvodů zdravotní dovolené v Evropě) jeho pravomoci, a obrátil je proti svému 
dosavadnímu nadřízenému. Přiměl Nejvyšší soud země prohlásit Castra za škůdce země 
(„vlastizrádce“ a „podněcovatele přečinů“) a zakázat mu návrat do země. Sám sebe v roce 
1908 prohlásil prozatímním presidentem. 

V okamžiku, kdy se generál Gómez ujal presidentského úřadu v zemi, se Venezuela 
nacházela ve více ekonomicky svízelném stavu, než v době, kdy do úřadu nastupoval 
Cipriano Castro. Státní pokladna zcela prázdnotou, společnost byla zcela rozdělen kvůli 
bojům mezi caudillos a vládou. Zemědělství bylo v úpadku a pod kontrolou velkostatkářů 
(latifundistů). Vůči světovému průměru byla Venezuela celkově velmi zaostalou zemí. 
Zadlužená země byla neschopna platit své pohledávky, čímž se dostala do těžkostí s e 

světovými velmocemi. Venezuela této doby byla ještě kvůli krokům Cypriana Castra stala 
zemí, která měla nejvíce mezinárodních konfliktů ve světě. 

Proto tedy Gómez ve svém prvním veřejném projevu deklaroval, že jeho nástup bude 
začátkem „Národní rehabilitace“. Aby se udržel u moci, slíbil veřejnosti politiku národní 
rehabilitace pod heslem „celostátní spojenectví, mír a práce“. Gómez slibil domácí veřejnosti 
svobodu, záruku občanských práv; mezinárodnímu společenství slíbil respekt vůči suverenitě 
jiných států, ochranu zahraničních investic a snahu o hledání řešení venezuelských 
mezinárodních problémů. 

Bez problémů prosadil jmenování sebe konstitučním presidentem na období let 
1910-1914. V letech 1908 až 1913 se země těšila relativně vysoké vnitřní svobodě. Do země 
se vrátilo množství exulantů, kteří Gómezovi nabídli podporu, protože si nepřáli, aby se  
k moci opět dostal Castro. Podíl na moci přitom Gómez přiznal i lidem z okolí Cypriana 
Castra. Výměnou za beztrestnost a funkce si získal jejich loajalitu. Příkladem toho byl Castrův 
někdejší ministr zahraničních věcí, Esteban Gil Borges, které ve svém úřadě zůstal i za 
Gómeze. 

Tohoto času Gómez využil z pozvolnému upevnění své pozice. V roce 1914 se cítil 
natolik silný, že reformoval ústavu, proto aby se udržel v presidentském úřadě (celkem 
ústavu pro své potřeby během své vlády upravil šestkrát). Tím svoje očekávání poněkud 
přecenil a způsobil nespokojenost veřejnosti. Došlo k prvním závažnějším demonstracím. 
Generál odpověděl dvojím způsobem. Jednak opozici nesmlouvavě potlačil a represe se stala 
hlavním znakem jeho vládní aparátu, zavedl cenzuru a vězení naplnil svými odpůrci. Mnozí 
jeho protivníci – studenti, byli nasazení na nucené práce při výstavbě cest a dálnic. Mnoho 
oponentů bylo obviněno z podpory komunismu a byli nuceni odejít do exilu. 
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Jednak se ale rozhodl alespoň naoko odejít do pozadí. V první polovině roku 1915 
místo sebe jmenoval loutkového presidenta Victorino Márquze Bustilose (kterého ponechal 
v úřadě do roku 1922), sám si přitom ponechal vedení armády a skutečnou absolutní 
kontrolu nad celou zemí. 

Gómezův vliv a postavení ve Venezuele je naprosto jedinečné. Je nejen presidentem 
a nejvyšší osobou podle ústavy, nýbrž de facto je svrchovaným pánem v zemi, který vládne 
naprosto diktátorsky a bez jeho vůle ani na poli hospodářském ani politickém nelze nic 
uskutečniti. Parlament a senát jsou sice voleny a pravidelně se scházejí, ale jejich debaty 
nemají žádného významu. Jsou to pouze figurky bez moci a vlivu, za nimiž stojí tvrdá 
Gómezova diktatura. Přitom Gómez navenek zachovává dekorum vyvolenců národa, platí 
100 bolívarů (620 Kč) denně diet a ubytování. Při zahájení kongresu je za to vždy veleben 
potokem oslavných řečí a devotními manifestacemi. 

Ač tedy nebyl titulární hlavou státu, zkoncentroval  všechnu politickou moc v zemi ve 
svých rukách a jeho vláda měla ryze autoritativní profil. Zavedl v zemi nesmírný nepotismus. 
Na všechny posty (ministři, presidenti spolkových států) v zemi usazoval své nespočetné 
příbuzné a známé z Tachíry. 

Politická rozhodnutí probíhala tak, že určitý počet lidí se shromáždil kolem pohlavára, 
který udílel rozkazy. Lid byl pouhým divákem národního života a nevěděl, jak to ve 
skutečnosti chodí. 

Jeho vládu přitom ale nelze jednoznačně považovat za negativní období v dějinách 
Venezuely. Naopak – podle mého názoru pozitivní prvky převažují. Na rozdíl od Castra 
dokázal Gómez (i přesto, že si pro sebe a pro své blízké přivlastnil obrovské sumy) relativně 
smysluplně využít příjmy státu. Díky ziskům z rostoucí těžby ropy dokázal ozdravit státní 
pokladnu, protkat zemi sítí moderních komunikací a zmodernizovat armádu. 

Armáda ve Venezuele vůbec hrála (stejně jako v celé Latinské Americe) obrovskou 
roli. Gómez argumentoval, že obrovské prostředky investované do armády jsou přínosem 
pro celou zemi. Zcela vyměnil velitelský sbor. Razil zásadu, že moderní disciplinovaná armáda 
je tu ve prospěch celé země, narozdíl od armády zaostalé a nedisciplinované, která jenom 
vyhovuje zájmům caudillos. Vytvořil speciální vojenské školy a zprofesionalizoval armádu. 
Jako příklad si vzal vlasteneckou doktrínu tehdejší císařské německé armády.  

V průběhu I. světové války byla Venezuela neutrální. Tato neangažovanost, ve spojení 
s růstem příjmů z těžby ropy, přinesla do Venezuely bohatství a dala Gómezovu režimu 
ekonomickou stabilitu. V roce 1918 se již dá hovořit o tom, že armáda a policie kontrolovala 
jakýkoli pohyb ve Venezuele. Kapacity státu byly bezezbytku využity k tomu, aby byl v zemi 
zajištěn vnější i vnitřní mír. 
 

Politický systém Venezuely po I. světové válce 

 

Pokračování „Gómesismu“ 

 

Perioda mezi lety 1918-1935 byla pochopitelně pokračováním hegemonie generála 
Gómeze. V období let 1915-1922 se Gómez vzdal funkce presidenta, zcela opustil Caracas  
a uchýlil se výhradně do hlavního stanu armády v Maracay. Loutkovým presidentem země 
byl z Gómezovy vůle již zmíněný Victorino Márquez Bustillos. Znovu zvolen presidentem byl 
Gómez v období let 1922 až 1929. V době od r. 1929 do 1931 byl loutkovým presidentem 
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republiky Dr. Juan Bautista Pérez, Gómez si v té době znovu ponechal vrchní velení 
venezuelské armády. Znovu zdůrazňuji, že oba výše uvedení loutkoví presidenti byli ve svých 
úřadech pouze z milosti Gomézovy, který držel v rukou skutečnou moc. Od roku 1931 držel 
Gómez v rukou presidentskou moc opět osobně, což trvalo až do jeho smrti v roce 1935. 

V okamžiku, kdy již plně kontroloval populaci a kdy zlepšil svoje vztahy k církvi 
a zahraničím, v době, kdy měl ve svých rukou absolutní moc nad politickou a vojenskou 
sférou země (president země a vrchní velitel armády), bylo pro Gómeze snadné zcela 
eliminovat své skutečné nebo i jen potenciální nepřátele. Jedinou vážnější hrozbu pro něj 
znamenal rok 1928, kdy se při oslavě studentského týdne odehrály velké demonstrace. I zde 
se ale armádě a policii podařilo obnovit pořádek. Osoby, které byly tehdy perzekvovány, 
stály později u zrodu seskupení, známého jako La Generación del 28 (Generace 28).  

Režim byl každým dnem ekonomicky a policejně stále silnější, možnost úspěšně 
vzpoury se zmenšovala rok za rokem. V roce 1931 byl – a to velmi rychle – zlikvidován 
poslední pokus o převrat (jeho osnovatel generál Juan Pablo Peňalosa byl okamžitě 
internován v přímořské pevnosti Porto Cabello, kde o dva roky později zemřel). Zbytek 
Gómezovy vlády se odehrál za naprostého klidu v zemi. 

Pro efektivnější kontrolu země se Gómez velmi věnoval výstavbě sítě dálnic. V jejím 
centru bylo město Maracay, sídlo hlavního štábu armády a Gómezova nejčastější rezidence. 
Toto město leží v geografickém středu severní Venezuely (jih země je neobývaný)  

a v případě vzpoury z něho mohla armáda po síti silnic kdekoli rychle zasáhnout a udusit 
revoltu ještě v zárodku (Maracay je dodnes největším vojenským centrem Venezuely  
a nacházejí se zde největší kasárna, vojenské letiště a více než 10 vojenských š kol). 

Jeho represivní aparát byl nástrojem pro snadné ovládání státu. Ve svých rukou 
koncentroval veškerou moc ve státě, legislativu, exekutivu, i soudnictví. Nahrával tak 
všudypřítomné korupci a kupčení s licencemi na státní zakázky. To vše v situaci, kdy  většina 
obyvatel žila pod hranicí existenčního minima. Situaci dokreslovala i vysoká negramotnost  
a vůbec nevzdělanost populace. 

Přitom ale nelze nevidět i velká pozitiva Gómezovy vlády. Příkladem může být ta 
skutečnost, že Venezuela zcela splatila zahraniční dluh. (To bylo známá i československým 
diplomatickým kruhům, které právě kvůli tomuto faktu považovaly Venezuelu za velmi 
solidního partnera pro zahraniční obchod). 

Mezi další charakteristiky, za něž je generál Juan Vicente Gómez veleben, je počítáno 
to, že integroval zemi, skoncoval s dosud stále doutnajícími drobnými občanskými válkami  
a nastolil občanský mír. Stimuloval zahraniční investice z USA, Nizozemí, a z dalších zemí. 
Rozvíjel styky se zahraničím, které byly za vlády Cypriana Castra přerušeny. Obnovil kredit 
Venezuely v zahraničí. Toto bylo nutným předpokladem nárůstu zahraničního obchodu  
a vzestupu země. 

Když přišel k moci, byla státní pokladna Venezuely úplně prázdná. Za jeho vlády byly 
pohašeny zahraniční i vnitřní dluhy, bylo vystavěno přes 5 000 km cementových silnic, 
mnoha vodovodů, budov, mostů atd. Ve státní pokladně zůstalo na hotovosti 180 milionů 
bolivarů. 
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„La tímida apertura democrática“ (Nesmělé otevření se demokracii) 

 
Názvem „La tímida apertura democrática“(„Nesmělé otevření se demokracii“ 

1935-1941), se označuje perioda, která byla pod heslem eliminace Gómezismu vedená 
generálem Eleazarem Lópezem Contrerasem. 

„El Benemérito“ Gomez zemřel 18. prosince 1935. Další andský generál, dosavadní 
ministr války a námořnictva, Eleazar López Contreras, zaujmul jeho místo. Eleazar López 
Contreras byl, stejně jako Castro i Gómez, mesticem z provincie Tachíra. Oběma předchozím 
diktátorům také v různých funkcích sloužil. Účastnil se Castrovy „invaze šedesáti“, za Gómeze 
byl ministrem války a vice-presidentem. 

Po smrti generála Gómeze byl Contreras na základě ústavy jmenován prozatimním 
presidentem na zbytek presidentského období, tj. do dubna 1936. Ačkoli byl hluboce spjat  
s dosavadním režimem, u obyvatelstva byl velmi populární, protože v době studentských 
demostrací v roce 1928 odmítl jako velitel posádky v Caracasu stříleti proti demonstrantům.  

Po svém nástupu do funkce dal najevo, že hodlá „postavit most mezi minulostí  

a budoucností“. Členové kabinetu, které jmenoval, byli tak často exponenty Gómezismu. 
Jmenování členů nového kabinetu působilo na veřejnost velkým překvapením. Ministrem 
zahraničních věcí zůstal Dr. Pedro Itriago Chasin, jeden ze sloupů starého režimu. Prý byl 
ponechán z důvodů, že ovládá jednání o vymezení hranic s Kolumbií. Většina presidentů 
spolkových států, guvernérů a přednostů civilní správy se i nadále rekrutovala z řad lidí 
bývaleho režimu. Jediný svobodomyslný president byl Dr. Cordoba ve státě Sucre.  

Gómezovou smrtí se obyvatelstvo Venezuely roštěpilo na dva směry: na modernisty a 
konservativce. Konservativci ještě 19. prosince 1935 se pokoušeli udržeti starý režim  
a dávali stříleti do lidu. Lopez Contreras nalézá se mezi oběma směry a rád by uskutečnil 
jejich synthesu. 

Parlament při projednávání reforem ústavy zamítl bez debaty návrh na zkrácení doby 
mandátu poslanců a senátorů. Také návrh na konfiskaci Gomézova majetku zamítl většinou 
hlasů bez debaty. 

President Lopez Contrera vystavěl konservativcům zlaté mosty a bude mu velmi těžko 
s administrativou podobného rázu udržovati si na dlouho sympatie lidu v té míře, jaké jich 
dosud požíval. Převzetí mužů starého režimu omlouvá se tím, že přispěli k legálnímu postupu 
při přechodu moci. Činnost jich bude prý také lépe kontrolována a časem sami odejdou. Zdá 
se, že lid má na věc jiný názor. 

Oč mrtvolnější byl klid za Gómezovy vlády, o to bouřlivější nastala situace po 
generálově smrti. Rázem se ocitli na svobodě tisíce politických vězňů, navrátily se i mnohé 
osoby z emigrace. Nic však nebylo tak jednoduché. Změna v čele státu se neobešla bez 
násilností z jedné i z druhé strany. 

Dne 22. prosince 1935 Gómezův bratr Eusebio Gómez, president spolkového státu 
Lara, přijel s několika důstojníky do Caracasu, aby se zde pokusil o státní převrat. Byl však  
v budově guvernérově zastřelen. 

Venezuela smrt Gómezova bratra bouřivě oslavovala a považovala ji za definitivní 
konec Gómezova režimu. Téhož dne (20. prosince 1935) generál Eleazar López Contreras 
osvobodil politické vězně a znovu zřídil občanská práva podle ústavy. Mír netrval dlouho, 
protože venezuelské obyvatelstvo, rovněž v rámci oslav konce Gómezova režimu, vyšlo do 
ulic a začal drancovat a zapalovat domy Gómezových přívrženců. Dav přitom žádal, aby 
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generál Eleazar López Contreras odvolal z úřadů všechny funkcionáře a státní  úředniky, kteří 
pracovali pro Gómeze. 

Násilnosti se později přenesly i na obchody a z původně politicky zabarveného násilí 
se vyklubala klasická vláda luzy. Ve světle těchto nepokojů generál Contrera 5. ledna 1936 
znovu zrušil ústavou garantovaná občanská práva, zakázal schůze více než tří osob, zakázal 
komunistickou propagandu, stávky a demonstrace. Zároveň nastolil cenzuru tužší, než jaká 
existovala za vlády generála Gómeze. 

V reakci na tyto kroky došlo 14. února 1936 k velké demonstraci, kdy se několik tisíc 
lidí na Bolívarově náměstí v centru Caracasu požadovalo znovuzavedení ústavních 
občanských práv a úplné odvolání státních úředníků, spjatých s Gómezovým režimem. 
Guvernér Caracasu, Felix Galavís dal příkaz ke střelbě do demonstrantů. Výsledkem bylo 
několik mrtvých a zraněných. Demonstrace se poté ještě zintenzívnily. Guvernér by odvolán 
a místo něho byl na toto jmenován generál Elvano Mibelli, který zůstal v této funkci až do 
konce Lópezovy vlády. 

V dané situaci se generál Contreras nakonec rozhodl hlasu lidu vyhovět a nahradit 
státní úředníky, spjaté s Gómezem novými tvářemi. Obnovil i ústavní občanská práva  
a navrhnul nový program, známý jako „El programa de Febrero“ (Únorový program).  
V tomto programu uvedl, že jeho vláda bude režimem postaveným na  právu, která bude 
nejen vyžadovat respekt od obyvatelstva, ale zároveň bude sama respektovat občanské 
svobody. Přislíbena byla i reforma sociální péče, vybudování nových silnic, investice do 
školství a zemědělství. 

Dne 25. dubna 1936 jmenoval Národní kongres generála Contreru oficiálně 
konstitučním presidentem Venezuely na období sedmi let (1936-1943). Sám nový president 
při té příležitosti prohlásil, že konstituční změny musí být dosaženo do 5 let, načež sám 
odstoupí. 

V průběhu Lópezova mandátu byly založeny různé instituce, jako například 
Venezuelská národní banka, vyhlášeny nové zákony, založeno několik nových ministerstev  
a začalo jednání o podepsání obchodní smlouvy se Spojenými státy americkými (byla 
realizována v listopadu 1939). 

V tomto období oteplení došlo ke znovuoživení politických aktivit a Lópezovi 
oponenti legálně zakládali politické strany. Mezi ně patřili Movimiento de Organización 
Venezolana (ORVE), Partido Republicano Progresista (PRP, Pokroková republikánská strana), 

Bloque Nacional Democratico (BND – Národně demokratický blok), Unión Nacional Estudiani 
(UNE – Studentská národní unie). 

Platformu ORVE zakládal spisovatel Mariano Picon Salas (budoucí charge d´affaires 
Venezuely v Československu), Raul Leoni a Rómulo Betancourt. 

Národně demokratický blok, jehož základnou byl stát Zulia, zakládali Valmore 
Rodríguez, Gabriel Bracho Montiel a Isidro Valles. 

Studentská národní unie byla založena na křesťansko-socialistických základech, 
zakladateli byli Rafael Caldera, Pedro José Lara Peňa, Lorenzo Fernadez. 

Uskupení ORVE, PRP a BND se později spojili a spoluzákladali Partido Democrático 
Nacional (PDN – Národní demokratickou stranu), která však nebyla legalizovaná. 

Nové politické organizace založily své informační orgány (časopisy, noviny, mezi nimi  
nejdůležitější „Ahora“, „El Popular“, „Acción Estudiantil“, „Fantoches“, a jiné). 
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V některých listech byl kritizován Lópezův režim a byly propagována opoziční 
doktríny. Vláda na to reagovala znovuzavedením cenzury. 

Tyto politické organizace a odbory začaly organizovat své opoziční akce, stávky  
a demonstrace. Nejdůležitější stávkou bylo vystoupení dělníků pracujících v ropném 
průmyslu („La Huelga de los Trabajadores Petroleros“), která začala 14. prosince a skončila 
24. ledna 1937. Jejím výsledkem byl presidentský dekret, na jehož základě získali tito dělníci 
zvýšení platu. Zároveň ale Národní kongres 13. března 1937 poslal organizátory celé této 
akce do exilu, protože je obvinil z komunistické aktivity. Mezi ně patřil znovu Miguel Otero 
Silva, Rodolfo Kintero, Miguel Acosta Saignes, Salvador de la Plaza, Guszavo Machado, 
Augusto Malave Villalba, Gonzalo Barrios. To byly první oběti nové vlny politických represí, 
kterou rozpoutal genrál López, jehož vláda trvala do roku 1941. 

Jedním z postižených byl i Picon Salas, kterému bylo jako nepohodlnému dáno na 
vybranou, aby buďto putoval do vězení, nebo odešel ze země na nějaký zastupitelský úřad co 
nejdále v cizině. Picón Salas si vybral druhou variantu a tak o něm ještě uslyšíme  
v souvislosti s jeho působením vyslance v Československu. 
 

Venezuelská zahraniční politika 

 
Pro venezuelskou zahraniční politiku za doby vlády generála Gómeze byly určující tyto 

faktory: 
 Snaha o zapomenutí všech konfrontací se zahraničním, kterých se dopustil jeho 

předchůdce Cypriano Castro. 
 Prostřednictvím velmi husté sítě zastupitelských úřadů všech úrovní ukázat lesk  

a bohatství venezuelského režimu. 
 Za pomoci stejně husté sítě tajných agentů, působících při zastupitelských úřadech 

kontrolovat činnost venezuelských emigrantů ve světě, a střežit, zda se nevěnují 
nějaké „antigómezovské“ činnosti. 
 
V těchto zásadách – vyjma změny politiky vůči emigraci – v zásadě pokračoval  

i Eleazar Lopez Contrera. Po teritoriální stránce lze venezuelské zahraniční vztahy rozdělit 
takto:  

 

 prvořadé vztahy s americkými státy, a to se zvláštní intenzitou vztahů s Kolumbií 
(hlavní soused) a se Spojenými státy americkými (hlavní obchodní partner); 

 skoro stejně důležité vztahy s evropskými velmocemi (Německo, Francie, Spojené 
království, Itálie); 

 zvláštní zřetel na dění v jazykově a kulturně spřízněném Španělsku, a v katolickém 
centru, Vatikáně; 

 vztahy k menším evropským státům (Dánsko, Belgie, Rumunsko a rovněž 
Československo); 

 vztahy ke zbytku světa. 
 
Interakce s americkými státy byla velmi aktivní. Velkou roli při ní hrálo členství 

Venezeuly v Pan-americké unii, respektive vysílání delegací na Pan-americké konference. 
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Pro venezuelskou zahraniční politiku, byla velmi významná její oposice proti válce na 
americkém kontinentě. Venezuela přistoupila k jihoamerickému protiválečnému paktu, ale  
s výhradou neúčasti na hospodářských sankcích. Venezuela usilovala také o dohodu mezi 
válčícími státy u Chaco. 

Venezuela, jejíž rostoucí význam je všemi americkými státy stále více uznáván, byla 
na konferenci zastoupena prvotřídní delegací a uplatnila se v řadě komisí i plánu. 

Velkým impulsem pro jednání v Limě byla situace spojená s Československem  
a mnichovskou dohodou, které se země podřídila. 

Většina jihoamerických států si uvědomila, že situace jejich je stejná, jako si tuace 
Československa. Že každý z nich by se mohl sám ubránit na krátký čas i silnému útočníkovu, 
ale pak by musila přijít pomoc. Otázka, kterou si jihoamerické republiky kladou, je, jak 
organizovati obranu, aniž by se ztratila vlastní samostatnost. 

Kolumbie, obzvláště častý terč výpadů Cipriana Castra, byla v meziválečném období 
Venezuely brána jako země, s níž je třeba budovat co nejlepší vztahy, a to nejen proto, že  
v ní žila – již usedlá – velká skupina venezuelských exulantů. O tom svědčí několik 
následujících hlášení (z agendy československého vyslanectví): 

Spory s Kolumbií byly likvidovány a v Bogotě bylo mi tvrzeno, že jediný člověk, 
kterému ve Venezuele věří, je generál Gómez. 

Rozhraničovací komise venezuelsko-kolumbijská pracovala v dobré shodě. 
S Kolumbií dosaženo velmi srdečných styků. President Venezuely v počátku dubna se 

setkal v pohraničním městě San Antonio s kolumbijským ministrem zahraničních věcí  
a s ministry vojenství a průmyslu ... Výsledek presidentovy rozmluvy s kolumbijskými činiteli  
je spolupráce obou států na horním toku Orinoca a jeho přítocích. Rozhraničovací práce na 
hranici v krajině Rio Oro probíhají normálně.  

Styky mezi Venezuelou a Kolumbii charakterizoval president republiky jako styky, jež 
jsou každým dnem pevnější. Kolumbie buduje novou silnici v Los Llanos, která umožní lepší 
spojení s Venezuelou a posílí přátelské svazky. Také spolupráce na pohraničních řekách 
dobře se rozvíjí a řeky tyto tvoří nyní spojovací pouto mezi Kolumbií a Venezuelou.  

Kolumbijský ministr vyučování Martínez Castro se sešel v pohraničním městě Cucutě  
s venezuelským ministrem vyučování za účelem lepšího kulturního a duševního sblížení mezi 
oběma zeměmi. 

Venezuela hledá a nalézá oporu vždy větší v přátelských stycích s Kolumbií.  
U příležitosti smrti kolumbijského ex-presidenta Olaya Herrery zaslali president Venezuelské 
republiky López Contreras a ministr zahraničních věcí E. Gil Borges do Bogoty vřelé projevy 
soustrasti. Při nastoupení v Bogotě nového venezuelského vyslance p. Fombony přijela s ním 
výprava venezuelských novinářů a letců, která byla v Bogotě neobyčejně vřele přijata  
a hoštěna. Na velikonoční svátky se setkali na venezuelsko-kolumbijské hranici kolumbijský 
ministr zahraničních věcí Dr. Soto del Corral s presidentem Venezuelské republ iky Lópezem 

Contrerasem. Je to poprvé, kdy po 30 letech zástupci obou republik se setkali v pohraničním 
území. Při této příležitosti pan Soto del Corral prohlásil novinářům, že president Kolumbijské 
republiky přijal sblížení s Venezuelou jako fundamentální  bod své zahraniční politiky. 
Dr. Santos na banketě uspořádaném na počest venezuelské delegace prohlásil: 
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"Naše přátelství je loyální a lze na ně spoléhati. Naše bratrství je výrazem našich citů  
a věci chceme sloužiti odhodlaně a upřímně, jsouce přesvědčeni o týchž citech Venezuely. 
Hranice nás rozděluje jen administrativně. Nerozděluje národy mající tutéž historii a tytéž 
snahy do budoucna." 

 
O zintenzivnění vztahů mezi Venezuelou a Spojenými státy americkými svědčí i to, že 

v roce 1939 bylo americké vys lanectví v Caracasu změněno na velvyslanectví. 
O vztazích Venezuely ke konkrétním ostatním latinskoamerickým státům již jen 

telegraficky: 
 

Dne 9. prosince 1938, Venezuela a Brazílie povyšovaly vzájemně svá vyslanectví na 
velvyslanectví. Vlády Spojených Států Venezuelských a Spojených Států Brazilských berouce v 
úvahu rostoucí význam a srdečnost svých vztahů a přejíce si dáti svědectví o hluboké 
sympatii, která pojila národy obou států pouty míru a přátelství, nezměnitelnými po více než 
století, rozhodly se povýšiti do kategorie velvyslanectví svá vyslanectví v Rio de Janeiro  
a v Caracasu a volí dnešní den, výročí bitvy u Ayacucho, aby vyhlásily veřejně tuto dohodu.  

V důsledku zpráv získaných svou rozvědkou při zastupitelském úřadu v roce 1923 
Gómez přerušil diplomatické vztahy s Mexikem, protože si myslel, že mexický president 
podporoval venezuelské politiky v mexickém exilu, kteří založili protigómezovské noviny.  

Styky s Ecuadorem nejsou ničím kaleny. Ecuador vyznamenal venezuelského 
presidenta velkokřížem Al Mérito. 

Peruánští námořní kadeti věnovali venezuelské námořní škole čestnou standartu, 
která jim byla slavnostně vručena. 

Uruguayský chargé d´affaires je letáky obviňován z toho, že ukrýval Gómezisty. 
Také chargé d´affaires Dominikánské republiky je obviňován, že považuje 

venezuelský komunismus za napřažený meč nad hlavou všech amerických národů.  
 
Venezuelské národohospodářství 

 
Krize, která postihla světové kapitalistický systém od roku 1929 až do roku 1933, také 

sice dopadla na venezuelskou ekonomiku, ale v žádném případě ji neovlivnila tak, jako 
ekonomiky jiné, rozhodně ne tak, jako ekonomiku československou. Pro periodizaci 
venezuelského hospodářství byly určující zcela jiné faktory, než světové hospodářské cykly. 
Daleko větší význam měla činnost prospektorů a personální změna, jakou bylo úmrtí 
generála Gómeze. 

Gómezova perioda byla zlatou dobou pro zahraniční investice ve Venezuele. 
Zahraniční investoři neplatili daně z dovozu produktů, které se nevyráběly ve Venezuele 
(např. strojírenské zboží). Gómez dokázal rovněž dát zahraničním společnostem základní 
podmínku pro jejich vstup do země, a totiž absolutní bezpečí před eventuálními 
společenskými nepokoji, které v té době zmítaly ostatními zeměmi Latinské Ameriky. 
Majetek zahraničních investorů (stejně jako majetek samotných venezuelských občanů) byl, 
díky dokonalé síti armádní a policejní kontroly nad jakýmkoli děním v zemi, v naprostém 
bezpečí. 

Také nesmlouvavá daňová a celní politika, byla velmi dala zemi možnost získat velké 
množství finančních prostředků. I proto bylo možno v roce 1930 zaplatit zahraniční dluh,  



 

 
 

Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII ., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Juan Luis  Castro Col ina, Venezuelské národohospodářství mezi  dvěma světovými  vá lkami  (2019_A_10)  

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

13 

a v roce 1935 i vnitřní dluh Venezuely. Tyto kroky znamenaly obrovské posílení prestiže 
Venezuely v zahraničí a vytvořily zemi image velmi solidního obchodního partnera.  

Venezuelský Bolívar byla nejstabilnější měnou celé Ameriky. „Bolívar je pevně 
podložen zlatem a vláda z prestižních důvodů nechce dopustiti snížení kursu a tím Venezuela 
dostává se na místo jednoho z nejdražších států světa.“ 
 

Venezuelské národní hospodářství mezi dvěma světovými válkami se vyznačovalo 
jedněmi z nejlepších ukazatelů ze všech latinskoamerických zemí. Jeho moderní vývoj lze pro 
lepší orientaci rozdělit na tři poměrně přesně ohraničené období.1 

Prvním z nich byla agrární éra Venezuely (do roku 1920), druhé Venezuelský přechod 
od agrární dominance k dominancí průmyslu těžby a zpracování ropy (1920-1926), třetí 
naprostá závislost Venezuely na těžbě a exportu ropy (doba od roku 1926 do současnosti).  
 

První období – agrární (do roku 1920) 

 

První periodou, se rozumí Venezuela agrární, která zemědělské produkty udržovaly 
ekonomickou základnu země od začátku 20. století do poloviny dvacátých let. Venezuelská 
ekonomika byla závislá na svém agrární bohatství. Ale Toto bylo díky tomu, že do roku 1926 
85 % obyvatelstva žilo na venkově, a 80 % z nich bylo negramotných a proto museli pracovat 
na polích.2 Venezuela také neměla dostatečnou infrastrukturu a komunikace, která by 
pomohla dostat se do města studovat. Nepočetné školy se nacházely jen v centrálních 
městech. To umožnilo Venezuelské vůdci upevní své moci, protože ovlivnil obyvatelstvo, 
kteří byli bez základního vzdělání. 

Národní zemědělství bylo založeno na dvou hlavních agrárních produktech, kávě  
a kakau. Které byly hlavní komodity venezuelského exportu. Tyto komodity v roce 1910 byly 

78 % z celkového venezuelského exportu. Tyto komodity v roce 1920 již dělaly 92 % 
venezuelského exportu. Ale o deset let později činily tyto komodity jen 15% národních 
exportu.3 

Agrární výroba byla určujícím znakem venezuelské ekonomiky odnepaměti. Tento 
stav trval i na počátku 20. století. Venezuelská ekonomika byla závislá na své agrární 
produkci. V souvislosti s tím nás nepřekvapí, že ještě roku 1926 žilo 85 % obyvatelstva země 
na venkově. 

Národní hospodářství Venezuely bylo konkrétně založeno na dvou hlavních agrárních 
produktech, kávě a kakau, které představovaly také hlavní komodity venezuelského exportu. 
V roce 1910 tvořily 78 % celkového venezuelského vývozu. Prodej těchto monokultur na 
zahraničním trhu byl základním kamenem tehdejší ekonomiky. Vláda prodej kávy a kakaa 
podporovala státní intervencí a svým nejlepším odběratelům poskytovala velkorysé 
„prémie“. 

                                                 
1
 „Všeobecná hospodářská situace Venezuely je poměrně dobrá.“ viz:  

Archivní fond Ministerstva zahraničních věcí České republiky, IV.Sekce čk. 697 zprávy z 12. II. 1934. 
Generální konsulát Československé republiky v Hamburku. č. 695/34 DrLe-Hr. 
2
 DAMAS, Germán Carerra. Historia contemporánea de Venezuela. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 

1977. 
3
 La agenda de la política exterior de Venezuela, Instituto de Estudios Políticos, Universidad Central  

de Venezuela. http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-ciencias-economicas-y-
sociales/escuelas/estudios-internacionales/pensum-y-programas/politico/politica-exterior-de-venezuela.html 
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Na poklesu podílu zemědělství na venezuelském vývozu se podepsalo to, že 
venezuelský president, generál Juan Vicente Gómez, podporoval zahraniční investice do 
těžby ropy, a mezi lety 1911 a 1912 rozdělil (za tučné úplatky pro sebe a své blízké) koncese 
na hledání a těžbu pro těžbu ropy mezi řadu zahraničních společností. 

První úspěšný vrt se podařil roku 1914 jedné menší britské společnosti (později 
pohlcené britsko-holandským konsorciem Royal Dutch Shell). Místem nalezení tohoto ložiska 
se stal bažinatý šelf rozlehlé zátoky Maracaibo. Netrvalo dlouho a stejnojmenná vesnice 
postavená v této zátoce na kůlech započala svou cestu k druhému největšímu městu v zemi. 
Tisíce lidí opouštěly svá pole a plantáže a spěchaly za lepšími platovými (a vůbec životními) 
podmínkami, které jim nabízeli zahraniční ropní manažeři. 

 
Druhé období, přechod od zemědělství k ropnému průmyslu  

 
Tato perioda je vymezena rokem 1920 (tehdy činil podíl kávy a kakaa na 

venezuelském exportu dokonce závratných 92 %; byla to však již konec zemědělské éry 
státu) a rokem 1926, kdy zisky Venezuely z ropy přesáhly zisky z produkce agrárních komodit, 
o nichž byla řeč v předchozí kapitole. 

Pokles důležitosti venezuelského zemědělství rezonoval s  tím, že venezuelský 
prezident generál Juan Vicente Gómez podporoval zahraniční investice, a mezi lety 1911  
a 1912 rozdělil koncese pro těžbu ropy mezi své přátele a příbuzné, kteří je dál rozprodali, 
aby dostali provize. Venezuela zároveň postrádala technologii, která by jí umožnila těžbu 
vlastními silami. A proto tato těžba byla záhy v rukou zahraničních společnosti. Britsko-
nizozemská společnost Royal Dutch Shell koupila několik koncesí, protože věděla, díky svým 
technologiím, kde se nalézá ropa a mohla započít její těžbu.4 

V roce 1914 Royal Dutch Shell otevřela naleziště na jezeře Maracaibo a následně 
začala těžba i vývoz ropy. Od té doby začala klesat zemědělská produkce, protože značná 
část obyvatelstva se stěhovala do míst kde zahraniční investoři nabízeli lepší platové 
podmínky a životní úroveň. 

Druhé období, Venezuela přecházející od zemědělství k ropnému průmyslu se počítá 
od roku 1917, když se stavěla první rafinerie ve Venezuele až do roku 1926, kdy ropa 
přesahovala produkce hlavní zemědělské komodity, káva a kakao. Od roku 1917 do roku 
1929 se těžba ropy tak zvýšila, že dosáhla 93 % ročně národního hospodářství. Do Venezuely 
přicházel zahraniční kapitál a zahraniční společnosti  začaly investovat v infrastruktuře 
a technologii.5 

Venezuelská ekonomika začala vzrůstat díky daním a poplatkům, které zaplatily 
zahraničních společnosti za koncesích. 

Zahraniční společnosti začali stavět infrastruktury, vybudovaly campus, s moderním 
domy, školy, nemocnici atd., aby se lidé stěhovali do měst, kde operovaly tyto společnosti, 
aby její děti mohly studovat a oni, výsledky z toho je, že ve Venezuele začal vnitřní migrace, 
která způsobil opuštění venezuelská zemědělství. 
                                                 
4
 CUPULO Marco. Petroleo y política en México y Venezuela", Equinoccio, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 

1996. s. 70 a 71. ISBN 978-9802371242. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532008000200004 
5
 CUPULO Marco. Petroleo y política en México y Venezuela", Equinoccio, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 

1996. s. 71. ISBN 978-9802371242. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532008000200004  
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V té době byly ve Venezuele různé společnosti, zabývající se těžbou a zpracováním 
ropy, mezi nimi nejdůležitějši byly Standart Oil of New Jersey (Rockefellerova rodina), Royal 
Dutch-Shell, Creole Petroleum Corporation, Lago Petroleum Company, Vacuum Oil 
Company, Standard Oil of Venezuela (Rockefellerova rodina), Richmond Petroleum 
Company, Mérida Oil Company, Venezuela Gulf Oil Company, Maracaibo Oil Company, 
Paraguaná Petrolum Company, atd.6  

Nejdůležitější ze všech společnosti byla "La Compaňia Venezolana de Petroleo", 
(Venezuelská ropná společnost) známa jako "La Compaňia del General Gómez" (Společnost 
generála Gómeze), která dostala koncese a ty pak prodala dál, aby získal provise, ale nikdy 
nemohla těžit ropu jako zahraniční společnosti, které měly svou technologii.  

Venezuela získala z výnosu z těžby ropy jenom 16,66 %.7 Ostatní procenta zůstala pro 
zahraniční společnosti, které vybudovaly infrastrukturu a technologii pro Venezuelu, 
například Royal Dutch Shell vybudovala v roce 1917 první venezuelskou ropnou rafinerie.8 

V roce 1921 se hodnota venezuelského agrárního vývozu redukovala na 46,7 % ve 
srovnání roky 1918-1919.  

Pokles vyvoz agrárních komodity nepřivedl venezuelskou ekonomiku do potíží díky 
státnímu příjmu z těžbu ropy. Venezuelská ekonomika začala vzrůstat díky daním 
a poplatkům, které zaplatily zahraničních společnosti za koncesích.  

Do Venezuely přicházelo více a více zahraničního ropného kapitálu a zahraniční 
společnosti začaly investovat do infrastruktury a technologií. Ve Venezuele začal vnitřní 
migrace, když lidé začali odcházet za lepšími platovými a vůbec životními podmínkami na 
ropná naleziště. 

Vznikající průmyslové provozy byly většinou monoprodukční. Byly více či méně spjaty 
s těžbou ropy (krakování, derivace). Ekonomika země se tak stala velmi zranitelnou a závislou 
na zahraničním obchodě. Tento stav trvá dodnes, a je ještě umocněn pokračujícím pustnutím 
plantáží kakaa a kávy. V meziválečném období byla těžba ropy plně v rukou zahraničních 
investorů. Ač první investoři ve Venezuele byli hlavně Britové a Nizozemci, brzy nad nimi 
převážily společnosti ze Spojených států amerických. 

 

Regenerace ekonomie 
 

Regenerace venezuelská ekonomie od roku 1933, měl různé faktorů. 
 
Stát začal politiku dotací do zemědělství, aby mohla držel alespoň určitou míru 

sociálního smíru a snažil se touto formu obnoví zemědělsko soběstačnou. 
Zvýšil se počet průzkumných vrtů a těžba ropy v souvislosti příznaky konce 

hospodářské světové krize, to způsobilo zvýšení počet zaměstnance a lepší mzdy.  
 

Tyto faktory znovu-oživily venezuelskou ekonomii, ale tato reaktivace se nedotkla 
zemědělství, která byla velmi postižena a produkce kávy byla zasažena. V celo-ekonomickém 
                                                 
6
 FIGUEROA, Federico, Brito. Historia Económica y Social de Venezuela. Caracas, Universidad Central  

de Venezuela, 1981. Tomo II, p. 432 
7
 CUPULO Marco. Petroleo y política en México y Venezuela", Equinoccio, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 

1996. s. 76 a 77. ISBN 978-9802371242. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532008000200004 
8
 ARANDA Sergio. La economía Venezolana. Carcas: Pomaire, 1990, p. 86. 
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měřítku to ale nehrálo zásadnější roli, protože v té době již káva nebyla nejdůležitějším 
vývozním artiklem země a její místo dávno zaujala ropa. 
 

Vývoj aktivit spojených s těžbou ropy 
 

Díky hospodářské krize, Venezuela musela zvýšit produkce a dovoz ropy, která 
dosáhla 895 milionů Bs. v roce 1939. Snaha o z intensivnění těžby ropy se vyžádala investice 
do technologii, vědy a výzkumu. 
 

Zvyšující se míra podílu průmyslu na ekonomice státu. 
 
Po roce 1926, role zemědělství v rámci státu klesala tolik, že po vypuknutí světové 

hospodářské krize se vláda snažila podporovat agrární aktivitu, ale zemědělská produkce 
nemohla být tak snadno reaktivována. Proto začalo razantní investování v rámci jiných 
sektorů (průmysl stavebních hmot: cement, cihly, dřevo, atd., zejména pro stavbu dálnic  

a silnic.9 
Zpracovatelský průmyslu, hrála také důležitou roli na vývoj venezuelskou ekonomii,  

a začaly zpracovaní na pivo, cigarety, potraviny, cukr, těstoviny, obuv, nábytek, domácí 
potřeby, atd. Také v té doby byla známa vývoj a produkce textilní průmysl.  

Revalvace bolívaru době po hospodářské krize snížila konkurence schopnost 
venezuelské produkce ve srovnání s produkcí dováženou ze zahraniční. Aby Venezuelská 
vláda tento rozdíl smazala uvalila na zahraniční produkty, vysoké dovozní přirážky.10 
 

Státní příjmy 
 

Existují dvě etapy, kde se označuje velmi výrazně jak kolísaly státní příjmy. První 
etapa ukazuje, kdy v roce 1929 začaly klesat státní příjmy a druha etapa začíná v roce 1934 
kdy začal znova růst a dosáhl v roce 1939 úrovně 40 353,5 milionů Bs.11 
 

"El Petroleo de Gómez" (Gémezova ropa). 
 

Gómezův režim se rozhodl vytvořit při udělování koncesí více konkurenční prostředí. 
Společnosti musely mezi sebou o povolení k těžbě ropy "soutěžit" stále vyššími nabídkami 
poplatků. Příjmy státu se tak z tohoto sektoru více než zdvojnásobily (nepočítaje v to 
zákulisní úplatky soukromým osobám).12 Také aplikoval protekcionistickou politiku, ochranu 
venezuelských produktů.  

                                                 
9
 NOVOTNÝ Jiří; ŠOUŠA, Ji ří. La Malta de Bohemia en América Latina en la Primera Mitad del Siglo XX,  

Ibero-Americana Pragensia, Praha 1994. 
BELLO, Omar, D.; BLYDE, Juan, S.; RESTUCCIA, Diego. Venezuela's Growth Experience. Latin American Journal  

of Economics, 2011, No. 2, p. 199-226. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-04332011000200005 
10

 ARANDA Sergio. La economía Venezolana, Pomaire, Caracas 1990, p. 78. 
11

 ARANDA Sergio. La economía Venezolana, Pomaire, Caracas 1990, p. 115. 
12

 CUPULO Marco. Petroleo y política en México y Venezuela", Equinoccio, Universidad Simón Bolív́ar, Caracas, 
1996. s. 69 až 74. ISBN 978-9802371242. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532008000200004 
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Politický systém 

 
Nejdůležitějším faktorem v ekonomickém vývoji byla diktatura generála Gómeze, 

která trvala od roku 1908 až do generálovy smrti v roce 1935. Gómezova politika byla velmi 
přísná. V první fázi jeho vlády byly státní příjmy velkou měrou používány hlavně pro 
modernizaci armády, s jejíž pomocí mohl prezident pacifikovat a kontrolovat zemi. To se 
skutečně podařilo. Vnitřní války mezi caudillos (které často způsobily škody občanům cizích 
zemí a přinášely tak zahraničně politické komplikace – například vymáhání reparací v roce 
1902, když Německo,.Spojené království a Itálie zablokovaly venezuelské pobřeží) byly 
minulostí a v zemi se pod vládou pevné ruky po dlouhé době rozhostil vnitřní mír.  

Jednou z oblastí, které generál Gómez po svém nástupu k moci věnoval velkou 
pozornost, byla snaha o bezproblémové zahraniční vztahy, a to zvláště (ale nejen)  
s velmocemi. Veřejně slíbil, že podobné problémy, které se stávaly v době vlády Cypriana 
Castra, se již nikdy nebudou opakovat. Přislíbil zintenzivnění splátek zahraničního dluhu. 
Toto skutečně splnil, a pohledávky zahraničních věřitelů, které se někdy počítaly již od roku 
1896 (Německo), skutečně vyrovnal. Gómezova perioda byla zlatou dobou pro zahraniční  
investice ve Venezuele. Zahraniční investoři neplatili daně z dovozu produktů, které se 
nevyráběly ve Venezuele (např. strojírenské zboží). Gómez dokázal rovněž dát zahraničním 
společnostem základní podmínku pro jejich vstup do země, a totiž absolutní bezpečí před 
eventuálními společenskými nepokoji, které v té době zmítaly ostatními zeměmi Latinské 
Ameriky. Majetek zahraničních investorů (stejně jako majetek samotných venezuelských 
občanů) byl, díky dokonalé síti armádní a policejní kontroly nad jakýmkoli  děním v zemi,  
v naprostém bezpečí.13 

Hlavní investici, kterými byl v roce 1912 severoamerický kapitál 3 000 000 USD  

a anglo-nizozemský kapitál 4 135 000 USD. V roce 1929 severoamerický kapitál dosáhl  
61 565 000 USD a anglo-nizozemský 92 141 000 USD. Později byly hlavní venezuelský 
kapitál.14 

Gómez svou politikou chtěl koncentroval plnou politickou moc, rozvíjel stavební 
průmysl. Generál Juan Vicente Gómez stavěl cementových dálnic a silnic, aby mohl spojit 
zemi, které byl velmi rozdělení, a mohl mít lepší kontrol v zemi.15 

Také jeho nesmlouvavá daňová a celní politika, byla velmi dala zemi možnost získat 
velké množství finančních prostředků. I proto bylo možno v roce 1930 zaplatit zahraniční 
dluh, a v roce 1935 i vnitřní dluh Venezuely. Tyto kroky znamenaly obrovské posílení prestiže 
Venezuely v zahraničí a vytvořily zemi image velmi solidního obchodního partnera.16 

 

Určujícím znakem vztahů Venezuely k evropským velmocem byla snaha o úplné 
splacení svého ohromného zahraničního dluhu, což nastalo 22. května 1930 (hlavně díky 
obrovským příjmům plynoucím ze stále vzrůstající těžby petroleje). 

Vzpomínka na blokádu z let 1902-1903 však byla i nadále stále živá. Návštěva 
válečných lodí z Itálie, Německa, Nizozemska, Spojených států amerických  připomínají 

                                                 
13

 ARANDA Sergio. La economía Venezolana, Pomaire, Caracas 1990, p. 93.  
14

 ARANDA Sergio. La economía Venezolana, Pomaire, Caracas 1990, p. 86. 
15

 KOŠEK, Josef. Zprávy a historie Venezuely. 
16

 KOŠEK, Josef. Zprávy a historie Venezuely. 
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Venezuele její zranitelnost, zvláště když pro ni tak důležité rafinérie leží na nizozemských 
ostrovech Aruba a Curacao. 

Panovala tedy snaha velmoci nijak nedráždit a nestavit se na žádnou stranu 
případného budoucího evropského konfliktu. Hlavní zřetel byl kladen na hospodářskou, 
nikoli politickou stránku vztahů.17 

 
Třetí období – Venezuela závislá na ropě 

 

Třetí období, Venezuela závislá na ropě, začal od roku 1926, kdy se ropa stala 
klíčovou komoditou venezuelského národního hospodářství a předčilo zemědělství.18 

Ropa hrála důležitou roli v utváření venezuelské hospodářství. Závislost na vývozu 
ropy venezuelská ekonomie je jediný případ tohoto druh v Latinské Americe.19 Od okamžiku, 
kdy podle průzkumu firmy Shell, vyšlo najevo, že ložiska ropy ve Venezuele jsou opravdu 
obrovská, stal se ropní průmysl záhy klíčovým sektorem venezuelskou hospodářství.  
V rychlém sledu byly podepsány koncese mnoha zahraničních firem. Všechny tyto smlouvy 
měly vysloveně politické pozadí a byly charakteristické důkazem sepjetí politiky  
s ekonomikou.20 

Příjmy za koncese se staly základem kapitálu Venezuelská ekonomiky, která dovolila 
Venezuele zahájit další ekonomické procesy. Ekonomika země fungovala vždy podle 
živelných pravidel. Ani vláda ani vedoucí podnikatelské kruhy, se nikdy nesnažily vytvořit  
v zemi základy takových klíčových výrob. Přijmi země pocházely vždy z vývozu monokultur. 
Jedinou změnou byla doba 20. let XX. století, kdy agrární monokultury (káva, kakao) se staly 
druhou klíčovou komoditou, spolu s ropou. 

V roce 1926, se ropa stala klíčovou komoditou venezuelského národního 
hospodářství a zisky z její těžby předčily výnosy zemědělství. Roku 1929 se těžba ropy tak 
zvýšila, že dosáhla 93 % z ročního objemu výnosu národního hospodářství. Příjmy za koncese 
z těžby ropy se staly základním kapitálem venezuelského státního rozpočtu. Venezuela 
zvýšila produkci a vývoz ropy, který dosáhl 895 milionů Bs. v roce 1939 a dosáhla tak na 
druhé místo v těžbě ropy ze všech zemí na světě (po Spojených státech amerických) a první 
ze všech zemí ve vývozu ropy vůbec. 

V rychlém sledu byly podepsány koncese mnoha zahraničních firem. Všechny tyto 
smlouvy měly vysloveně politické pozadí a byly charakteristickým důkazem sepjetí politiky  

s ekonomikou. 
Mezi nejdůležitějši zahraniční společnosti, aktivní ve Venezuele patřily tyto: Standard 

Oil New Yersey, která prostřednictvím firmy Creole kontrolovala 40 % těžby v zemi; další pak 
                                                 
17

 MATERNOVÁ, Simona. Československo – venezuelské vztahy v letech 1945 – 1968 (diplomová práce), 

Praha: Univerzita Karlova, 2015. https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150542/?lang=en 
18

 „Ropa je srdce Venezuelské ekonomiky od svého objevení v roce 1914. Venezuela byla čistě zemědělský stát  
a ekonomika byla založena na agrární výrobě, jejími hlavními produkty byli  káva a kakao. Také byly důležité 
plodiny jako tabák, cukrová třtina a kukuřice“. 
DYDYŇSKI, Krzysztof. Venezuela. Lonely Planet Publications. Hawthorn, Australia. p. 29.  
19

 CUPULO Marco. Petroleo y política en México y Venezuela", Equinoccio, Universidad Simón Bol ívar, Caracas, 
1996. s. 16. ISBN 978-9802371242. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532008000200004 
20

 CUPULO Marco. Petroleo y política en México y Venezuela", Equinoccio, Universidad Simón Bolívar, Caracas, 
1996. s. 21. ISBN 978-9802371242. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532008000200004 
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byly Lago Petroleum Company, Vacuum Oil Company, Standard Oil of Venezuela 
(Rockefellerova rodina), Richmond Petroleum Company, Mérida Oil Company, Venezuela 
Gulf Oil Company, Maracaibo Oil Company, Paraguaná Petrolum Company, Shell, Mobil, 
Texaco, Texas, Sinclair, Philips, Chevron, atd. 

Nejdůležitější ze všech společnosti však nebyla společnost zahraniční, ale domácí  
"La Compania Venezolana de Petroleo", (Venezuelská ropná společnost) známa jako 
"La Compania del General Gómez" (Společnost generála Gómeze), založená 22. června 1923. 
Tato společnost, patřící generálu Gómezovi a jeho nejbližším, sama ropu vůbec netěžila. 
Pouze včas zakoupila perspektivní pozemky a koncese na těžbu ropy na nich, a tyto pozemky 
a koncese dále pronajímala skutečně těžícím společnostem. 

Stát kontroloval transakce zahraničních společností celním systémem. Hlavním 
regulačním nástrojem byly daně a poplatky. Zahraniční společností musely každoročně 
odvádět venezuelskému státu: 
 

 daně ze zisku podle příslušné daňové kategorie 

 koncesní poplatky 

 jednorázový těžební poplatek při zahájení těžby z nového vrtu 
 daňový poplatek při transferu zisku do zahraničí 

 
Zisky zahraničních naftových společností byly daňovým a koncesním systémem 

děleny v poměru: 16,66 % pro venezuelskou vládu a 83,34 % zahraniční společností.  
V době Světové hospodářské krize se v podstatě na tomto systému nic nezměnilo. 

Pouze se Gómezův režim rozhodl vytvořit při udělování koncesí více konkurenční prostředí. 
Společnosti musely mezi sebou o povolení k těžbě ropy "soutěžit" stále vyššími nabídkami 
poplatků. Příjmy státu se tak z tohoto sektoru více než zdvojnásobily (nepočítaje v to 
zákulisní úplatky soukromým osobám). 

Navzdory intenzivní těžbě nedocházelo k žádné jiné industrializaci země. Dokonce 
zásadní rafinérie ropy se nacházely mimo území Venezuely, na karibských ostrovech. 

Je zajímavé, že cizí společnosti, těžící petrolej ve Venezuele, rafinují tento na ostrově 
Aruba, patřícím Nizozemsku. Společnosti nedůvěřují příliš tomu, že venezuelské zákony byly 
by jim dostatečnou ochranou při větších kapitálových investicích ve Venezuele a proto 
důsledně se zdržují zařizovati čistírny petroleje na venezuelské půdě. 
 

Fáze venezuelské obchodní politiky 

 

Ve třetím období meziválečné venezuelské ekonomiky, došlo k úmrtí generála 
Gómeze. Jeho smrt a nástup generála Contrerase s sebou sice nepřinesla zásadní změnu  
v průmyslové výrobě (respektive těžbě), ale velmi ovlivnila zahraniční obchod, tedy svobodu 
dovozu zboží do Venezuely. Vláda generála Gómeze a generála Contrerase se tímto lišily 
přímo zásadně. 
 

Za Gómeze byla situace následující: 
 

Díky stabilní devizové situaci a značným devizovým zdrojům a rezervám byly dovozní 
regulativa velmi liberální a umožňoval dovoz širokého sortimentu zboží. Devizová regulace 
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neexistovala a v důsledku toho venezuelské devizové předpisy nestanovovaly strukturu 
platebních podmínek. Venezuelská měna bolívar byla volná směnitelná. Devizy byly možno 
volné transferovat do zahraničí i do Venezuely, ale byly někdy kontrolované a regulované.  

Daně a poplatky, které vznikaly při dovozu zboží byly stanoveny celním zákonem, 
nebo jinými zákony a zvláštními dekrety. Jednalo se například o zvláštní vnitřní daň na 
alkohol a nápoje dovážené z ciziny, o konzulární poplatky, o poplatky v celním skladišti apod.  

K omezování dovozu zvyšováním celních sazeb docházelo například tam, kde je 
domácí výroba dostatečná, ale nemohl konkurovat s importovaným zbožím pro vysoké 
výrobní náklady. Domácí výrobci pak prosazovali u vlády zvláštní zvýšení cel.  
 

Světová hospodářská krize měla pro venezuelskou ekonomiku tyto důsledky: 
 

Hodnota venezuelského vývozu poklesla ze 742,8 millionů bolívarů mezi lety 1929-
1930 na 584,9 miliony v roce 1932-33, to znamenalo snížení o 21,3 %. Trvalo pak tři roky, než 
se venezuelský vývoz vrátil na stav v roce 1929-30. Byla to jistě problematická situace, ale 
nedala se srovnávat s tím, jak krize dolehla na jiné státy ve světě.  

Počas krize vyvstal spíše jiný problém, a totiž to, že zahraniční společnosti se v rámci 
úspor (protože krize zasáhla jejich příjmy v celosvětovém měřítku) snažily ušetřit na mzdách. 
Společnosti tedy rozvázaly pracovní poměr s více než 2/3 svých venezuelských zaměstnanců 
a zbytku redukovaly jejich mzdu. To znamená, že kdy v roce 1929 zaplatily 80,4 millionů Bs 
na mzdách, v roce 1932 zaplatily jen 28 milionů Bs. 

Státní příjmy klesaly 32,5 % a veřejné výdaje, které v roce 1929-30 dosáhl 263,8 
milionů Bs se redukoval na 153,9 milionů Bs, to znamená 41,7 %. 

Snížení mezd v době krize se dotklo nejen samotných dělníku, ale odrazilo se na 
celém vnitro-venezuelském toku peněz. Lidé bez příjmů nemohli utrácet a proto se do potíží 
dostaly i jiné sektory venezuelského hospodářství. Postižení byli i Venezuelští podnikatelé  
a latifundisté, jejichž příjmy klesly úměrně poklesu kupní síly obyvatelstva. Jak jsem již řekl, 
ve Venezuele je ekonomika do značné míry spojena s politikou. Podnikatelé s vazbami na 
politiku tlačili na politické špičky, aby se jich u zahraničních společností zastali. Gómezova 
vláda tedy předložila společnostem ultimáta, požadující alespoň částečné zvýšení mezd 
dělníků a zároveň byly zvýšeny těžební poplatky. 

Tyto poplatky byly v letech 1933 a 1934 Bs. 0,38 za barel a pak Bs. 0,63 v roce 1938. 

Tato politika umožnila státu udržet na stabilní úrovni své veřejné výdaje.  
Tato reaktivace se ale nedotkla zemědělství, které bylo velmi postiženo a produkce 

kávy byla zasažena. V celoekonomickém měřítku to ale nehrálo zásadnější roli, protože v té 
době již káva nebyla nejdůležitějším vývozním artiklem země a její místo dávno zaujala ropa.  
Situace ale shodou náhod spěla ke změně, kterou si za života generála Gómeze nedovedu 
představit, a ke které se v rámci jistého populismu uchýlil generál Contreras, a tedy ke 

značnému a extrémnímu protekcionismu. 
Snaha vlády o stanovení minimálních mezd vedla k nárůstu inflace. Minimální mzdy 

přitom byly stanoveny jen dělníkům na veřejných pracích, dělníkům v ropném průmyslu  
a dělníkům v přístavech. Následkem toho se lidé z venkova houfně stěhovali do měst 
a plantáže agrárních plodin dále pustly. Dalším problémem bylo stanovení maximálních cen 
potravin, které vyvolala spekulaci, nedostatek těchto základních potravin a vytvořila černý 
trh. 
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Ačkoli se vláda se snažila podporovat agrární aktivity, zemědělská produkce po 
objevení ropy v zemi už nikdy nehrála takovou roli jako na samém počátku 20. století. Příjmy 
rolníka se nemohly vyrovnat mzdě pracovníka v ropném průmyslu, a tak vesnice pustly a l idé 
se snažili seč mohli, aby byli zaměstnáni při těžbě ropy. Vláda se snažila najít kompromis za 
pomoci podpory jiných průmyslových sektorů, jako například průmyslu stavebních hmot 
(cement, cihly, dřevo, atd.), jemuž slibovala uplatnění zejména při stavbě  silnic a dálnic. 

Zpracovatelský průmysl hrál již také důležitou roli na vývoji venezuelského 
hospodářství, a začal vyrábět pivo, cigarety, cukr, těstoviny, obuv, nábytek, domácí potřeby, 
atd. Také v té době nastal růst textilní výroby. 

Eleazar López Contreras tedy zavedl systém omezení dovozů. Vycházel přitom  
z faktu, že obchodní bilance Venezuely k mnoha zemím, s nimiž udržuje obchodní styky, 
vykazuje saldo nepříznivé pro Venezuelu, a že toto saldo během let stoupá. 

Na presidentův pokyn byl tedy ministr financí v dohodě s ministrem zahraničních věcí 
pověřen určit globální kontingenty, které tvořily rozsah dovozů, a výčet druhů zboží, skupin 
zboží, nebo všeobecnějších celních tříd zákona o celním sazebníku, nebo, podle případu, 
kontingenty, kterých bude užito výlučně na dovoz určitého původu. 

Celková ekonomická situace Venezuely byla do roku 1938 odlišná od jiných 
jihoamerických států. Základ tohoto rozdílu tvořila značná těžba a export ropy. Nicméně ani 
Venezuela se nevyhnula vnitropolitickým otřesům a jejich hospodářským důsledkům (jako by 
přechodný nedostatek volných devizových prostředků v polovině roku 1936). finanční zdroje, 
plynoucí z vývozu ropy, umožňovaly bonifikovat export kávy, kůží a hovězího dobytka, což 
zajišťovalo prodejnost těchto zemědělských produktů na zahraničních trzích. Přitom 
Venezuela držela vysoký kurs bolívaru, který byl v roce 1937 dokonce revalvován.  

Revalvace bolívaru v době po hospodářské krizi snížila konkurenceschopnost 
venezuelské produkce ve srovnání produkci dováženou ze zahraniční. Aby Venezuelská vláda 
tento rozdíl smazala uvalila na zahraniční produkty, vysoké dovozní přirážky, tedy 
protekcionistickou politiku, která měla sloužit jako ochrana venezuelských produktů.  

Souhrnně lze konstatovat, že ekonomika země fungovala vždy podle živelných 
pravidel. Ani vláda ani vedoucí podnikatelské kruhy, se nikdy ne snažily vytvořit v zemi 
alespoň minimální síť soběstačných domácích průmyslových výrob. Příjmy země pocházely 
vždy z vývozu monokultur. Jedinou změnou byla doba 20. let, kdy se agrární monokulturu 
(káva, kakao) stáhly ve prospěch exportu ropy. 

S tím úzce souvisí indexy, podle nichž se (ne)stabilita jednotlivých ekonomik hodnotí 
jednak podle percentuelního podílu jedné plodiny na celkovém vývozu, jednak podle indexu 

za posledních 10 let, zda tato plodina na vývozu ustupuje či zda její podíl roste (růst či pokles 
zranitelnosti = „Instability Index“). Venezuela je tedy typickým příkladem extrémně 
nestabilní ekonomiky, přičemž tento stav s mírnými výkyvy trvá dodnes. 
 

Venezuelský zahraniční obchod 

 

Mezi světovými válkami obratem zahraničního obchodu zaujímala Venezuela druhé 
místo v Latinské Americe (za Brazílií) a obratem zahraničního obchodu na obyvatele byla 
dokonce na prvním místě. 

Smluvní agenda vnějších ekonomických vztahů byla v působnosti ministerstva 
zahraničních věcí. Povolovací řízení dovozu bylo v kompetenci ministerstva rozvoje,  
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v některých případech spolu s ministerstvem zemědělství a dobytkářství a ministerstvem 
financí. V letech 1918-1938 se venezuelská obchodní bilance vyvíjela příznivě. Od počátku 
20. let měla aktivní saldo a postupně ho ještě zvyšovala. V době Světové hospodářské krize 
mezi lety 1929 až 1930 došlo ke stagnaci těžby a mezi lety 1930-1931 i malý pokles, ale 
potom se situace stabilizovala a od roku 1933 nastal znovu růst. 

Od roku 1920 hlavní položkou venezuelského vývozu byla a stále zůstává ropa, která 
hodnotové činí více než 90 % celkového vývozu Venezuely. Na rozdíl od mnoha zemí Latinské 
Ameriky měl zahraniční obchod Venezuely v průběhu 20 a 30 letech stabilní charakter. S tím 
souvisí i trvale vysoce aktivní obchodní bilance.  

Na začátku 20. let saldo rostlo hlavně kvůli růstu cen ropy a ropných derivátů na 
světových trzích, ale klesal vývoz agrárních komodit.  

Valuty k úhradě cizozemských účtů bylo možné opatřovati ve volném peněžním 
styku. Měnová jednotka bolívar (Bs, 100 centimů) byla volně směnitelná za zlato. Jeho kurs 
však značně kolísal (za 1 zlatou Libru bylo): 
 

20. XII. 1933 – 20.10 Bs. 
24. I. 1934 – 18.50 Bs. 
2. II. 1934 – 18.00 Bs. 

 

Obchodování se zahraničím se provádělo hlavně v amerických dolarech. Platební 
podmínky a úvěry byly málo časté, praktikovaly se jen mezi firmami, které mezi sebou již 
dlouho bezproblémově obchodovaly. 

Kolísání bolívaru na burze bylo příčinou platebních průtahů u úhrad do ciziny, protože 
venezuelští obchodníci zdržovali odeslání platby, protože čekali na lepší směnný kurs.  
Problémem bylo i to, že příjemci evropského zboží ve Venezuele toto zboží často převzali, 
aniž by za něj zaplatili. 
 

Teritoriální nasměrování 
 

Největšími obchodními partnery Venezuely byly nejbližší průmyslově vyspělé státy 
amerického kontinentu: Spojené státy americké a Kanada, následované zeměmi západní 
Evropy (Německo, Francie, Velká Británie, Nizozemsko, Itálie, Dánsko, Švédsko). Podíl 
Spojených států amerických na venezuelském vývozu byl minimálně 40 %, až se v některých 
letech přehoupl i přes 90 %! (1938 to bylo 90,38 %). 

Ve venezuelském dovozu měly největší význam opět Spojené státy americké. Za nimi 
v důležitosti opět následovala Kanada a evropské země. Podíl latinskoamerických států byl, 
podobně jako u vývozu, marginální, a v meziválečném období dohromady nepřekročil nikdy 
10 % ročně. 
 

Komoditní skladba venezuelského zahraničního obchodu  

 
Vývoz 

 
Hlavními venezuelskými vývozními komoditami byly až do roku 1920 káva a kakao. Po 

této době se hlavní komoditou vývozu stává ropa a její deriváty. Vývoz ropy a jejích derivátu 
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před II. světovou válkou stabilně rostl. Vývoz ostatních položek klesal a klesal. To znamenalo 
vydatný příspěvek celkového růstu hodnoty vývozu a tím i zvratu pasiva v aktivum obchodní 
bilance. 

Ostatní vývozní položky, ať již jde o potraviny, železnou rudu, nebo o výrobky 
zpracovatelského průmyslu, měly jen velmi omezený význam. Podíl ropy a ropných deriváty 
se na venezuelském vývozu trvale rostl, až dosáhl na 94% jeho celkového objemu. 
 

Dovoz 

 
Ve venezuelském dovozu mezi dvěma světovými válkami udržoval vysoký podíl strojů 

a dopravních prostředků (investiční celky, zařízení pro ropný sektor – okolo 47 %), což je 
ukazatel typický pro rozvojovou ekonomiku. Přibližně čtvrtinou se na celkovém 
venezuelském dovozu podílela kategorie hotových výrobků. Dovoz potravin se udržoval na 
zhruba na stejné výši. Setrvalá je i úroveň podílu chemických výrobků. 

 

Vývoj venezuelské ekonomii od roku 1920. 

 
Začátek 20. let se znamená pro Venezuelskou ekonomiku velkou změnu z tradičního 

agrárního státu na moderní Venezuelu. Hluboká celosvětová krize znamenala velký pokles 
venezuelského agrárního vývozu. Ceny káva a kakaa, klíčových komodit ve venezue lské 
ekonomii, klesaly v roce 1921 a venezuelský agrární vyvoz se redukoval na 46,7 % ve 
srovnání s roky 1918-1919.21 Pokles vývozu agrárních komodit ale nepřivedl venezuelskou 
ekonomiku do potíží, díky novým státním příjmům z těžbu ropy. 

 
Krize, která trvala od roku 1929 až do roku 1933, také měla efekt na venezuelské 

ekonomii, která v roce 1934 byla revaluace Venezuelská měna, bolívar, a v té době byla 
jedna z nejsilnější měny na světě, díky tomu, že Venezuela se stála v roce 1928 druhy 
producent ropy na světě. 

Abychom mohli pochopit vývoj venezuelské ekonomiky mezi světovými válkami, je 
třeba jmenovat různé faktory: 
 

1. Světová hospodářská krize. 
2. Regenerace ekonomie. 
3. Vývoj aktivit spojených s těžbou ropy. 
4. Zvyšující se míra podílu průmyslu na ekonomice státu. 
5. Státní příjmy. 
6. Politický systém. 

 

Světová hospodářská krize mělo pro venezuelskou ekonomiku tyto důsledky:22 
 

 Skončila tradice venezuelská ekonomii z agrární vývozu, a začala ekonomii úplně 
závislá na těžby ropy. 

                                                 
21

 ARANDA Sergio. La economía Venezolana, Pomaire, Caracas 1990, p. 82. 
22

 ARANDA Sergio. La economía Venezolana, Pomaire, Caracas 1990, p. 104-105. 
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 hodnot venezuelské vývozu, které byly v roce 1929-30, klesaly od 742,8 miliony 
bolívarů na 584,9 miliony v roce 1932-33, to znamenalo 21,3 %, a trvalo tři roky, aby 
se venezuelské vývoz se skoro srovnal s ukazateli z let  1929-1930. 

 Zbytek vývozu, byly hlavní zemědělské produkty, které v roce 1929-1930 dosáhly 
122,9 milionů Bs, klesaly na 55,6 milionů v roce 1934-1935, a pak v roce 1939-1940. 

 Hodnoty dovozu, které v roce 1929-1930 byly 401,3 milionů, klesly na 126,8 milionů  
v roce 1933-1934, to znamenalo pokles o 68,4 %. 

 Hodnot ropné dovozu, klesaly jen 18,6 %, od 619,9 milionů Bs v roce 1929-1930 do 
504,7 % v roce 1933-1934, ale v roce 1935 byly 649 milionů Bs. 

 Ropné společnosti rozvázaly pracovní poměr více než dvěma třetinám osob, které 
zaměstnávaly v roce 1929 a redukovaly jejich mzdu o 65,2 %. To znamená, že když 
společnosti v roce 1929 zaplatily 80,4 milionů Bs na mzdách, v roce 1932 zaplatily jen 
28 milionů Bs. 

 Státní příjmy klesaly 32,5 % a veřejné výdaje, které v letech 1929-1930 dosáhl 
263,8 milionů Bs se redukovaly na 153,9 milionů Bs, to znamená 41,7 %.23 

 
Vztah k Německu, které bylo Venezuele vzorem při organizaci armády, byl velmi 

dvojsečný. Velkou roli v něm hrála přítomnost německých lodi v Karibiku a  také početná 
a hospodářsky silná německá komunita v zemi. 

V pátek 13. ledna ROKU, má přijeti do La Guaira školní loď německá Schleswig-
Holstein. Zdejší německý klub učinil opatření, aby byli kadeti i námořníci ubytováni  
v Caracasu, jak to je tu obyčejem, u soukromých rodin německých. Došlo přitom  
i k incidentu, který byl pro vládu v Caracasu velmi nepříjemný: V době vánočních svátků 
konala německá válečná loď "Schlesien" v teritoriálních vodách venezuelských cvičení ve 
střelbě na ostrov v zálivu mezi Trinidadem a Venezuelou. Ministr zahraničních věcí Venezuely 
následně pozval k sobě německého vyslance a tlumočil mu ostrý protest venezuelské vlády  
a žádal vysvětlení. Incident byl mnoho komentován ve zdejších kruzích diplomatických, 
politických a novinářských, ale na veřejnost se nedostal. Tisk byl požádám, aby o incidentu 
zachoval mlčení, což se také stalo. Případ se po několika rozhovorech ministra zahraničních 
věcí a vyslance Poensgena pokládal za likvidovaný. 

Nacistické Německo využívalo rozporů mezi Spojenými státy americkými  
a latinskoamerickými republikami. Nacistický vliv byl tak efektivní, že v roce 1937, byly 
legální nacistické strany v Brazílii, a v Argentině existovalo několik nacistických organizací.  

Většina amerických republik se snažila o vyřešení sporných otázek v rámci 
meziamerických vztahů. Chile a Brazílie stejně jako Mexiko používaly německého zájmu  
k dosažení určitých hospodářsko-politických ústupků ze strany Spojených států amerických, 
ale v žádném případě neuvažovaly o narušení soudržnosti západní polokoule.  

Díky protikladnému stanovisku Spojených států a Argentiny však konference v Limě 
stagnovala. Až téměř v jejím závěru se podařilo vedoucímu brazilské delegace Mello Francovi 
nalézt oboustranně přijatelný kompromis. Americké republiky se sjednotily na tzv. Deklaraci 
americké solidarity. Spojené státy sice nedosáhly vytvoření pevné meziamerické organizace, 
ale i potvrzení zásady konzultací v případě útoku bylo v dané mezinárodní situaci nesporným 
úspěchem severoamerické diplomacie. Rozdíl vzhledem k původnímu návrhu Argentiny 

                                                 
23

 ARANDA Sergio. La economía Venezolana, Pomaire, Caracas 1990, p. 114, 119. 
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spočíval v tom, že podle přijatého dokumentu mohl kterýkoli americký stát žádat o svolání 
konzultativní porady, kdežto argentinský projekt počítal pouze s možností podobných 
schůzek. 
 

Dramatičnost do vztahu mezi Latinskou Amerikou a Španělskem vnesla občanská 
válka, která zuřila mezi lidovou frontou a generálem Francem mezi lety 1936-1939. 

Ze zahraničních otázek zajímaly Venezuelu především boje ve Španělsku, které 
doslova rozdělily zdejší lidi ve dva tábory. 

Ministr Dr. Esteban Gil Borges, který byl po 18 let sekretářem panamerické Unie ve 
Washingtonu, říká, že jeho a Venezuelské vlády přesvědčením je, že v této otázce mají 
všechny státy latinsko-americké postupovati solidárně, poněvadž Španělsko je a zůstane 
národní a ideovou matkou latinsko-amerických národů. Nějaké prohlášení státu 
jednotlivého, že by bylo bezvýznamné. 

Koncensu nakonec dosaženo nebylo, a latinskoamerické státy se rozdělily na dva 
tábory: jedni uznávali jako vládce Španělska Franca (mezi nimi i Venezuela), jiné nikoli 
(Uruguay). 

Velkou roli ve vnitropolitickém životě silně katolického státu vždy hrál i Vatikán. 
Papežský nuncius se nezřídka vměšoval do vnitřní politiky země. 

Papežský nuncius Luis Centoz odevzdal 6. března své pověřovací listiny. Byl dříve 
auditorem v Mnichově, legačním radou v Berlině a nunciem v Bolivii. 
Příkladem interakce mezi Venezuelou a menšími evropskými státy mohou být relace  
čs. vyslanectví, hovořící o Rumunsku. 

Tisk přinesl zprávu, že u příležitosti návštěvy jihoamerických žurnalistů v Rumunsku 
po podpisu protiválečného paktu, jehož tvůrcem je argentinský ministr zahraničních věcí 
Saavedra Lamas, Titulescu zdůraznil příbuzenství Latinské Ameriky s Rumunskem a slíbil, že 
zřídí ještě letošního roku v Caracasu rumunské vyslanectví. 

Vztah ke zbytku světa, který nebyl pro Venezuelu politicky ani ekonomicky nijak 
výrazně důležitý, se odehrával takřka výlučně na reprezentační a zdvořilostní rovině, bez 
nějaké reálné vnitřní náplně. Příkladem může být návštěva japonské delegace v Caracasu,  
v roce 1935, vedená japonským markýzem Hašikutou. 

Markýz byl přijat presidentem republiky generálem Gómezem a předal mu dar vzácný 
japonský rukopis ze 13. století, k jehož vývozu bylo třeba osobního svolení císaře Hirohita.  

Z Venezuely odjel markýz do Panamy, kde rovněž hodlá vykonati zdvořilostmi návštěvu. 
Venezuelský tisk přinesl o markýzové návštěvě obšírné zprávy. 
 

Vzrušující událostí, která v roce 1936 zasáhla do relativně klidných meziamerických 
vztahů, byla občanská válka ve Španělsku. Vláda lidové fronty byla v Latinské Americe,  
s výjimkou Méxika, přijata chladně. 

Kvůli spojení Latinské Ameriky se španělskou jazykovou kulturou, kvůli politickým  
a hospodářským vztahům mezi Španělskem a státy Latinské Ameriky, nemohla tato válka 
nechat vlády států Latinské Ameriky chladnými. Mnohé z nich otevřené sympatizovaly  
s hnutím generála Franca. V zásadě je venezuelská vláda proti vměšování. V této pozici, 
Venezuela uznávala oficiálně Francovu vláda. Venezuela byla v opozici proti Uruguayi, která 
uznávala republikánskou vládu ve Španělsku. 

Americký president, Franklin Delano Roosevelt, navrhoval zvláštní panamerické 
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konference. Proto Státní department vypracoval návrh na vytvoření Ligy amerických států, 
která by hned zasáhla, kdyby vnitropevninové spory ohrožovaly mír nebo kdyby byla 
bezpečnost západní polokoule ohrožena zvenčí“. S „ligou“ úzce souvisel i další problém. Zda 
totiž americké republiky pochopí, že ohrožení bezpečnosti kterékoli z nich je zároveň 
ohrožením bezpečnosti všech ostatních. Konference se sešla 30. listopadu 1936 v Buenos 
Aires, a jak se dalo očekávat, byla nejvíce diskutovaným problémem „Liga amerických států“. 
Argentina a Chile její založení otevřeně odmítly. Argentinský ministr zahraničí dr. Saavedra 
Lamas argumentoval tím, že washingtonské návrhy nejsou ničím jiným než prostředkem  
k dalšímu rozšíření severoamerického vlivu v Latinské Americe.  

Rozdilný názor mezi Argentinou a Chile s Spojenými státy, nedošlo k vytvoření ligy 
amerických států, ale normální vztahy i přes rozpory pokračovaly na úrovni panamerické 
unie. „Ostatní americké státy republiky se však prakticky solidarizovaly se Spojenými státy.“ 
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ČESKOSLOVENSKÉ NÁRODOHOSPODÁŘSTVÍ 
 

Obecná charakteristika československé hospodářské situace  

 
Role československého obchodu na světovém trhu byla v meziválečném období 

dvojaká. Na jedné straně Československo vyvážela do méně rozvinutých či přímo zaostalých 
zemí světa své spotřební zboží jako i výrobky strojírenského průmyslu a dovážela suroviny  
i jiné zboží s menším množstvím vložené práce. Chovala se tedy jako obchod země 
průmyslově rozvinuté. 

Na druhé straně byla obchodní výměna s vyspělými západoevropskými zeměmi již 
současníky označována za hospodářsky pasivní. Československo do těchto teritorií vyvážela 
převážně suroviny, polotovary či výrobky lehkého průmyslu s malým množstvím vložené 
práce, tedy zboží relativně levné, a naopak vyvážela za vysoké ceny výrobky technicky  
a technologicky náročné, které domácí průmysl neprodukoval. 

Československo, které zaujímalo 21 % plochy bývalého Rakousko-Uherska (a 26 % 

jeho obyvatelstva), přitom disponovalo nepoměrně větším podílem na ekonomických 
provozech bývalého soustátí. Podle různých odhadů se podíl Československa na průmyslové 
výrobě (jako výpočet průměru z podílu různých odvětví – textil, porcelán, hutnictví) někdejší 
monarchie uvádí mezi 60 a 70 %. Jen část se dala spotřebovat v rámci nového státu, zhruba 
60% výroby, bylo nutno vyvézt. 

Zahraniční obchod se tak stal nejdůležitější složkou platební bilance a zdrojem deviz 
na úhradu neobchodních plateb Československa se zahraničím. V roce 1927 se 
Československo ocitlo na 15. místě ve světě v pořadí států podle celkového obratu 
zahraničního obchodu (vývozu a dovozu). Lehký průmysl byl přitom daleko více odkázán na 
vývoz než průmysl těžký, který realizoval značnou část výrobků na tuzemském trhu.  

S výjimkou roku 1932 byl čs. zahraniční obchod vždy v aktivní bilanci. Aktivní saldo  
i co se týče poplatků za transfery. 

Velké sumy stály poplatky za průjezd zboží (po železnici) přes německé území dále na 
západ (do Francie, Švýcarska, Belgie, Nizozemska). Důležitou branou Československa do 
světa tak bylo svobodné čs. celní území v Hamburgu, do něhož se bezcelně dopravovalo 
zboží z Československa a exportovalo. Důležitými přístavy, kudy procházel československý 
obchod byly i Brémy a Terst. 

Československé exportní podniky z různých odvětví spojily, jak bylo v té době ve světě 
obvyklé, své síly do syndikátů (podle komodit: Cukerní, podle zájmových regionů: Orientální, 
atd.) a společně postupovaly v boji proti zahraničnímu dovozu a pro podporu svého vývozu.  

Československo na tom nebylo příliš dobře, co se týče surovinové základny. Mělo sice 
dostatek uhlí, dřeva, dřevovlny a lněného semena, ale již jen velmi skromné zásoby 
železných rud, olova, zinku, cínu a kůže. Zcela závislá byla republika na dovozu ropy, bavlny, 
hedvábí, vlny, sójových bobů, sisalu, kopry, arašídů, palmového oleje, kaučuku a minerálních 
olejů. 

 
Fáze vývoje hospodářství a zahraničního obchodu  

 
Pojmy československé hospodářství a československy zahraniční obchod jsou (nejen  

v meziválečném období) natolik propojeny, že o jednom nelze hovořit bez druhého. 
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Doba v letech 1918 do 1923 

 
Během války byl zcela ochromen postradatelný průmysl, jako sklářství. V důsledku 

minimálního stavebního ruchu byl v problémech i průmysl stavebních hmot. Rovněž 
potravinářství tonulo v problémech. Blokádou Ústředních mocností ze strany Dohody pocítily 
české země nedostatek průmyslových surovin, jako třeba bavlna. 

Po vyhlášení samostatnosti a provedení měnové odluky se československý průmysl 
dostal okamžitě do odbytové krize. Obrovské a zavedené odbytiště čs. výrobků se rozpadem 
monarchie zhroutilo. Hospodářský prostor se podstatně zmenšil, přičemž podniky přišly  
o řadu stabilních trhů. Dne 20. února 1919 vzniklo samostatné celní území. Bývalá monarchie 
se pro přeindustrializovanou výrobu stala najednou zahraničím. Vysoký kurs pevné koruny 
přitom značně zdražoval čs. výrobky v zahraničí, čímž se stávaly buď konkurence-
neschopnými nebo cenově nedostupnými pro zahraniční zákazníky. Průmysl  
a zemědělství si zvykli na vysokou ochranu na vnitro rakousko -uherském trhu. S tím byl ale 

najednou konec. Přílišný optimismus československých politických a hospodářských kruhů 
o tom, jak jejich země hospodářsky ovládne minimálně celou střední a jihovýchodní 
Evropu, se brzy zredukoval. Československý agrární cla a následná zahraniční protiopatření 
na ně, relevance koruny, atd. rozhodně nenapomáhalo konkurenceschopnosti čs. vývozu 
nejen v tomto regionu. Nástupnické státy brzy opevnily své ekonomiky (podle dobového 

zvyku) vysokými celními sazbami a zároveň neměly prostředky na dovoz.  
 

I Československo však po 1. světové válce patřila ke státům s nejtvrdší ochranářskou 
politikou. Hned 28. října 1918 byla zavedena přísná regulace vývozu, dovozu a transferu 
veškerého zboží. Důvodem byla ještě nedávno trvající přerozdělovací politika Vídně, jíž 
zejména ke konci války doslova drancovala české země. V prvních týdnech republiky vznikla  

z iniciativy obchodních kruhů Komise pro přechodné hospodářství při Pražské obchodní 
komoře, která byla svrchovaným orgánem ve vnitřním a zahraničním obchodě. Koncem 
listopadu 1918 vznikla Čs. vývozní a dovozní komise, která udělovala vývozní a dovozní 
povolení, upravovala obchodní styky s jednotlivými státy a připravovala nový celní tarif. 
Zároveň od března 1919 vznikaly obchodní syndikáty, které sdružovaly podniky jednotlivých 
průmyslových odvětví. Byly to klasické kartely, kontrolující export i import metodami ne 
nepodobnými středověkému cechovnímu zřízení. 

Vzhledem ke stále sílící kritice veřejnosti byly syndikáty již koncem roku 1919 zrušeny 
a povolovací řízení v zahraničním obchodu se postupně soustředilo v Úřadě pro zahraniční 
obchod na úrovni ministerstva. Tento Úřad prosadil nový celní tarif, který stanovoval velmi 
nízká dovozní cla v očekávání, že tak učiní i ostatní státy a že to pomůže  rozhýbat čs. průmysl 
závislý na exportu. Vývozní cla přitom suspendovala již za války monarchie a Československo 
je po válce neobnovilo. Stejně tak zatím nebyla obnovena přes tlak agrárníků dovozní cla na 
potraviny vzhledem k jejich dočasnému nedostatku na trhu. 

V letech 1921-1922 vypukla první meziválečná hospodářská krize, ta vyvolala jistou 
vlnu vystěhovalectví – zejména ze Slovenska – do světa. 

V lednu 1922 byl Úřad pro zahraniční obchod zrušen, dovozní a vývozní omezení 
postupně mizela. Pro dovoz omezení nadále existovala, ale vývoz z Československa by již 
koncem roku 1921 bez bariér. Československo razilo merkantilistickou protekcionistickou 
politiku, vyznačující sí se sérií koeficientů a dovozních přirážek, zhruba dvakrát větších, než 
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tomu bylo za Rakouska.-Uherska. 
V této fázi (1919-1920) nemělo Československo v průmyslové výrobě nástupnických 

států monarchie konkurenci. Existovala tu svérázná „dělba práce“, kdy za československé 
průmyslové výrobky dovážela z Maďarska, Jugoslávie, Rumunska atd. agrární produkty. To se 
dělo na bázi kontingentačních (kompenzačních) smluv, kdy kontingenty omezovaly množství 
zboží dováženého různými státy do Československa. 

Konkurenceschopnost čs. vývozu byla do veliké míry závislá na kursu koruny. Když byl 
kurs nízký, vývoz byl snazší, než v době, kdy koruna posilovala. 
 

Etapa let 1924 – 1929: konjuktura 

 
Tato fáze čs. (světové) ekonomiky byla ve znamení hospodářského růstu a pádu 

obchodních omezení. I tehdy ale nebylo možno čs. dovozní tarify považovat za nijak zvláště 
malé. Německo se vzpamatovalo (Dawesův plán 1924 a série amerických investic), roku 1926 
se německá výroba dostala na zenit předválečné úrovně a dále stoupala, československému 
monopolu ve střední Evropě byl konec. Nástupnické státy utvářely vlastní provozy, takže 
nejen že nekupovaly zboží z Československa, ale někdy mu i sami konkurovaly (Maďarské 
textilnictví). 

Po volebním vítězství agrárníků v r. 1925 byla zavedena pohyblivá cla na obilí, mouku, 

mlýnské výrobky a sádlo a o rok později pevná agrární cla na  ještě širší okruh klíčových 
potravinářských surovin a finálních produktů. Tím se prohlubovala československá "celní 
válka" s velkými obchodními partnery z jihovýchodní Evropy, kteří byli životně zainteresováni 
na odbytu svých potravinářských produktů na trzích. Postižené země odpověděly zavedením 
dovozních přirážek na čs. průmyslové zboží. Kapitáni čs. průmyslu tak byli v neustálých 
sporech s představiteli čs. zemědělců, respektive s Agrární stranou. To bylo příkladem, jak 
mocná zemědělská vrstva může poškodit průmyslovou složku ekonomiky státu. 

Balkánské státy už ale nebyly závislé na výrobě z Československa, a mohly si vybírat. 
Tou druhou volbou bylo již zregenerované Německo, které se stalo nebezpečným 
konkurentem Československa na balkánských trzích. Německo se navíc chovalo strategičtěji, 
a diskriminující cla na balkánské agrární produkty nezavádělo. 

Československý průmysl byl sice pestrý, ale byl svou skladbou spíše „stavěn“ pro 
právě rozpadlé Rakousko-Uhersko. Kvalitou nedosahoval průmyslu Německa. Svět ale nebyl 
ochoten tolerovat průměrnou kvalitu. Nyní se muselo čs. zboží za chodu zlepšovat. 
Českoslovenští výrobci byli nuceni ke kvalitě, modernizaci a racionalizaci výroby, snižování 
výrobních nákladů, hledání trhů, racionálním smlouvám k dovozu surovin, atd. 
 

Etapa let 1930-1938: Světová hospodářská krize a následná kvazi-konjuktura na 

pozadí růstu mezinárodního napětí 
 

Na podzim 1929 vypukla světová hospodářská krize, jež poněkud opožděně zasáhla  
i Československo. Zde kulminovala v létě 1933 a odeznívala déle než v ostatních zemích. 
Zprvu byl postižen hlavně spotřební průmysl, po roce 1931 i ostatní odvětví. Vývoz poklesl na 
třetinu předkrizového stavu, průmyslová výroba na zhruba 60 % úrovně roku 1929. Prudce 
rostla i nezaměstnanost. 

Tato doba s sebou přinesla obrovskou celosvětovou vlnu devizových omezení, 
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kontingentaci, zvýšení agrárních cel. Zrodil se nový pojem – clearing – tj. souhrnné 
bezhotovostní vyúčtování vzájemných pohledávek v bilaterálním vztahu. Clearingu 
Československo používalo v obchodování se sousedy, Balkánem a Pobaltím. Hospodářské 
oživení konce 30. let výše uvedená omezení snížilo, ale zcela je nevymazalo.  

Mezinárodní obchod, na jehož hladkém provozu bylo Československo velmi závislé, 
se v krátké době velmi zprotekcionalizoval. Mezinárodní obchod poklesl a země se snažily  
o co největší soběstačnost. 

Československo bylo zemí, na níž důsledky krize dolehly obzvláště silně. Státy, které 
dosud kupovaly československé produkty, je nyní přestaly kupovat, a naopak je začaly samy 
vyvážet. Například Spojené království přestalo kupovat československý cukr a začala nabízet 
svůj za dumpingové ceny. 

Nová vlna protekcionismu znamenala masové zrušování dosud uzavřených dohod, 
nepodepisování nových Mezinárodní směna zboží, a tím pádem i výroba pro tuto směnu, 
nebývale poklesla. Vzniká kolotoč celních bariér, reakcí na ně, opatření a protiopatření. Země 
odstoupily jedna po druhé od zlatého standardu, čímž se přepočitatelnost měn snížila.  

Překonání velké deprese bylo do značné míry podmíněno obnovou a rozšířením 
exportu. O zahraniční trhy se bojovalo všemi způsoby. Vývozci se sdružovali do skupin 
– kartelů, aby spolu lépe obstáli proti působení zahraniční konkurence doma i v zahraničí. 
Kupcům se poskytovaly prémie, o export se staral i stát svými exportními úvěry. Došlo  
k několika devalvacím koruny. Vláda podporovala vývoz i promíjením a vracením daní ve 
formě vývozních prémií a státními zárukami za exportní úvěry. 

Devizová omezení, jež byla těsně před vypuknutím velké deprese v Československu 
likvidována, byla v roce 1931 znovu nastolena v podobě povolovacího řízení při dovozu 
téměř všech druhů zboží a v obchodním styku s některými státy byla u vybraných výrobků 
obnovena kontingentace. Československé dovozní cení tarify byly většinou protekcionistické , 

někdy (u automobilů třeba) až prohibitivní. 
Tato etapa byla rovněž dobou, kdy Německo zničujícím způsobem vytlačilo 

Československo z balkánských trhů. Nijak zvlášť Československu nepomohl ani pokus  
o založení Hospodářské Malé dohody v roce 1934, protože objektivní podmínky pro 
zintenzivnění vzájemného obchodu s Jugoslávií a Rumunskem neexistovaly a navíc dovozu 
jejich potravin bránila československá vysoká agrární cla. 

Československá pozice postupně zaujímalo Německo, jež ochotně potraviny dováželo 
a stalo se v průběhu 30. let XX. století hlavním obchodním partnerem všech podunajských 
zemí. Československá produkce v této době, až do roku 1938 stagnovala, kdežto německá 
obrovsky rostla. 

Když tak Československo houfně ztrácelo své pozice na Balkáně ve prospěch sílícího 
německého průmyslu, bylo nuceno se orientovat na jiné regiony, tentokrát už ne Evropy, ale 
světa. Československo tak spolu s jinými evropskými státy a Spojenými státy americkými 
soupěřila o odbytiště v Asii, Africe, a rovněž, což mě zajímá nejvíce, v Latinské Americe. 

Při tomto obchodu přes oceán se Československo emancipovalo, obešlo bez 
zprostředkovatelských služeb přímořských států a zřizovalo svoje zastoupení přímo. Napří -
klad firma Baťa si odběr kůže organizovala v Latinské Americe sama, bez zprostředkovatelů. 

Opomenout nemohu ani ten fakt, že v době Velké hospodářské krize se lidé  
v Československu houfně stěhovali nejen z venkova do měst, ale také do zahraničí. Podíl 
Slováků a Němců ze Sudet, stěhujících se nejen do Latinské Ameriky přitom byl také výrazný. 
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Zahraniční investice 

 
Po roce 1918 se měnil nejen celkový poměr mezi zahraničním a domácím kapitálem 

ve prospěch kapitálu domácího, ale výrazné přesuny nastaly i mezi jednotlivými skupinami 
cizího kapitálu. Zatímco při vzniku Československa měl nejsilnější pozice kapitál rakouský, 
maďarský a zčásti i říšskoněmecký, rostl rychle na jejich úkor vliv kapitálu francouzského, 
britského a amerického. Francouzští a britští investoři do Československa pronikali přímými 
kapitálovými investicemi i jako věřitelé nového státu, zatímco Spojené státy americké si 
zabezpečovaly hospodářský vliv především poskytováním státních půjček a úvěrů na dovoz 
surovin. V menším měřítku se dařilo zainteresovat i investory z dalších západoevropských 
zemí – Belgie, Nizozemska, Švýcarska a Itálie. 
 

Charakteristika československého zahraničního obchodu  

 

Teritoriální nasměrování 
 

Obrovské dilema československé politiky a ekonomiky spočívalo ve faktu, že země, na 
něž se republika chtěla politicky a vojensky vázat, nebyly – až na krátkou hranici  
s Rumunskem – jejími sousedy, ani příliš význačnými hospodářskými partnery. Naproti tomu 
země, od nichž se Československo chtělo politicky co nejvíce distancovat, často jeho sousedy 
(zejména Německo a Maďarsko) a velkými obchodními  partnery byly. Tato ekonomicko-
vojensko-politická orientace se pro Československo v budoucnu ukázala osudnou.  

Podíl Francie natož Spojeného království na československém zahraničním obchodě 
se nemohl ani vzdáleně blížit podílu Německa (podíl Francie nikdy nestoupl nad 8 %). 
Politická orientace Československa na Francii postrádala pevnější hospodářský základ, 
protože tomu bránily tradiční hospodářské vazby i geografická poloha. Francie přitom nebyla 
žádným „přítelem Československa“. I na státní úrovni se Paříž chovala ke svému 
středoevropskému spojenci více než tržně, respketive merkantilisticky. Například 
francouzská půjčka Československu z roku 1932 byla nasměrována z velké části na podporu 
podniků s francouzskou majetkovou účastí, a ne tam, kam by si to československá vláda 
přála, pokud by měla svobodu volby. Během 20. let XX. století klesl podíl Francie na 
československém zahtraničním obchodě z 8 na 3 procenta. 

Snaha dovážet co největší množství věcí do Francie a Spojeného království narážela 
na fakt, že se jednalo o věci, které tyto země samy vyráběly, a to většinou v daleko lepší 
kvalitě. Nepotřebovaly je tedy vůbec dovážet, natož ze země od nich dost geograficky 
vzdálené. Na druhé straně i na tomto trendu bylo možno pro československou výrobu najít 
něco pozitivního. Na francouzských a britských trzích mohly uspět jen velmi kvalitní výrobky. 
To znamenalo, že československé firmy, které do těchto zemí úspěšně vyvážely své produkty, 
musely projít značným zkvalitněním a zefektivněním své výroby. 

Největším československým meziválečným trhem, co se týče dovozu i vývozu, bylo, 
bez ohledu na politická přání kapitánů československé politiky, Německo. Vztah 
Československa k Německu by se dal nazvat závislostí odbytovou, technickou a techno-
logickou zároveň. 

Československo sice byla prvním z dohodových států který uzavřel obchodní smlouvu 
s Německem (v roce 1920). Ale vzhledem k důležitosti Německa jako československého 
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obchodního partnera se tak mělo stát asi mnohem dříve. Teprve po roce 1923 byly znovu 
vytvořeny skutečně intenzivní obchodní vztahy Československa s nástupnickými státy 
Rakousko-Uherska. Pozvolna se tak v československých hospodářských kruzích postupovalo 
od přání k realitě. V roce 1923 pocházelo, navzdory nepokryté politicko-ekonomické 
orientaci státu na Francii, nadále na 40,4 % československého dovozu z Německa. Přitom 
podíl Německa na československém vývozu byl podstatně nižší (20,4 %). 

V případě Německa se tedy spojovala obrovská důležitost s obrovskou nerovnováhou 
obchodní bilance. Československý průmysl byl, hlavně po roce 1924 závislý na dodávkách 
německých strojů, strojního zařízení a chemikálií z Německa. Tato technologická závislost 
existovala i po nástupu Hitlera k moci a absolutizoval se za éry tzv. 2. republiky v rozmezí let 
1938-1939. 

Německo přitom bylo, zejména po dobu od poloviny 20. let, nejen bezkonkurenčně 
největším partnerem československého hospodářství, ale i největším soupeřem (v boji o trhy 
Balkánského poloostrova, a jak uvidíme i Latinské Ameriky) československého vývozu.  

„Bojištěm“, o němž byla řeč, se stal právě Balkán. Ne všechny československé výrobky 
byly tak dobré a konkurenceschopné, aby se uplatnily na západních trzích.  

Českoslovenští vývozci se je tedy zkoušei ulatnit na balkánském trhu, nejenom na 
rozloze bývalého Rakouska-Uherska. V první polovině trvání meziválečného Československa 
byl tento region pro československý vývoz vcelku perspektivní, ale vyskytly se tu i problémy. 
Například celní bariéry těchto zemí nebo to, že tyto země byly natolik silně agrární, že mohly 
Československu nabídnout jen produkty, jichž mělo samo dost. Cenně suroviny pro průmysl 
musela Praha za drahé devizy nakupovat na Západě. 

Agrární strana, která měla v meziválečném Československu velký vliv, se stavěla za 
domácí zemědělce a snažila se je zaštítit obrovskými dovozními cly uvalenými na zemědělské 
produkty. 

 
Komoditní skladba československého zahraničního obchodu  

 
Vývoz 

 
Československý vývoz prošel za 20 let pronikavějšími strukturálními změnami než 

dovoz. Prudký pokles podílu potravin vyvolalo hlavně radikální zmenšení vývozu cukru, který 
byl na světovém trhu vytlačen cukrem třtinovým. Ve 30. letech XX. století se podstatně snížil 
i vývoz ječmene, piva a sladu. Ve skupině surovin a polotovarů bylo z Československa 
vyváženo především množství kaolínu, magnezitu, uhlí, koksu, dřeva a celulózy. Mírně 
klesající podíl této skupiny na vývozu ovlivnila hlavně ztráta zahraničních trhů u uhlí a dřeva.  

Relativní váha hotových výrobků v československém vývozu v meziválečném období 
dlouhodobě rostla. Uvnitř této skupiny však probíhaly význačné strukturální přesuny. 
Dominantní vývozní podíl tradičních výrobků lehkého průmyslu (především textilu, oděvů, 
skla a porcelánu) se již ve 20. letech XX. století zmenšoval a ve 30. letech XX. století se tento 
proces dále urychlil. Přes uvedené oslabení však výrobky spotřebního průmyslu zůstaly až 
do roku 1937 nejdůležitější složkou exportu, neboť na ně připadalo kolem 45 % hodnoty 
celého vývozu. Současně však stoupal podíl výrobků kovodělného, strojírenského, 
chemického a gumárenského průmyslu, který dosáhl před II. světovou válkou téměř 30 % 

hodnoty celkového vývozu. 
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Součástí této skupiny byl i vývoz zbraní – ve druhé polovině 30. let XX. století se 
Československo podílela až 25 % na celosvětovém exportu zbraní. V roce 1935 představoval 
vývoz zbraní 10,5 % celkového exportu Československa. Hlavními odběrateli byly spojenecké 
země Malé Dohody, pobaltské státy, arabské země, Čína a země Latinské Ameriky. 
Československé vývozní úspěchy byly dány jednak rozsahem a kvalitou zbrojní produkce 
(zejména pěchotních zbraní a děl, ale i vojenských vozidel a různého materiálu, například 
protiletadlového), jednak tím, že jiní velcí výrobci potřebovali zbraně pro sebe (Francie, 
Německo, Japonsko a Sovětský svaz) a anglosaské velmoci zbraně skoro nevyráběly. Byl to 
jeden ze sektorů, kde se československý průmysl nesetkával s německou konkurencí. 
Německé zbrojní závody, jako třeba Krupp, měly takové množství vládních německých 
zakázek, že je sotva stačily plnit. Československému vývozu zbraní – nejen do Latinské 
Ameriky – tak nestálo nic v cestě. 
 

Dovoz 

 

Československo v meziválečném období dováželo zejména suroviny a exotické 
potraviny (tuky, ovoce, káva, rýže, kukuřice, rostlinné oleje, nerostné oleje, tabák, kůže, 
kožešiny, ledek, kaučuk, černé uhlí). Importovány byly rovněž speciální, technologicky 
extrémně náročné stroje, které československý průmysl nedokázal vyrobit (obráběcí  
a textilní stroje). Další položky dovozu činilo přepychové zboží, chemické barvy, automobily, 
textilní a kovové polotovary (příze), atd. 

V celém meziválečném období si v československém dovozu udržely vedoucí 
postavení textilní suroviny, značný byl také dovoz železných rud, pokles podílu potravin 
souvisel s růstem soběstačnosti díky domácí produkci. 

 

Technická stránka navazování československých zahraničních vztahů  

 
Při navazování diplomatických styků dávali politici meziválečného Československa 

přednost pragmatičtějšímu přístupu. Před formální dokonalosti a preciznosti jednotlivých 
aktů byl vyzdvihován jejich praktický význam a funkčnost. Dohody o navázání diplomatických 
styků nemívaly okázalý charakter, nebyla obvykle veřejně proklamována. Jsou dokonce 
případy navázání diplomatických styků, kdy nepochybně k žádné předchozí dohodě 
nedošlo.24 

Moment dohody o navázání diplomatických styků v letech 1918-1939 nebyl 

v převážné většině případů československé diplomatické praxe výslovně písemně fixován.  
U těchto případů s největší pravděpodobností byla dohoda učiněna mlčky, konkludentním 
činem, tedy činem, z něhož nepochybně vyplývá, že diplomatické styky byly již navázány.  

Teoreticky je sice ovšem třeba připustit i dohodu ústní, která nedoznala písemné 
podoby, ale dochovaný materiál, u většiny zemí rozsáhlý, tomu nenasvědčuje a ani u jedné  
z 52 zemí, s nimž Československo navázalo v meziválečném období diplomatické styky, 
nebyla o tom nalezena žádná indicie. V meziválečné diplomatické praxi existovala také 
nejednotnost v otázce pověřování a přijímání diplomatických zástupců třídy vyslanecké  
a třídy chargé d'affaires jako vedoucích stálých diplomatických misí. 

                                                 
24

 KUBŮ Eduard; KLIMEK Antonín. Československá zahraniční politika 1918 -1938, Institut pro středoevropskou 
kulturu a politiku, Praha 1997. 
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Z hlediska dosažení dohody o navázání diplomatických styků jako právního aktu lze  
v meziválečném období rozlišit následující způsoby jejich navázání: 

 Smluvním dokumentem (dohoda o navázání diplomatických styků je fixována ve 
smluvním dokumentu upravujícím bilaterální vztahy (smlouva o přátelství, obchodní 
smlouva a podobně); tato dohoda pak vstupuje v platnost na základě ratifikace nebo 
dnem podpisu smlouvy, nebylo-li určeno jinak. 

 Výměnou nót (dnem navázání diplomatických styků je datum kladné odpovědi druhé 
strany na návrh strany prvé, nebylo-li v textu nót stanoveno jinak). 

 Udělením agrémentu vedoucímu diplomatické mise (dnem navázání diplomatických 
styků je den, kdy strana přijímající oficiálně sdělila druhé straně vysílající udělení 
agrémentu jejímu prvnímu diplomatickému zástupci). 

 Přijetím pověření vedoucího diplomatické mise (dnem navázání diplomatických styků 
je den, kdy kompetentní činitelé státu přijímajícího převzali oficiálně pověření 
prvního stálého diplomatického zástupce té strany, který se rozhodla zřídit své 
diplomatické zastoupení jako první, aniž bylo žádáno o agrément). 

 Notifikací změny nediplomatického zastoupení na zastoupení diplomatické (dnem 
navázání diplomatických styků je pak den kladné odpovědi strany přijímající, anebo 
jestliže výslovná odpověď nebyla dána, den předání nóty o přeměně zastupitelského 
úřadu a pověření dočasného diplomatického zástupce v hodnosti chargé d-affaires za 

podmínky, že následující akty ve vzájemných vztazích tuto skutečnost nenegovaly, ale 
naopak nepřímo potvrzovaly). 
 
V československé diplomatické praxi let 1918-1939 byly způsoby navázání 

diplomatických styků charakterizované pod prvními dvěma body spíše výjimečně  
a přicházely v úvahu s jednou výjimkou (Turecko) až ve 30. letech XX. století. Navíc třeba 
zdůraznit, že ve všech případech (Afghánistán, Čína, Irán, Turecko, Sovětský svaz) nevedla 
cesta ke smluvnímu dokumentu či výměně nót z československého podnětu, nýbrž byla 
iniciována druhou stranou. I pouhý statistický výčet zemí, s nimiž Československo navazovalo 
diplomatické styky tímto způsobem (47 z celkového počtu 52 zemí, s nimiž meziválečné 
Československo navázalo diplomatické styky) dokládá, že nejčastější metodou navazování 
diplomatických styků v zahraniční politice meziválečného Československa bylo jejich 
navazování konkludentním činem. 

Meziválečné Československo se mohlo pyšnit několika opravdu vynikajícími 
diplomaty. Vedle asi nejznámějšího Mastného, to rozhodně byli i oba českoslovenští 
reprezentanti ve Venezuele: Josef Košek a Jaroslav Novák (Josef Košek, chargé d´affaires a. i. 
sídlící v Caracasu 1935-1937 a Jaroslav Novák, vyslanec 1937-1939 i pro Panamu, Kolumbii, 
Kostariku a Ekvádor).  
 

Propojení politiky a ekonomiky 

 

Spojení politiky s ekonomikou mělo tradici již v Rakousko-Uhersku. Česko-
slovenské ekonomice v podstatě vládly zpolitizované banky a prosazovaly své zájmy často na 
úkor průmyslových podnikatelů. Značný byl (přes agrární stranu vedený) vliv politiky na 
rozhodování v živnostenské bance. Dokonce se předpokládalo, že křeslo ministra financí 
zaujme vedoucí Živnobanky Preiss. 
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Stát dále určoval základní orientaci hospodářské politiky a její těžiště v jednotlivých 
obdobích. Stát do ekonomiky zasahoval zákonnými normami, subvencemi, veřejnými 
zakázkami, regulačními zásahy, atd. Stát ale nebyl jediným netržním zasahovatelem do 
československé meziválečné ekonomiky. Mimo něho zde působily obchodní a živnostenské 
komory, zemědělské rady, atd. Tyto komory si kladly za cíl podporu průmyslového, 
živnostenského a obchodního podnikání. Tyto komory si kladly za cíl rovněž podporu exportu 
a technického výzkumu. 

V souvislosti s řešením důsledků velké deprese byl v březnu 1933 přijat kartelový 
zákon, podle něhož ve vymezených oblastech činnosti byly kartelové úmluvy právně závazné 
pro všechny jejich účastníky a jenž stanovil i sankce vůči těm podnikům, jež by chtěly  
z kartelu vystoupit a působit jako tzv. outsideři. Řešení pomocí kartelů však bylo možné 
pouze v těch odvětvích, kde bylo přirozenou cestou dosaženo vysokého stupně koncentrace 
výroby, především v těžkém průmyslu. Nucenou syndikalizací se dále podstatně zvýšil stupeň 
monopolizace československého hospodářství. 

Státními zásahy do národního hospodářství ve 30. letech XX. století byly prakticky 

všechny výdaje, spjaté s posílením obranyschopnosti země, jež podstatně zvyšovaly 
agregátní poptávku a zejména v roce 1938 vykazovaly již zcela inflační charakter, dále pak 
sem patří přímé státní investice do výrobních odvětví, stejně jako snižování diskontní sazby.  

Nejednalo se prostě o žádnou čistě tržní ekonomiku, státní podpora na straně jedné  
a bariéry na straně druhé, tu snižovaly volnou soutěž a dávaly jí politický podtext.  
 

ČESKOSLOVENSKO-VENEZUELSKÉ VZTAHY V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ25 
 

Navázání diplomatických styků mezi Venezuelou a Československem 
 

Vztahy mezi Venezuelou a Československem se datují od roku 1925, kdy byl  
v Caracasu založen první československý honorární konzulát. 

V té době měla už Venezuela (od roku 1923) zřízeny honorární konzuláty v Bratislavě 
a Plzni a (od roku 1924) i v Praze. 

Dne 23. října 1928 československé velvyslanectví v Paříži informovalo venezuelský 
zastupitelský úřad o návrhu československé vlády otevřít v Caracasu zastoupení. Venezuelské 
velvyslanectví v Paříži poslalo 15. února 1929 jménem venezuelské vlády československému 
vyslanectví nótu, odpovídající na jeho oznámení. 

Ačkoli československé vyslanectví ve Venezuele vzniklo až roku 1935, odpovídající 
venezuelská nóta z 15. února 1929 je počátkem oficiálních diplomatických vztahů mezi  
těmito dvěma státy. Dne 22. května 1930 byl pan José Abel Montilla akreditován jako první 
vyslanec v Praze. Dne 16. března 1935 odevzdal svůj kabinetní list do rukou ministra 
zahraničních věcí Venezuely první československý diplomatický zástupce, chargé d´affaires 

                                                 
25

 KUNC, Jiří a kolektiv., Latinská Amerika dějiny a současnost, Praha 1989.  
NOVOTNÝ Jiří; ŠOUŠA, Jiří. Vztah Českých Bank ke státům Jižní Ameriky (1918-1938). Sborník 
historický 36,  
s. 138-170. 
NOVOTNÝ Jiří; ŠOUŠA, Jiří. El Intercambio Comercial entre Checoeslovaquia y la Argentina y el Brasil  en el 
Periodo entreguerras (Análisis de los índices estadísticos checoeslovacos ), IBERO-AMERICANA PRAGENSIA, 
Praha 1997. 
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Josef Košek. První československý vyslanec, Dr. Jaroslav Novák byl akreditován 19. června 
1937. Po 15. března 1939 nebyly tyto diplomatické styky aktivní, nebyly však nikdy oficiálně 
přerušeny. I přesto bylo 26. června 1942 předána venezuelskému vyslanci v Londýně 
československá nóta s návrhem „obnovení diplomatických styků“. 
 

Vývoj vztahů 
 

Vývoj mezinárodních vztahů mezi Venezuelou a Československem začal hned v roce 
1925. Na ministerstvo zahraničních věcí v Praze zavítala oficiální návštěva honorárního 
konzula Venezuely z Plzně, který přinesl kopii venezuelských obchodních požadavků  
i konzulární fakturu podle venezuelského generální konzulátu v Hamburku. 

V témže roce založilo Československo první honorární konzulát v Caracasu, (v té době 
už měla Venezuela v Československu několik honorárních konzulátů). 

O politických vztazích mezi Venezuelou a Československem mezi dvěma světovými 
válkami lze řici, že byly docela aktivní. Přitom nelze hovořit jen o vývoji vztahů v politické 
rovině, ale zejména o tom, že tyto vztahy byly spojené s obchodními zájmy. Politické  
a ekonomické vztahy tak byly nedálně spjaty. 

Mezi Venezuelou a Československem byla neustálá jednání o podepsání obchodní 
smlouvy, do Venezuely mířili českoslovenští vystěhovalci, atd. Obchodní  vztahy mezi 

Venezuelou a Československem byly tak aktivní, že Venezuela měla v Praze vlastní obchodní 
zastupitelstvo. Venezuela byla členem Československo-latinskoamerické obchodní komory  
a na venezuelském vyslanectví byl akreditován oficiální venezuelský chargé d´affaires. 

Od roku 1925 byly také registrovány statistiky o dovoz a vývoz mezi Venezuelou 
a Československem na Československem statistický úřadě. Dříve byla Venezuela označovaná 
jako "ostatní jihoamerické republiky a státy". I tato změna svědčí o tom, že od roku 1925 se 
zvýšil vzájemný československo-venezuelský dovoz a vývoz. 
 

Roku 1925, vyznačoval počátku vývoj politický vztahy mezi Venezuelou  
a Československem. V tomto roce, založil Československo první honorární konzulát  
v Caracasu, ale v té době už měla Venezuela v Československu několik honorární konzuláty. 

Politické vztahy mezi Venezuelou a meziválečným Československem byly docela 
aktivní. Politické vztahy byly spojené s obchodními zájmy. Když je tedy řeč o politických 
vztazích, budeme také hovořit i o ekonomických vztazích. 

Mezi Venezuelou a Československem byly obchodní zájmy a vždycky byly jednání  
o podepsání obchodní smlouvu, československé zemědělské vystěhovalectví do Venezuely, 
atd. Obchodní zájmy mezi Venezuelou a Československem byly tak aktivní, že Venezuela 
měla v Praze vlastní obchodní zastupitelstvo. Venezuela byla členem Československá -
Latinsko Amerika obchodní komora, a byl akreditován oficiální chargé d´Affaires na 

Venezuelském velvyslanectví, bohužel dnes díky součastné politické situaci ve Venezuele, jen 
máme chargé d´Affaires na ambasádě.26 

                                                 
26

 NOVOTNÝ Jiří; ŠOUŠA, Jiří. Los Bancos Checos y América Latina, (1918 -1938). 1ra. parte., Ibero-Americana 
Pragensia, Praha 1986. 
NOVOTNÝ Jiří; ŠOUŠA, Jiří. Los Bancos Checos y América Latina, (1918-1938). 2da. parte., Ibero-Americana 
Pragensia, Praha 1987. 
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Od roku 1925, byly také registrování statistiky o dovoz a vývoz mezi Venezuelou  
a Československem, na Československem statistický úřadě, dříve byla Venezuela označovaná 
jako "ostatní jihoamerické republiky/státy", to znamená, že od roku 1925 se zvýšil dovoz  
a vývoz.27 

V roce 1925, byl na návštěvě, venezuelský honorární konzulát v Plzni, na ministerstvo 
zahraničních věcí, který přinesl kopii venezuelských obchodních požadavků i konzulární 
fakturu podle venezuelského generálního konzulátu v Hamburku. 

První venezuelský vyslanec, pan José Abel Montilla, byl akreditován v Praze 
22. května 1930, potom 19. prosince 1934 byl jmenován vyslanec Dr. Carlos Aristimuno 
Colla, se sídlem Bruselu.  

„Prvním československým diplomatickým zástupcem pověřením československého 
vyslanectví v Caracasu byl Chergé d´affaires Josef Košek, jenž odevzdal svůj kabinetní list do 
rukou ministra zahraniční věcí Venezuely 16. 3. 1935“28 

Dne 1. září 1936, byl akreditován Dr. Silvestre Tovar Lange ve Berlině vyslanec i pro 
Československo. Dne 3. dubna 1937 byl jmenován Chargé d´Affaires V. Alamo Ibarra  
i Dr. Pedro J. Abreu ředitel „Agencia Comercial de Venezuela“ (venezuelská obchodní 
agence). 

Dne 19. června 1937, se stal Dr. Jaroslav Novák první vyslanec v Caracasu do března 
1939. 

Vyslanectví Československé republiky v Caracasu informovala, dne 11. srpna 1937 ve 
zprávě č. 413 dův./37. o agrémentu pro Dr. Gustavo Herreru, nového vyslance Venezuely.  
 
  Dne 24. ledna 1939 Ministerstvo obchodu, poslal notu č. j. 5199/39-IIC pro 
ministerstvo zahraniční věcí, kde doporučuje, aby se zvýšilo venezuelský podíl vzhledem  
k přílišnému nepoměru mezi dovozem venezuelských produktů do Česko-Slovenska 

a vývozem čsl. zboží do Venezuely, ale už koncem roku 1938 se česko-slovenská strany 
rozhodla zvýšit dovoz venezuelských produktů.29 
 

První venezuelský vyslanec, pan José Abel Montilla, byl akreditován v Praze 
22. května 1930, po něm, 19. prosince 1934 byl jmenován vyslanec Dr. Carlos Aristimuno 
Colla, se sídlem Bruselu.  

U data akreditace čs. chargé d´affaires Koška je obtížné zjistit samo jeho datum 
nástupu. I primární materiály na toto téma jsou nejednotné (zda 14. nebo 16. března 1935): 
14. března odevzdal Chargé d´Affaires J. Košek kabinetní  list venezuelskému ministrovi 

zahraničních věcí panu Dr. Itriago Chacín. Venezuelský tisk poměrně dosti si všímá událostí  

                                                 
27

 Mezinárodní obchod, ročenka. Státní úřad statistický, 1925. 
28

 Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické zastoupení Československa v cizině a cizích zemí  
v Československu 1918-1985, Archivní dokumentační odbor, Praha 1987, str. 196-197.  
Podle zprávy č.134/dův. Z roku 1935 československé vyslanectví v Caracasu píše: „14. března odevzdal Chargé 
d´affaires J. Košek kabinetní l ist venezuelskému ministrovi zahraničních věcí panu Dr. Itriago Chacín.“  
29

 Zprávy čs. vyslanectví v Caracasu ze dne 12. ledna 1939: „Letošní nezájem venezuelského exportního 
velkoobchodu na Československu“. 
Zprávy Československo-Latinskoamerické obchodní komora v Praze, dne 31. ledna 1939. „Venezuela, zvýšení 
česko-slovenského odběru kakaa“. 
Venezuelské noviny AHORA, „Créese que Alemania atacará a Checoeslovaquia“ (Německo zřejmě zaútočí na 
Československo). 
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v Československu. Glosoval náš spor s Berlínem o německého uprchlíka Lampesbergera, 
návštěvu Edenovu v Praze, podepsání československo-sovětské obchodní smlouvy, dále 
smlouvy o vzájemné pomoci se Sovětským svazem a komentoval cestu pana ministra  
Dr. Beneše do Moskvy, při čemž stanovisko tisku bylo nám vždy příznivé.“ 

„Prvním československým diplomatickým zástupcem pověřením československého 
vyslanectví v Caracasu byl Chargé d´affaires Josef Košek, jenž odevzdal svůj kabinetní list do 
rukou ministra zahraniční věcí Venezuely 16. března 1935“. 

Doktor Mariano Picon Salas byl venezuelský spisovatel. Picon Salas byl  
v Československu jako charge d´affaires akreditován dne 13. července 1936. Důvodem, proč 
byl z Venezuely vyslán do diplomatických služeb v zahraničí, bylo patrně to, že se ve své roli 
spisovatele netajil svým odporem proti diktatuře. Režim mu, podobně jako mnoha jiným 
nepohodlným osobám, které si pro jejich popularitu netroufal uvěznit, zřejmě nabídl 
„gentlemanskou dohodu“. Při takové „dohodě“ měl nepohodlný opoziční předák na 
vybranou: buď jít do vězení, nebo do „exilu“ v diplomatických službách. Tato teorie není v 
tomto konkrétním Picon Salasově případě potvrzená, je ale velmi pravděpodobná. 
Československo bylo zemí, která byla od Venezuely dost daleko, aby z ní nemohl ovlivnit dění 
doma, a byla to země, o vztahy se kterou již tehdy Venezuela ztrácela zájem.  

Po svém působení v Praze se Picón Salas později přestěhoval do Chile. 
Dr. Picón Salas, chargé d´affaires v Praze odstoupil a je pozván jako profesor na 

universitu do Chile. 
Dne 1. září 1936, byl v Berlíně akreditován Dr. Silvestre Tovar Lange, vyslanec i pro 

Československu. Dne 3. dubna 1937 byl jmenován Chargé d´affaires V. Alamo Ibarra i Dr. 
Pedro J. Abreu ředitel „Agencia Comercial de Venezuela“ (venezuelská obchodní agence). 

Dne 19. června 1937, se stal Dr. Jaroslav Novák první vyslancem v Caracasu, kde 
působil do března 1939. 

Vyslanectví Československé republiky v Caracasu informovala, dne 11. srpna 1937  
o agrémentu Dr. Gustava Herrery, nového vyslance Venezuely. Roku 1935-1936 byl 
ministrem financí, načež byl ustanoven vyslancem v Haagu. 

Československý občan Alfred Weil měl i podíl na stanovení citlivé hranice mezi 
Venezuelou a Kolumbií. 

Ministerstvo veřejných prací povolalo na rozhraničovací práce na venezuelsko-
kolumbijské hranici dva odborníky. Jeden z nich je říšský Němec a druhy československý 
příslušník inženýr Alfred Weil, který byl dříve zaměstnám v témže oboru u vlády perské  
a řecké. 

Do posledního okamžiku existence Československa byl tento stát Venezuelou 
akceptován jako politickou jednotku. Tento stav trval i po mnichovské dohodě, ostatně  
II. republika souhlasila s nákupem velkého množství venezuelského kakaa a kávy (prosinec 
1938). Někteří obchodníci neviděli ani žádnou změnu i poté, kdy byl zbytek českých zemí 
připojen k Německu. Tvrdili, že jejich dosavadní obchodní partneři mohou s Venezuelou 
obchodovat stejně dobře přes Německo. 

Československé vyslanectví v Caracasu dne 14. ledna 1939 poslalo zprávu  
č. 22 dův./1939 na Ministerstvo zahraničních věcí, II. odbor, v Praze. o Výsledcích této 
poslední předválečné pan-americké konference: 

Vyslanec dovoluje si sděliti na základě hovorů s ministrem zahraničních věcí  
Dr. Esteban Gil Borgesem, s hlavním venezuelským delegátem /zároveň vyslancem ve 
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Washingtonu/ Dr. Escalante a s velvyslancem mexickým Nájera-ou, který přibyl na zpáteční 
cestě z Limy k několika denními pobytu, že hlavním zřetelem Venezuely bylo prohlášení 
solidarity amerického kontinentu pro případ útoku. Naznačili mně, že měli před očima osud 
Československa. Jako Československo, každý ze států amerických by se mohl ubránit  
i silnému útočníkovi, několik týdnu, ale pak by museli přijíti spojenci pomoc. Ví-li útočník, že 
při útoku na kterýkoliv z amerických států bude míti proti sobě velikou koalici, stane se útok 
více riskantním. 

Venezuela, jejíž rostoucí význam je všemi americkými státy stále více uznáván, byla 
na konferenci zastoupena prvotřídní delegací a uplatnila se v řadě komisí i plánu.  
 

Mnichovská dohoda a Latinská Amerika 
 

Československá emigrace do Latinské Ameriky měla svůj původ v domácích 
existenčních podmínkách( v tomto se shodovala s poválečnou emigrací německou, ale ta 
navazovala na prosperující vrstvy s předchozích let. Rovněž vztah čs. občanů k republice, 
který byl ovlivněn sociálními motivy, nebyl příliš dobrý. Rok 1938 přinesl sice změnu, ale ta se 
již nemohla odrazit v československém zahraničním obchodu.“  

Změny, které přineslo vítězství nacistického režimu v Československu, měly také vliv 
na maďarsko-československé vztahy. Maďarsko prosazující své územní zájmy, organizovalo  
v Latinské Americe protičeskou propagandu, spočívající v zahlcování tisku falešnými 
zprávami o středoevropských poměrech. K tomuto se postupně připojovala i německá 
propaganda, zdůrazňující útlak sudetských Němců, kteří neustále usilovali o připojení svého 
území k Říši. Československá oponentura získávala sympatie především z veřejného mínění 
ovlivněného bojem antifašistických a demokratických sil společnosti v Latinské Americe.  

Protiněmecká animozita byla přirozeně umocněna záborem Rakouska a počínající 
československou krizí. Brazilští publicisté upozorňovali na německé enklávy v zemi  
a vyjadřovali v této souvislosti obavy, že jednoho dne by Německo mohlo začít reklamovat 
pro sebe i časti Brazílie obývané Němci.“ 

V této situaci reagovalo i Československo, které začalo vytvářet spolu s Brazilským 
tiskem instrument, který mohl dokázat nebezpečí německé expanze. 

V souvislosti s anšlusem Rakouska došlo v Latinské Americe k sérii plebiscitů 
německých obyvatel těchto států. Tyto plebiscity vyjadřovaly souhlas německých osadníků  

s připojením Rakouska k Německu a deklarování primární loajality těchto latinskoamerických 
Němců k Německu jako k zemi všech Němců, než k zemím, ve kterých v Latinské Americe žili. 
Když se zprávy o těchto plebiscitech dostaly do tradičně patriotického prostředí ostatních 
obyvatel těchto států, vyvolalo to pobouření.  

Němci se snažili situaci uklidnit prohlášeními, že se nejednalo o žádné politické kroky, 
ale pouhé prohlášení citové loajality. Strach z německého vlivu ale už ve společnosti zůstal. 
Do toho zapadal i ohlas na československou mobilizaci. Latinskoameričtí integralisté cítili 
sounáležitost s malou republikou v srdci Evropy, která se rozhodla vzdorovat nebezpečí. 
Například argentinský a mexický tisk nešetřil články na podporu Československa.  

Mexiko, které bylo z ekonomických důvodů nuceno obchodovat s Německem, se 
rozhodlo nedopustit se žádných ústupků v politické sféře, a navzdory kontraktům  
s Německem se nevzdala podpory republikánského Španělska. 

Ve vztahu k napjaté československo-německé situaci je zajímavá iniciativa mexického 
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presidenta, který 28. září, v předvečer mnichovské dohody, zaslal Edvardu Benešovi a Adolfu 
Hitlerovi telegram, v němž je vyzýval ke smírnému řešení hrozící konfrontace. Beneš později 
ve svých vzpomínkách tuto a jiné americké iniciativy zhodnotil jako ne sice nepřátelské, ale 
věci neznalé pokusy intervenovat v oblasti, kterou autoři iniciativ, nemohli dostatečně znát.  
Samotná mnichovská dohoda a územní změny, jež jí následovaly, vyvolaly v latinsko-
americkém prostředí pobouření. Hovořilo se bezprecedentním postupu z hlediska 
mezinárodního práva. Komentována bylo zejména francouzské ponechání československého 
spojence napospas Německu. Americké státy se tváří tvář nebezpečí semkly a připomínaly si 
Monroeovu doktrínu. Snad poprvé začalo být na německé kolonisty v Latinské Americe 
pohlíženo jako na „pátou kolonu“, která by mohla destabilizovat integritu jednotlivých zemí. 

Ohlas vyvolalo i odstoupení presidenta Beneše. Zpráva vyslance Nováka o tom 
hovořila takto: Evropská krize poutala po celý čas pozornost vlády a nejširš í veřejnosti. 
Zvláště odstoupení dr. Beneše v celé Jižní Americe z jednání ve Společnosti národů vysoce 
populárního, působilo jako ohromující rána. Sympatie pro Československo byly stálé  
a upřímné. 

Dne 17. března 1939 obdrželi čs. tituláři v zahraničí pokyn k zastavení své činnosti  
a k předání své agendy říšskoněmeckým úřadům. Československo se stalo „právně zrušeným 
státem“. Českoslovenští zástupci poslušně vyhověli, a neodhodlali se ani k symbolickému 
odporu. 

Ačkoli Československo  podepsalo v roce 1934 argentinskou Protiválečnou smlouvu, 
latinskoamerické státy, rovněž signatáři této smlouvy, neučinily žádné protesty proti 
obsazení českých zemí Německem. Pouze Mexiko zabrání českých zemí neuznalo (stejně jako 
Francovu vládu ve Španělsku). Československý chargé d´affaires přesto mexické zastoupení 
předal německým úřadům. Brazilské, chilské, venezuelské, kolumbijské, ekvádorské a 
peruánské čs. zastoupení rovněž hladce spadla do říšskoněmeckých rukou. To způsobilo, že 
čeští krajané protestovali v Mexiku, Argentině, Brazílii, Chile, Peru a Venezuele proti vydání 
československých zastupitelských úřadů Němcům. 

 

Vývoj hospodářských vztahů mezi Venezuelou a Československem  

 
U Venezuely rok 1918, tedy konec I. světové války, neznamenal žádný příliš významný 

přelom, jako tomu bylo u Československa, které tohoto roku v souvislosti  
s porážkou Ústředních mocností vzniklo. Venezuelské události meziválečného období byly do 
té míry kontinuálně zakotveny již v předchozích dvaceti letech předtím, a tak mi nezbylo než 
v krátkosti uvést i události, které se udály v době 1899-1918. Československá situace se od 
Venezuelské lišila navíc v tom, že politické poměry ve státě do mnohem větší míry určovala 
celokontinentální konstelace v tak exponované části Evropy, kde se nacházelo, 
tedy konec státu byl uvozen rostoucím napětím těsně předcházejícím II. světové válce.  

Rozdíly mezi oběma zeměmi byly patrné i v periodizaci ekonomických cyklů. 
Československo více či méně přesně kopírovalo průběh světových konjuktur a krizí (1921-
1922, 1929-1934). Venezuela, na rozdíl od toho, procházela vývojem odlišným. Více než 
světové ekonomické ukazatele byla závislá na technologiích spjatých s těžbou ropy, tedy 
produktu, jehož se Světová hospodářská krize příliš nedotkla. Periody venezuelského 
hospodářství tak byly zcela jiné. 
 

Obchodní styky za Gómeze, relativně bezproblémový vztah 
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Na tomto místě je možné předat slovo archivním dokumentům, které konstatují, že 
Venezuela vůbec nemá žádných devisových předpisů ... které ... nedají se srovnati s obtížemi , 
jaké se staví v cestu našemu exportu na př. v Argentině nebo v Brazílii.  

Obchodní styky, které tvoří hlavní náplň vztahů mezi oběma zeměmi, se realizovaly 
na bezesmluvním základě. Obchodní smlouvy mezi Venezuelou a Československem nebyly 
nikdy de iure podepsány, ale de facto mezi Československem a Venezuelou probíhaly čilé 
obchodní styky, zprostředkovávané početnou sítí obchodních delegátů a zastupitelských 
firem.  

Obchodní spolupráce Československa s Venezuelou měla velký význam z hlediska 
pozitivního ekonomické bilance, protože venezuelský dovoz byl vždy v negativní bilanci. 

Venezuela v té době usilovala o rozšíření hospodářské spolupráce se všemi zeměmi 
světa. Snažila se cílevědomé diverzifikovat jak teritoriální strukturu, tak komoditní skladbu 
vývozu, a to především do zemí, které měly s Venezuelou aktivní obchodní bilanci. 

Podstatný nárůst čs. strojírenského vývozu do Venezuely vyžadoval zvýšené nároky 
na síť československých zástupců, zejména pokud jde o poskytování servisu a o operativnost 
a pohotovost skladu a platebních likvidací obchodních operací. Ukázalo se, že většina 
zástupců není s to požadované úkoly plnit. Je nutno konstatovat, že československým 
strojírenským obchodním zastupitelům, v době, kdy ve Venezuele zakládaly své zastupitelské 
sítě, se nepodařilo uzavřít ve všech případech zastupitelské smlouvy s firmami, které by byly 
dostatečně kapitálově silné a byly s to poskytovat zákazníkům služby na potřebné technické 
úrovni. 

Bylo to ostatně způsobeno i tím, že českoslovenští výrobci na stroj írenský trh 
Venezuely začali pronikat značně pozdě, v době, kdy už zde měla jejich konkurence z jiných 
států (Spojené státy americké, západoevropské země – nejdůležitější bylo Německo, které ve 
svých obchodních vztazích často platilo tzv. „Sondermarkami“) silné a dobře organizované 
zastupitelské sítě. 

Československým vývozcům nezbylo, než se uchýlit k řešení zakládání zastupitelských 
firem s vlastním, případně smíšeným kapitálem. 

Dopravní administrativa byla pro československý export značně komplikovaná, 
protože Venezuela neměla v Československu konzulát. Čs. vývozci tedy museli agendu 
vyřizovat na konzulátě Venezuely v Berlíně, což vše značně komplikovalo. 
 

Zásady konsignace upravoval venezuelský celní zákon v některých případech velmi 
striktně. Na obchodních fakturách bylo nutno uváděl název a číslo celní deklarace uvedené  
v celním sazebníku. Vážným nedostatkem této praxe bylo, ze čs. vývozci odesílali dopravní 
dokumenty do Venezuely opožděně. Bylo to způsobeno zdlouhavou konzulární legalizací, ale 
prvořadým důvodem byla opožděná kompletace dokumentu. Takřka zpravidla se 
dokumentace prováděla až po legalizaci faktur, a proto byly dokumenty velmi často 
doručeny až po vylodění zásilky ve venezuelském přístavu. Způsobovalo to pak řadu 
zbytečných komplikací. 

Jisté nepříjemnosti činily čs. exportérům trvalé inkasní problémy. Platební morálka 
řady venezuelských zákazníků nebyla dobrá; svou roli na tom sehrály i venezuelské předpisy. 
Někdy bylo nutné se zaregistrovat, aby čs. vývozci dostali devizy. Situaci navíc komplikovala 
inkasní benevolentnost venezuelských bank a složitost směnečného práva a celních předpisů 
o výdeji zásilek. Varování v tomto smyslu přinášely i zprávy čs. vyslanectví: 
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Československý vývozce musí míti plnou důvěru ve svého zástupce. Není-li této 
základní podmínky, jest pro obě strany výhodnější zastupitelskou smlouvu vůbec neuzavírati.  
Československým zájemcům o dovoz do Venezuely se proto doporučuje, aby ve věcí 
vyhledávání zástupců postupovali co nejsvědomitějí a vždy před vstupem v pevný styk 
vyžadovali si podrobné a hodnověrné informace. 
 

Caracaské zastupitelské firmy přijímají zpravidla jen výhradní zastoupení pro celou. 
Venezuelu 

 
Československý dovoz 

 
Struktura venezuelského zahraničního obchodu byla stále nedostatečně 

diverzifikovaná. Téměř 95 % celkového vývozu tvořila ropa a železná ruda, přičemž těžba  
i prodej těchto zcela dominujících vývozních položek byly v rukou zahraničních, zejména 
amerických, anglických a nizozemských společností.  

Pokud jde o zemědělské produkty, ve 20. letech XX. století dosahoval jejich podíl na 
celkovém vývozu Venezuely až 90% U těchto komodit byly československé dovozní možnosti 
nezřídka limitovány. 

Bylo nutno soustavě ověřovat možnosti venezuelské strany a snažit se o zlepšení 
obchodní bilance. 

 
Československý vývoz 

 
Struktura československého vývozu do Venezuely vykazovala zdravý základ, který 

odpovídal potřebám národního hospodářství Venezuely. Ačkoli totiž byla Venezuela 
soběstačná z hlediska agrární komodit, naprostou většinu ostatních, hlavně strojírenských, 
komodit, musela importovat. Pro zvyšování podílu strojírenských výrobků na 
československém vývozu do Venezuely, bylo rozhodující to, že se jednalo o výrobky dobré  
a žádané. Pokud se vyskytly problémy, ty byly rázu politického, nebo byly založeny na tlaku 
venezuelských kruhů na snížení nevyrovnané vzájemné čs.-venezuelské obchodně-
ekonomické bilance, o čemž bude řeč v další kapitole. 

Všechny problémy se pokoušely řešit dvoustranné nestátní instituce. Venezuela byla 
v tomto ohledu aktivnější, měla v Československu obchodní zastupitelství Agencia comercial 
de Venezuela. K tomu patřila za další Československo-latinskoamerická obchodní komora. 

 
Obchodní styky za Contrerase, zvyšující se problémy 

 
Ač tedy za vlády generálka Gómeze existovaly pro čs. vývoz jis té problémy, byly 

malicherné ve srovnání s ochranářskou politikou, kterou zavedl generál Contreras.  
K venezuelsko-československé smlouvě, která by tento stav řešila, přes neuvěřitelné 
množství jednání, nedošlo, a to hned z několika důvodů. 

Zaprvé si Venezuela chtěla vytvořit s Československem vyrovnanou platební bilanci, 
přičemž import z Československa byl tak široký, že aktivní saldo bylo obrovsky převáženo na 
čs. stranu. Venezuelská strana se uchylovala ke stále většímu protekcionismu, tedy celní 
ochraně, který postihl nejen Československo, ale i Polsko a Maďarsko. Vrcholem tohoto 
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trendu byl presidentský výnos ze dne 11. dubna 1938, který detailně reguloval dovoz do 
Venezuely, a to na základě striktních kontingentů. Čs. snahy tedy směřovaly ke zvýšení 
těchto kontingentů pro svou zemi. Za to muselo povinně odebírat jiné venezuelské produkty, 
které byly často předraženy, jako třeba kakao. 

V roce 1938 byl stanoven v květnu povinný odběr venezuelských kakaových bobů  
a skutečně se dovoz zvýšil z dovozu ve výši 842 q v roce 1937 na 1 374 q v hodnotě okolo  
978 000 Kč. Při stanovení povinných odběrných kvót na dovoz kakaových bobů do Česko-
Slovenska v r. 1939 bylo postaráno o zvýšení podílu venezuelských kakaových bobů. Dovoz 
venezuelských kakaových bobů se patrně zvýší na 3.000 q v hodnotě 2 milionů Kč. Hlavní 
překážkou stupňování dovozu venezuelských kakaových bobů je jejich vysoká cena 
pohybující se nad světovou paritou. Venezuelská vláda je si vědoma této skutečnosti  
a poskytuje vývozcům kakaových bobů vývozní premii ve výši 30 Bs. na 1 q, tedy asi 270 Kč 
při ceně 80 Bs. za 1 q. 

Jedinou složkou, s níž v tomto ohledu nebyly problémy, byly zbrnaě, které Venezuela 
od Československa nakupovala bez omezení, ba dokonce o ně aktivně usilovala.  

V té době projevila Venezuela zájem o kompenzační obchody s Československem, 
přičemž šlo z československé strany o výrobky těžkého strojírenství (či neviděli ani žádnou 
změnu i poté, kdy byl zbytek českých zemí připojen k Německu. Tvrdili, že jejich dosavadní 
obchodní partneři mohou s Venezuelou obchodovat stejně dobře přes Německo. 
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Ilustrace: Juan Vicente Gómez, polovina 30. let XX. století.30 
 

   
 

Ilustrace: Eleazar López Contreras (na pozici prezidenta v letech 1935 až 1941 vlevo)31 
a Marcos Pérez Jiménez (1953 až 1958, vpravo). 

 

  
                                                 
30

 El  nueuo Presidente, General Juan Vicente Gómez. Selecta, 1909, No. 6, p. 204. 
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/mc0026224.pdf 
Juan Vicente Gomez (1857-1935). Latin American Studies.  

http://www.latinamericanstudies.org/juan-vicente-gomez.htm 
Juan Vicente Gómez. Wikipedia. https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Juan_Vicente_G%C3%B3mez.jpg 
31

 A 133 años del natalicio de Eleazar López Contreras. Partido Socialista Unido de Venezuela , 5. V. 2016. 
http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/a-133-anos-natalicio-eleazar-lopez-contreras/#.XbwmCZpKiUk 

Caída de dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La Vil la Panamericana, 23. I. 2016. 
https://lavil lapanamericana.wordpress.com/2016/01/23/caida -de-dictadura-de-marcos-perez-jimenez/ 
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Ilustrace: Mapa Venezuely z roku 1930 (z portálu, primárně věnovaného územním 
sporům s Guyanou).32 
 

 
 

Ilustrace: Propojení mezi ropnou produkcí Venezuely a hrubým domácím produktem 
země.33 
 

 

                                                 
32

 TORO, Francsco. Economic War (A Real One). Caracas Cronicles, 12. VI. 2015.  

https://www.caracaschronicles.com/2015/06/12/economic-war/ 
33

 BELLO, Omar, D.; Juan S. BLYDE and Diego RESTUCCIA. Venezuela's Growth Experience. Latin American 
Journal of Economics, 2011, No. 2, p. 199-226. ISSN 0719-0433. 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-04332011000200005 
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Tabulky k problematice obchodní výměny Československa v meziválečném období, 
s důrazem na obchod s Venezuelou.34 
 

Obchodní partneři Československa – podíl na dovozu a vývozu v procentech. 
 

 1923 1929 1937 
 dovoz vývoz dovoz vývoz dovoz vývoz 
Německo 40,42 20,35 25,0 19,4 15,5 13,7 
Francie 34,6 24,1 3,8 1,6 5,3 3,8 

Evropa celkem 89,98 89,90 85,0 84,2 69,1 74,1 
Afrika celkem 0,25 0,98 1,9 1,8 4,9 3,9 
Amerika celkem 7,99 57,8 8,5 9,9 15,3 14,3 
Amerika bez Spojených států 
amerických, Chile, Brazílie a Argentiny 

0,11 0,52 0,7 1,3 2,3 2,6 

 

Průměrná výše celních tarifů vybraných evropských zemí. 
 

 1927 1931 
Německo 20,4 40,7 

Francie 23,0 38,0 
Rakousko 17,5 36,0 
Československo 31,3 50,0 
Polsko 53,5 67,5 
Rumunsko 42,3 63,0 

Maďarsko 30,0 46,0 
Jugoslávie 32,0 46,0 
Bulharsko 67,5 96,5 
 

Clearingový obchod v Československu, procenta z československého zahraničního 
obchodu v letech 1933-1936. 
 
rok % dovozu % vývozu 
1933 82 75 

1934 91 82 

1935 76 64 
1936 65 57 
 

                                                 
34

 Viz KUBŮ, Eduard a Jančík, David. Vnější hospodářské vztahy; in: Dějiny hospodářství českých zemí od 
počátku indiustrializace do současnosti (Vlastislav LACINA a Jaroslav PÁTEK, eds.). Karolinum, Praha 1995, 
svazek III.,  
s. 160 až 166. 
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Podíl důležitých průmyslových oborů na celkové hodnotě československého vývozu.  
 
 1928/1929 1934 
bavlněné zboží 14,2 8,3 

vlněné zboží 10,3 7,8 

papír 2,2 3,2 
kůže 6,8 4,8 
zboží ze dřeva 1,6 1,6 
sklo 6,3 8,2 

hliněné zboží 2,5 2,5 
železo a obecné kovy 11,3 15,6 
stroje, automobily 2,6 2,6 
chemické látky 1,5 1,7 

 
Celkový vzájemný obchod mezi Venezuelou a Československem mezi lety 1925-1938 

(v korunách). 
 
 dovoz vývoz 

1925 209 259 000 12 089 148 000 

1926 284 000 000 16 086 000 000 
1927 1 238 000 000 10 704 000 000 
1928 382 000 000 14 704 000 000 
1929 1 259 000 000 27 844 000 000 
1930 746 000 000 13 593 000 000 

1931 1 763 000 000 7 549 000 000 
1932 722 000 000 6 935 000 000 
1933 1 340 000 000 3 849 000 000 
1934 2 144 000 000 3 943 000 000 
1935 2 398 000 000 6 613 000 000 

1936 2 214 000 000 11 984 000 000 
1937 4 250 000 000 24 151 000 000 
1938 3 778 000 000 23 553 000 000 
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PŘÍLOHY 

 

Plné znění nebo obsáhlé části diplomatické komunikace, ilustrující vývoj situace ve 
Venezuele, stejně jako venezuelsko-československé vztahy35

 

 
ROK 1934 

 

  Generální konsulát Republiky československé, Hamburg, 12. února 1934  

 
Věc: Venezuela, Obchodní styky. 281/9. leden 1934. 

 
Adresováno: Obchodní, živnostenské a průmyslové ústředně v Hradci Králové.  

 
Č. j.: 695/34 DrLe-Hr 

 

 Všeobecná hospodářská situace Venezuely je poměrně dobrá. Země jest v dobrém 
vývoji, devisových opatření, omezujících platební  styk s cizinou není. Valuty k úhradě 
cizozemských účtů lze opatřovati ve volném peněžním styku. Jednotkou měnovou je bolivar 
(B) po 100 centimech. Zlatá parita byla 25.22 bolivarů: 1 Lstg (libra šterlingů) ve zlatě. kurs 
však značně kolísá: 20. prosince 1933 kotoval 20.10 B, dne 24. ledna t. r. 18.5 B a 2. února 
1934 18.00 B. za 1 Lstg. 
 Obchodí s cizinou se uzavírají hlavně v amerických dolarech. Platební podmínky: úvěr 
na 60 dní až i 90 /jen zřídka a u velmi dobrých firem/ směnkami na viděnou. Dnem 
presentace bývá obvykle den, kdy dojde příjemci zboží. 
 Venezuelští obchodníci se snaží dodržovati platební podmínky, ale v dobách, kdy 
bolivar na burse kolísá, zadržují úhrady do ciziny, vyčkávajíce příznivého kursu. 
 Pokud jde o dodávku zboží do Venezuely je třeba míti na zřeteli některé zvláštnosti 
této země: 
 Vlastnické právo se v praxi ztrácí momentem, kdy bylo zboží předáno dopravě,  
a přechází na osobu, v konosamentu plným jménem uvedenou. Venezuelský odběratel žádá, 
aby konosamenty byly shodně s předpisy venezuelskými vystaveny na jméno osoby, která má 

                                                 
35
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trvalé sídlo v přístavu, prakticky je to přístavní speditér nebo agent. Konosamenty nesmějí 
dále obsahovati žádných omezení disposičních. 
 Poněvadž je zakázáno zboží ohledati, dokud nebylo procleno /t.j. dokud je v celnici 
pod celní závěrou/, obchází se tento předpis ke škodě evropského dodavatele tím, že 
venezuelský kupec zmocní svého speditéra, aby zboží v přístavu proclil. 
 Po jeho proclení teprve kupec zboží ohledá a shledá-li dodávku správnou, převezme 
zásilku. Tím se tedy stává, že zboží ihned po proclení se dostává do rukou objednatele, bez 
ohledu na to, zda-li bylo zboží zaplaceno čili nic. 
 Zjistí-li však závady zboží nebo nedostatky dodávky vůbec /i pokud jde o obal, 
sortimenty zboží a pod./, odmítne zboží převzíti a dá je svému evropskému dodavateli prostě 
k disposici. Poněvadž však mezitím zaplatil clo – čímž se mu umožnilo prohlédnouti zásilky - 
vyhradí si při vrácení zásilky úhradu zaplaceného cla se všemi výlohami, které mu vznikly. 
Evropský odběratel může pak po provedené reexpedici zboží požadovati navrácení cla od 
venezuelské celní správy. 
 Vzhledem k této zvyklosti je tudíš neobyčejně důležité, aby evropský exportér dbal 
velmi pečlivě, aby objednací podmínky venezuelského zákazníka byly do nejmenších 
podrobností dodrženy, jak co do zboží a jeho kvality, tak také co do jiných dodacích 
podmínek, ať již jde o termíny dodací, způsob balení a pod. 
 Podle informací hamburské Německé-jihoamerické banky však tyto formality, které 
jsou ojedinělým zjevem v Jižní a Střední Americe a charakterisují obchod s Venezuelou, 
nevedou k šikanám, nýbrž oddalují pouze zaplacení zásilky, ježto vzhledem k všeobecné praxi 
jsou naprosto vyloučeny obchody proti dokumentů /Zug-um-Zug-gesäfte/. 
 Pokud jde o tamní dotaz ohledně možnosti vyvážeti do Venezuely "bavlněné tkaniny" 
zjistil generální konsulát všeobecně toto: 
 

1) Zákazy neb omezení dovozu tohoto druhu zboží do Venezuely neexistují. 
 

2) Podle záznamů v naší kartotéce udaly některé československé firmy, že dovážejí 
bavlněné tkaniny do Venezuely. Kvantum, druh a ceny jednotlivých druhů nám nejsou známy. 
Ostatně nelze při pojmu tak širokém, jako je "bavlněná tkaniny" Vámi v dotazu uvedeném 
precisněji zjišťovati konjunkturu odbytu. 

 

3) Generální konsulát má k nahlédnutí venezuelský celní sazebník, a může k Vaší 
dodatečné žádosti, v níž je však třeba příslušný artikl přesně označiti, zjistiti, jakému celnímu 
zatížení jsou jednotlivé druhy bavlněných výrobků vystaveny. 
 

Opis Vašeho původního dotazu, jakož i opis naší odpovědi zasílá generální konsulát 
současně na vědomí vyslanectví Československé republiky v Mexiku, do jehož teritoriální 
kompetence spadá Venezuela. 
 

Generální konsul J. Matějček v. r. 
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Generální konsulát Republiky československé, Hamburg, 23. února 1934  

 
Věc: Kolumbie a Venezuela, obchodní styky s Československem. 

 
Adresováno: Ministerstvu zahraničních věcí 

 
Dodatkem ke zdejšímu č. 3,035 z 20. února 1934 generální konsulát sděluje, že 

současně zasílá pod č. 3,128 vyžádanou informativní zprávu o Kolumbii a pod  č. 3,129 
zprávu o Venezuele, k oběma těmto zprávám si dovoluje připojiti ještě následující úvahu:  

 
1. Jak Kolumbie tak i Venezuela jsou pro nás velmi důležitými trhy a jsou to trhy, jimiž 

bychom měli, s ohledem na budoucí zlepšení konsumních a platebních schopností, věnovat 
velmi vážnou pozornost. 

 
2. Obě země mají velkou výhodu potud, že Venezuela vůbec nemá žádných devisových 

předpisů a Kolumbie jen do jisté míry, které však zdaleka nedají se srovnati  
s obtížemi, jaké se staví v cestu našemu exportu na př. v Argentině nebo v Brazílii. 

 
3. Jak velký význam přikládají evropské státy a Spojené státy americké oběma těmto 

zemím vyplývá z toho, jak všechny tyto státy jsou tam zastoupeny. 
 

4. Zvláštní pozornosti zasluhuje okolnost, pokud jde o Kolumbii, že skoro všechny 
státy, představující tam naší konkurenci, mají svá konsulární zastoupení v hlavním dovozním 
přístavu Barranquilla. 
 

5. Generální konzulát dovoluje si zvláště upozorniti v tomto směru na soupisy cizých 
zastoupení v obou státech, které jsou velmi zajímavé a které nad jiné lépe ilustrují význam, 
jaký Evropa především těmto zemím věnuje. 
 

6. Statistika vykazuje poměrně malý náš obchod s těmito státy, ale malý volumen 
tohoto obchodu je velmi nápadný při srovnání se státy konkurenčními a s jejich obchodem, to 
znamená, že při vybudování alespň nejnutnějších zastupitelských úřadů v těchto dvou zemích 
a jejich intenzivní hospodářské práci by se dal náš obrat značně zvýšit. 
 

Když by zdejší úřad byl tázán na svoje mínění, v kterém z obou států a kdy by tam 
měly být naše zastupitelské úřady zřízeny /rozumí se v hlavních městech vyslanectví, třeba  
s chargé d affaires/, pak by považoval hospodářsky za nutné, aby byly zřízeny úřady oba, 
časově pak, aby napřed byla zřízena Kolumbie s agencií v Barranquille /poněvadž tam je 
třeba vykonat větší a těžší práci /a pak/ pokud možno v brzké době na to/ Venezuela.  
 

Generální konsul J. Matějček 
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  ROK 1935 

 

Vyslanectví Republiky československé, Caracas, 27. února 1935  

 
Věc: Pokyny pro obchodní styk s  Venezuelou, se zvláštním zřetelem na firmy, pracující 

se zástupci, sídlícími v hlavním městě Caracasu. 
 

Adresováno: Ministerstvu zahraničních věcí, IV. Odboru, v Praze. 
 
Č. j.: 1525/35 

 
Vyslanectví vypracovalo a zasílá přílohou Pokyny pro obchodní styk s Venezuelou, se 

zvláštním zřetelem na firmy, pracující se zástupci usídlenými v hlavním městě Caracasu.  
 

I. Styk se zástupci. 

 
1/ Československý vývozce musí míti plnou důvěru ve svého zástupce. Není-li této 

základní podmínky, jest pro obě strany výhodnější zastupitelskou smlouvu vůbec neuzavírati. 
Československým zájemcům o dovoz do Venezuely se proto doporučuje, aby ve věcí 

vyhledávání zástupců postupovali co nejsvědomitěji a vždy před vstupem v pevný styk 
vyžadovali si podrobné a hodnověrné informace. 

2/ Caracaské zastupitelské firmy přijímají zpravidla jen výhradní zastoupení pro celou. 
Venezuelu. 
 

Chargé d´affaires: J. Košek v. r. 
 
  Vyslanectví Republiky československé, Caracas, 21. března 1935. 
 

  Č. j.: 2 dův./1935 
 
  Japonský senátor markýz Hašikuta, příbuzný císaře Hirohita a člen jednoho  
z nejstarších japonských šlechtických rodů zúčastnil se předběžných jednání o námořní 
konferenci v Londýně. Z Londýna odjel do Plymouthu, kde nastoupil na loď Colombie. O ja-
ponském národohospodářství tvrdil, že japonský průmysl sice proniká do států Jižní Ameriky, 
ale jen s velikými obětmi, že udržuje krok s evropskou a severoamerickou konkurencí na 
těchto trzích. Myslí, že další expanse japonského průmyslu do těchto zemí sotva se bude 
stupňovati, jelikož japonsko-čínský poměr politický se vyjasňuje a japonský průmysl bude míti 
daleko lepší pole k uplatnění se v Číně. 
  Návštěva Venezuely byla rázu zdvořilostního. Markýz byl přijat presidentem republiky 
generálem Gómezem a předal mu dar vzácný japonský rukopis ze 13. století, k jehož vývozu 
bylo třeba osobního svolení císaře Hirohita. Z Venezuely odjel markýz do Panamy, kde rovněž 
hodlá vykonati zdvořilostmi návštěvu. Venezuelský tisk přinesl o markýzové návštěvě obšírné 
zprávy. 
  



 

 
 

Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII ., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Juan Luis  Castro Col ina, Venezuelské národohospodářství mezi  dvěma světovými  vá lkami  (2019_A_10)  

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

52 

Vyslanectví Republiky československé, Caracas, 3. června 1935. 

 
Věc: Venezuela. Splacení vnitřního dluhu. 
 
Adresováno: Ministerstvu zahraničních věcí, IV. odbor, v Praze 
 
Č. j. 48/dův. 1935 
 
Venezuela dnem 22. května 1930 splatila poslední svůj zahraniční dluh hlavně díky 

obrovským příjmům plynoucím ze stále vzrůstající těžby petroleje. Venezuela je ve světové 
produkci petroleje na druhém místě. R. 1909 měla Venezuela zahraničních dluhů Bs 
147,866.134 /bolivar roven 6,13 Kč/, vnitřní dluh byl 62,441,147 Bs. President republiky, 
generál Gómez obrátil se nyní se zvláštním poselstvím ke Kongresu, žádaje aby zbytek 
vnitřního dluhu, který k dubnu t. r. činil Bs 12,337,993 splatných 1. prosince 1935, které by 
měly kurs 65 % nominální hodnoty starých dlužních úpisů.36 

Kongresu byl podán rovněž návrh na poskytnutí podpory milionů bolivarů pěstitelům 
kávy a kakaa. Státní rozpočet na rok 1934 vykázal přebytek Bs 23,826.162, který umožňuje 
vládě pohašení vnitřního dluhu a poskytnutí podpory pěstitelům kávy a kakaa.  
 

Chargé d´affaires, Košek v. r. 
 

 
 

                                                 
36

 Věta není plně srozumitelná, v originále je po straně textu připsán otazník "?". 
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Vyslanectví Československé republiky v Caracasu, 18. srpna 1935 

 

Věc: Výňatek ze zpráv 
  
Č. j.: 134/dův. 

 

 „President generál Juan Vicente Gómez byl nejvýznačnější osobou v té doby ve 
Venezuely, také beze sporu jedním z nejznámějších presidentů celé Jižní Ameriky. Svoji kariéru 
začal jako prostý voják v občanské válce.  
 Tvrdí se, že president neumí ani čísti ani psáti. Jeho stáří je odhadováno na 70 let. Za 
občanské války, která začala v roce 1892 dovedl postupně likvidovati síly protivníků  
a pacifikovati ponenáhlu celou zemi tonoucí dlouho v požáru občanské války. 
 V r. 1905 se stal vicepresidentem republiky. V r. 1908 byl zvolen prezidentem  
a v r. 1909 konstitučním presidentem na období 1910 až 1914. Znovu zvolen byl v období 
1922 až 1929 a nyní zastává úřad presidenta od roku 1931. V době od r. 1929 do 1931 
presidentem republiky byl Dr. Juan Bautista Pérez, ale Gómez v té době ponechal si vrchní 
velitelství venezuelské armády, takže president Pérez byl presidentem pouze z milosti 
Gomézovy, který držel v rukou skutečnou moc. 
 Gómezův vliv a postavení ve Venezuele je naprosto jedinečné. Je nejen prezidentem  
a nejvyšší osobou podle ústavy, nýbrž de facto je svrchovaným pánem v zemi, který vládne 
naprosto diktátorsky a bez jeho vůle ani na poli hospodářském ani politickém nelze nic 
uskutečniti. Parlament a senát jsou sice voleny a pravidelně se scházejí, ale jejich debaty 
nemají žádného významu. Jsou to pouze figurky bez moci a vlivu, za nimiž stojí tvrdá 
Gómezova diktatura. Přitom Gómez na venek zachovává dekorum vyvolenců národa, platí 
100 bolívarů (620 Kč) denně diet a ubytování. Při zahájení kongresu je za to vždy veleben 
potokem oslavných řečí a devotními manifestacemi. Veřejného mínění v zemi vůbec není. 
Zevně by se zdálo, že Venezuela je nejšťastnější země světa, protože nemá žádných problémů, 
ani hospodářských, ani politických, o které by se veřejnost starala, a jichž řešení by jí leželo na 
srdci. Venezuelský tisk o těchto věcech nepřináší nejmenších informací a také veřejnost  
v soukromém styku vyhýbá se každé rozmluvě o problémech hospodářských a politických. 
Tisk píše dlouhé články o Evropě, Severní Americe, o sportu, společenských koktejlech, o hrách 
v karty, o tom, kdo se narodil, kdo churaví, kdo zemřel, nebo komu se narodilo dítě, nebo kdo 
má svátek a odjíždí nebo přijíždí z Evropy. O venezuelských poměrech ani slova. Nepíše proto, 
poněvadž nesmí. Všecky starosti o politiku a její problémy, o národní hospodářství ponechává 
k vyřízení „zasloužilému generálu Juan Vicente Gómezovi, prvnímu občanu republiky.“ 
Generál Gómez velmi mnoho cestuje v zemi a často listy napíšou, že se svou suitou a rodinou 
buď přijel nebo odjel z Caracasu, kde v některém z četných klubů byl podán oběd nebo večeře, 
načež se holdovalo tanci, jemuž prezident se zálibou přihlížel. President velmi často 
navštěvuje v Caracasu koňské dostihy. Je příznačné, že diplomatický sbor s presidentem 
téměř nikdy se nepotkává a také většina členů diplomatického sboru kromě ministra 
zahraničních věcí, nezná druhých venezuelských ministrů. Žádný problém nelze s nimi 
spoluprací řešiti, poněvadž jejich vůle je naprosto spoutána často i pouhou náladou 
presidentovou. Předešlý anglický vyslanec byl déle než rok v Caracasu, než byl přijat 
presidentem Gómezem. Diplomatickému sboru president zásadně se vyhýbá a nikdy ještě 
nebyla u něho recepce a nezúčastnil se dinner na některém z velvyslanectví. Pouze jednou do 
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roka, v den svých narozenin, přijímá v Maracay-i blahopřání diplomatického sboru 
k narozeninám. Jinak však libuje si velmi ve styku s lidem, na příklad za koňských dostihů má 
každý k němu přístup a může mu podati ruku. Přirozeně že ne každý občan může se toho 
odvážiti, protože presidenta obklopuje stále suita a konečně i řada tajných policistů. 
President nemá rád hlavní město Caracas a touto neláskou se nijak netají. Za jeho přispění 
bylo vybudováno druhé důležité město Maracay, kde president trvale sídlí, kde má vojenskou 
posádku, hlavní štáb a ministerstvo války, aby sám osobně mohl stále dohlížeti na kolik 
vojenská moc zůstává mu věrnou. V Maracay jsou nádherné vládní paláce a luxusní hotely, 
které však kromě deficitu ničím zemi neprospívají. Deficity velmi benevolentně platí sám 
president, jehož ješitnost a láska rozhodla o stavbě těchto luxusních hotelů, pro které nikdy 
nenajdou se klienti, protože ceny v hotelech jsou více než královské. 
 Druhým prezidentovým koníčkem je budování cementových silnic. Z La Guaira do 
Caracasu, z Caracasu do Maracay-e, Valencie a Porto Cabello vedou dobře cementované 
silnice, z nichž však široké kruhy obyvatelstva mají malý prospěch. Obyvatelstvo by spíše 
potřebovalo dobré cesty v krajích, kde se pěstuje káva a kakao, neboť takto má dojem, že 
nejvíce silnic je budován pro onu složku obyvatelstva, která si může zakoupiti luxusní auta. 
Caracas a Maracay mají velmi mnoho cementovaných ulic a mostů, mají mnoho pomníků, 
z nichž některé mají skutečnou uměleckou hodnotu. Caracas má pěkné městské divadlo, kde 
počet míst rovná se počtu míst v našem Národním divadle. Caracas hodlá stavěti druhé 
divadlo, ač ve městě není stálé divadelní společnosti a když zavítá nějaká kočující divadelní 
společnost nebo cizí vynikající umělec, zeje divadlo naprostou prázdnotou. 
 Situace ve Venezuele je zcela jiná, než tomu bývá v druhých státech. Ve Venezuele stát 
je bohatý, ale cirkulace peněz velmi nepatrná, protože poměrně jen malá část obyvatelstva 
může skutečně býti nazývána konzumenty, kdežto převážná většina obyvatelstva nemá 
vlastně žádných životních potřeb. Stát má velmi značné příjmy z celních dávek, z těžby 
petroleje a zlata, jež se stále zvyšují. Za to obchodníci, platící poměrně vysoké daně a dávky, 
silně naříkají a často zůstávají bez prostředků. Také rolnictvo, v prvé řadě pěstitelé kávy  
a kakaa, v důsledku zhroucení cen kávových na světových tvrzích jsou v těžké situaci. 
President jim sice pomohl částkou 10.000.000 bolivarů, ale nové stoupnutí kursu bolivaru 
hrozí znova ztížiti vývoz kávy a kakaa. Bolivar je pevně podložen zlatem a vláda z prestižních 
důvodů nechce dopustiti snížení kursu a tím Venezuela dostává se na místo jednoho  
z nejdražších států světa. 
 Dovozní cla jsou velmi vysoká a nečiní se podstatně rozdílu mezi clem na zboží 
přepychové a životní potřeby. 
 Vláda sice v rozpočtu na r. 1936 slibuje stavbu nových škol, vybudování nové silniční 
sítě a stavbu sanitních budov. Také slibuje stavbu nového přístavu Turiamo a dokončení prací 
v přístavech Puerto Cabello a Maracaibo. Zasvěcenci tvrdí, že všechny tyto projektované 
stavby nebudou prováděny pospěšně, protože Maracay potřebuje ještě některé budovy  
a sochy ku své výzdobě. Lidu hlavně dávají se hry, koňské dostihy, kohoutí zápasy a loterie, 
kde může zkoušeti štěstí a kde je zaměstnáno prodejem losů asi tisíc lidí. Kdyby se lidu 
poskytlo dosti škol, mohl by se vážně zamysliti nad režimem, který tak lehce vydává potok 
peněz plynoucí z koncesí udělených Angličanům a Američanům na těžbu petroleje, zlata, 
výstavbu přístavů, stavbu luxusních hotelů a více méně překapitalisovaných staveb mostů  
a silnic. Režim velmi dovedně operuje tím, že vlastně jen dík jemu Venezuela zbavila se 
občanské války, zaplatila loni svůj zahraniční dluh a letos dluh vnitřní Probouzí u obyvatelstva 
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pocit národní hrdosti a maluje mu Venezuelu s Gómezovým režimem jako první stát světa. 
Neříká mu ovšem při tom, o kolik bez jeho zásluhy se zvětšily státní příjmy z těžby petroleje 
prováděné cizími společnostmi. Je zajímavé, že cizí společnosti, těžící petrolej ve Venezuele, 
rafinují tento na ostrově Aruba, patřícím Holandsku. Společnosti nedůvěřují příliš tomu, že 
venezuelské zákony byly by jim dostatečnou ochranou při větších kapitálových investicích ve 
Venezuele a proto důsledně se zdržují zařizovati čistírny petroleje na venezuelské půdě.  

Generál Gómez zmonopolizoval téměř celý hospodářský život. Vlastní rozsáhlé kávové 
plantace, ohromná stáda hovězího dobytka a koní, v Maracay-i a v Caracasu celý komplex 
stavebních pozemků. Je skutečně nejbohatším mužem Venezuely. Správa jeho statků je 
obchodnicky velmi zdatná. Prodá na příklad z presidentských plantací kávu do Německa  
a toto uhradí zásilkou cementu ministerstvu veřejných prací, jež příslušnou částku vyplatí 
hotově správě presidentových statků. Prodej hovězího masa byl zmonopolisován a výhradní 
právo prodeje obdržela Sociedad Ganadera Nacional. Loni utrpěla sice ztrátu 5,000,000 
bolivarů, ale podobné bolesti utišuje stát vydatnou subvencí. Prodej ryb a raků je rovněž 
zmonopolisován. Ryba dovezená z La Guairy stojí v důsledku monopolu v Caracasu  
o 100 procent více. Také máslo přichází do hlavního města výhradně z mlékárny v Maracay  
a na tomto podniku má president rovněž svoje zájmy. Není hospodářského podniku, na 
kterém by president generál Gómez nebo jeho rodina by neměli účasti. Na příklad na 
loňských koňských dostizích tisk po celou dobu dělá náladu pro určitého koně, který platí 
všeobecně za favorita, ale najednou se ukáže, že náhodou vyhrál kůň patřící synu 
presidentovu, protože jezdec favorita před cílem téměř násilím brzdil. Ve společnosti, která 
pořádá koňské dostihy a vyplácí sázky má president také kapitálovou účast. Toto je všecko 
lidu známo, ale nikdo se neodváží o tom hlasitě pronésti slova. Diplomaté, kteří ve Venezuele 
jsou delší dobu tvrdí s ironickým úsměvem, že generál Gómez nemá žádných politických 
nepřátel, protože všichni dýchají mořský vzduch v pevnosti Puerto Cabello. Také devotní 
poměr ministrů k presidentovi je předmětem poznámek a vtipů a je charakterisován jako 
poměr školáčků k panu učiteli. 
 Nehledě k tomu však nutno býti spravedlivým a doznati, že Gómezův režim, ačkoli 
hledí si dobře vlastního prospěchu, přinesl Venezuele přece něco, čeho nejvíce postrádá 
většina jihoamerických republik: stabilitu režimu, bezpečnost majetku a osoby. Ve Venezuele 
jen zřídka kdy je slyšeti o krádeži. Jde většinou jen o drobné krádeže a ještě tyto se vyskytují 
jen sporadicky. Lupičství jsou zde jevem neznámým. Také vražd loupežných zde není a jsou-li 

vraždy, vznikly spíše z pohnutek čistě osobních nebo z opilství. Ve smyslu bezpečnosti všichni 
cizinci tvrdí, že Venezuela je prvním státem v Jižní Americe. 
 K vyčištění země od banditismu přispěla značně také bázeň režimu před revolucí . Na 
každé silnici v nevelikých vzdálenostech jsou policisté, zkoumající identitu všech pasantů, ať 
už tito jdou pěšky nebo jedou autem. Také na nádražích lze nalézti policisty, kteří si zapisují 
jméno každého cestujícího a stanici, do níž jede. Všichni cestující jsou tedy stále registrováni, 

čímž je znemožněna jednak činnost politická všem odpůrcům režimu, jednak i činnost 
individuí, nebezpečných lidskému životu i majetku. Režim obává se všude rozvratných živlů  
a strůjců revoluce. Proto také perlustruje všecku korespondenci a není jediné zásilky novin 
nebo dopisů, která by nebyla censurována. Nevyjímá se ani diplomatická pošta opatřená 
pouhou pečetí. Státy mající s Venezuelou přímá lodní spojení z tohoto důvodu veškerou poštu 
dopravují přímo do rukou kapitána lodí. 
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 Presidentský režim Gómezův zaručil Venezuele dlouhou periodu míru. Spory  
s Kolumbií byly likvidovány a v Bogotě bylo mi tvrzeno, že jediný člověk, kterému ve 
Venezuele věří, je generál Gómez. Dlouhá perioda míru přinesla také pořádek do státních 
financí, což jest jedním z největších propagačních prostředků režimu. Venezuela za Gómeze 
nikdy více nevydávala než měla příjmů. Nehledě ke světové depresi a krisi, je jediným státem 
světa, který nedělá, naopak splácí dluhy. Lid, který je vděčný za pořádek a osobní bezpečnost 
v zemi, nemá námitek ani proti tomu, že původní presidentův nepatrný majetek tak 
znamenitě se rozmohl, nehledě k tomu, že president ve velmi krátkých intervalech měl celou 
legii nelegálních žen, které ho stály i s potomstvem závratné částky. President dovede 
vycházeti i s církví, která je na jedné straně velmi přísná a nedovoluje rozluku manželství, a na 
druhé straně zahmuřuje oči před konkubinátem. Nejtěžším problémem je presidentovo okolí, 
které v něm vidí neomylného člověka a poloboha, nezřízeně mu lichotíc. Na příklad předseda 
poslanecké sněmovny Dr. Murillo Chacon při zahájení kongresu řekl: „Z národní masy narodí 
se někdy nadčlověk, jitřenka, která ukazuje zaslíbenou zemi, Mojžíš, který holí otevírá nejen 
skálu, nýbrž prameny lásky a bratrství v lidském srdci, jeho duše dosahuje výšky And, které ho 
zrodily. Znamenití mužové jej obdivují. Je to náčelník, vůdce pokroku a civilisace. Nemáme 
politických problémů k řešení. Máme privilegované postavení mezi národy. Všechny problémy 
rozřešil zasloužilý /„benemerito“/ šéf státu Juan Vicente Gómez. 
 

POLITIKA ZAHRANIČNÍ 
 

Ministr zahraničních věcí Dr. Itriago Chacín o zahraniční politice při zahájení kongresu 
řekl toto: „Venezuela zachovávala mír a pomáhala míru v Ženevě. Usilovala také o dohodu 
mezi válčícími státy u Chaco. Sjednala s Kolumbií prozatimní dohodu, která se celkem 
osvědčila. Také rozhraničovací komise venezuelsko-kolumbijská pracovala v dobré shodě. 
Venezuela přistoupila k jihoamerickému protiválečnému paktu, ale s výhradou neúčasti na 
hospodářských sankcích. S Nizozemskem a skandinávskými státy vyměnila ratifikační listiny  
o arbitráži a smírčím řízení. V zahraničním obchodě Venezuela neučinila žádných 
restriktivních opatření a má naději, že se ji podaří dosáhnouti zvýšeného odbytu svých 
výrobků zvýšenou propagací na příslušných cizích trzích.“ 
 

ANGLIE 

  
Anglie má s Venezuelou velmi dobré styky. President Gómez zaslal anglickému králi 

Jiřímu u příležitosti dvacátéhopátého výročí vlády velmi vřelý blahopřejný telegram.  
 

FRANCIE 
 

 Má ve Venezuele značné sympatie a dík přímým spojením lodním a dobře 
obsazenému velvyslanectví využívá sympatií k prohloubení obchodních styků. Loni prodala 
Venezuele za 50.000.000 frs. válečného materiálu. Francouzský plukovník organisuje 
vojenské letectví ve Venezuele. Francie vyznamenala řadu vojenských a civilních osob. Mezi 
vyznamenanými francouzským řádem čestné Legie byl ministr války generál López Contreras.  
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RUMUNSKO 
  

Tisk přinesl zprávu, že u příležitosti návštěvy jihoamerických žurnalistů v Rumunsku po 
podpisu protiválečného paktu, jehož tvůrcem je argentinský ministr zahraničních věcí 
Saavedra Lamas, Titulescu zdůraznil příbuzenství Latinské Ameriky s Rumunskem a slíbil, že 
zřídí ještě letošního roku v Caracasu rumunské vyslanectví. 
 

ČSR 
 
 14. března odevzdal Chargé d´Affaires J. Košek kabinetní list venezuelskému ministrovi 
zahraničních věcí panu Dr. Itriago Chacín. Venezuelský tisk poměrně dosti si všímá událostí  
v Československu. Glosoval náš spor s Berlínem o německého uprchlíka Lampesbergera, 
návštěvu Edenovu v Praze, podepsání československo-sovětské obchodní smlouvy, dále 
smlouvy o vzájemné pomoci se Sovětským svazem a komentoval cestu pana ministra 
Dr. Beneše do Moskvy, při čemž stanovisko tisku bylo nám vždy příznivé.“ 

 
Referent Jan Košek, Charge d´affaires 
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Exportní ústav československý, Praha dne 24. října 1935 

 
Věc: Cenové obtíže československého vývozu 
 
Adresováno: Ministerstvo zahraničních věcí Republiky československé  

 
Československé vývozní firmy se poslední dobou stále častěji obracejí na Exporní 

ústav československý s naléhavou žádostí, aby se něco učinilo ve prospěch našeho vývozu do 
zámoří / zejména do Latinské Ameriky/,kdež se ztrácí posice za posicí v nerovném cenovém 
zápase s cizí konkurencí, zejména německou. 

K bližší informaci přikládají se opisy několika stížností namátkou vybraných s prosbou, 
aby tamní ministerstvo zaujalo stanovisko k skutečnosti, která poslední dobou stává se pro 
náš export nejvážnějším nebezpečím. 

Exportní ústav bude proto povděčen za sdělení, jakým způsobem má na podobné 
dotazy firem odpovídati. 

 
Generální ředitel: 

 
2 přílohy (podpis) 

 
Příloha č. 1: Edmun Traub, továrna na kůže 

 
PRAHA XIX 

 
Věc: Střední a Jižní Amerika 

 
Adresováno: P.T. Exportní ústav československý, Praha VII. 

 
Namáhám se již několik let získati středo- a jihoamerický trh pro odbyt svých výrobků 

– černého a barevného boxcalfu ETRA, bohužel se mi dosud nepodařilo, abych v těchto trzích 
zakotvil, vyjma v ojedinělých státech, na př. Mexiku a Argentině. Hlavní příčinou neúspěchu 
jsou dumpingové ceny německé a maďarské konkurence, která nabízí a prodává za skutečně 
směšné ceny, za které by čsl. průmysl nemohl ani vyráběti. 

Dovoluji si Vám v příloze zasílati originální dopis zástupce v Peru, z něhož vychází 
najevo, že Maďaři a Němci prodávají za skutečně nemožné ceny. Cena 64 pf. za boxcalfu 
odpovídá při kursu 9,70 Kč 6,20 což činí po odečtení 40% kursovního rozdílu při 
kompensačních obchodech /t.zv. Kávová marka/ Kč 3,70 za cif jihoamerických přístav.  

Za takových poměrů jest další komentář zbytečný a jest vyloučeno, aby náš průmysl, 
který není podporován ani vývozními premiemi ani vývozním příspěvkem mohl se zůčastniti 
při konkurenci na těchto trzích, i kdyby jakost našich výrobků byla sebelepší.  

Byli bychom Vám velice povděčni, kdybyste na tyto okolnosti upozornili příslušná 
úřední místa a znázornili tak skutečně beznadějnou situaci našeho vývozního průmyslu.  

Žádám o laskavé vrácení přiloženého dopisu a znamenám v plné úctě  
 

Edmund Traub. 
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Příloha č. 2: "Sfinx" spojené smaltovny a továrny na kovové zboží akciová 
společnost 

 
Věc: Odbyt československého zboží ve Venezuele 

 
Děkujeme Vám za Vaše laskavé zprávy ve výše zmíněné záležitosti a sdělujeme, že 

jest nám venezuelský trh známý jako skutečně dobré odbytiště smaltovaného nádobí.  
Dříve dodávali jsme do Venezuely nepřímo, pomocí exportérů, avšak již před 4mi lety 

poznali jsme nutnost navázání přímých styků a od té doby máme tam svého vlastního 
zástupce. Naše firma byla, pokud jest nám známo - vůbec první smaltovna, která s 
Venezuelou pracovala přímo. Navázáním přímeno spojení poznenáhlu náš odbyt ve 
Venezuele stoupal, tento vzestup ustanul náhle koncem m. r. začátkem t. r. a příčinou byla 
německá konkurence, která pomocí kompensačních obchodů prodávala za tak zvané 
askimarky. Zmíněné askimarky prodávaly se ve Venezuele s disagiem až 35%ním, v poslední 
době toto disagio poněkud kleslo. Němci požívají tedy při jejich vývozech do Venezuely  
za 1/ 27%ní skripsové vývozní prémie, na tyto, o 27 % snížené ceny dostává se jim ještě 
cestou askimarek dodatečné premie za ceny cif / tedy též na lodní dovozné ve výši t. č. asi 
24%ní. 

Netřeba podotýkati, že za těchto podmínek nemá československý vývozce možnost 
prodávati za ceny konkurence schopné. Má-li mu to býti umožněno, musí obdržeti 
přiměřenou vývozní premii. 

Ještě snad v kvalitním zboží, kde se jedná o zavedenou již jakost, dekory a zavedenou 
již známku, kde tudíž cenová diference nehraje takovou roli, docilujeme ve Venezuele tu  
a tam nepatrných zakázek, přesto však je konsum lepších kvalit ve Venezuele málo 
významný, hlavním artiklem jest tak zvaná exportní jakost, kde rozhoduje pouze otázka 

cenová. 
Jsme přesvědčeni, že by nám pomocí našich osobních zkušeností na jihoamerickém 

trhu a naší rozsáhlé prodejní organisace bylo možno strhnouti na sebe opětně hlavní  podíl 
obchodů venezuelského trhu, ovšem za předpokladu, že nám bude poskytnuta možnost, 
přizpůsobiti se prodejním cenám konkurence. 

Tytéž předpoklady platí i o jiných vývozních územích, kde Německo pracuje  
s askimarkami, t. j. hlavně Kolumbie, Ecuador celá Střední Amerika a. t. d. a bylo by snad 
nejdůležitějším úkolem Vašeho ctěného ústavu, přesvědčiti kompetentní místa o nutnosti 
brzké podpůrné akce pro náš vývoz z hlediska cenového. Není-li možno přejmouti methody 
konkurenčních států, které poskytují vývozní premie, nepodaří se nikdy docíliti nějakých 
značnějších obchodů, otázka prodejní organisace ve srovnání s otázkou cenovou dle našeho 
názoru jest pouze problémem druhořadým. 

Podotýkáme, že dojdou-li Vám nějaké zprávy ze zámoří, jsme milerádi ochotni dáti 

Vám telefonicky podrobné informace a trváme 
 

v dokonalé úctě 
 
"Sfinx" 
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Vyslanectví Republiky Československé, Caracas, 23. prosince 1935  

 

Adresováno: Ministerstvo zahraničních věcí v Praze 
 
Č. j: 431/ dův./1935, Důvěrné, Dodatkem ke zprávě č. 425/dův./35 ze dne 20. t. m. 

 
 Demonstrace dne 20. prosince skončily zastřelením pěti osob a asi třiceti raněnými.  
 Dne 21. prosince vrátil se do Caracasu prozatímní president generál Lopez Contreras, 
který ještě za pobytu v Maracayi na zákrok třináctičlenné občanské delegace z Caracasu 
nařídil propuštění politických vězňů. Přijetí jeho obyvatelstvem v hlavním městě bylo velmi 
srdečné. 
 Nejdůležitějším činem nové vlády bylo sesazení caracasského guvernéra Velazco  
a presidenta spolkového státu Carabobo, který byl blízkým příbuzným Gómezovým.  
V Caracasu byl jmenován guvernérem generál Félix Calabis, v Carabobo presidentem státu 
Dr. G. Marreto Mendez. Velitelem brigády v Caracasu, rektorem university a sekretářem 
presidenta byly jmenovány nové osoby. Také ředitel celnice v La Guaira byl odstraněn. 
 Ačkoliv ve městě na ulicích bylo umístěno vojsko, došlo ještě večer 21. prosince  
k novým demonstracím, směřujícím výhradně proti členům a přátelům Gómezovy rodiny. 
Vytlučen dům syna Gómezova, demolovány dvě tiskárny a dvě redakce, roztlučeno vnitřní 
zařízení v domech žen, milenek Gómezových příbuzných a přátel. Demolovány dva nejlepší 
biografy, majitel jednoho zabit. Luxusní automobily v garáži guvernéra spáleny. V Maracayi 
demolován dům příbuzného Gómeze a v La Guaira roztlučeno zařízení v několika vilách. 
 Dne 22. prosince ráno přijel automobilem do Caracasu Gómezův bratranec, president 
spolkového státu Lara, generál Euseboi Goméz s příbuzným Fernando Gómezem a několika 
důstojníky, aby provedli státní převrat. V budově guvernéra byl těžce zraněn a druzí zatčeni. 
Pozice nynějšího režimu byla tím značně usnadněna, jelikož Eusebio Gómez byl znám jako 
povaha krajní a tyranská. Vojsko a policie jsou sice v ulicích, ale plenění nebylo vlastně 
překaženo, takže vzniká dojem, že režim chce mlčky dovoliti lidu, aby schladil svojí žáhu na 
majetku osob bývalého režimu. Dne 21. prosince došlo večer k zastřelení tří demonstrantů, 
kteří přišli, aby demolovali dům bývalého guvernéra Velazko. Dům stojí za městem a Velazko 
při útoku na dům zastřelil tyto tři demonstranty. Dne 22. prosince syn generála Eusobio 
Gómeze, chtěje pomstít otce projížděl automobilem po městě a ze strojní pušky střílel proti 
budově guvernéra, při čemž byli ovšem ranění. Tisk o všech těchto věcech naprosto mlčí. 
Jedinou zmínku uveřejnil o zatčení generála Gómeze. 
 Prozatímní president vydal dekrety o podpoře 30 miliónů bolivarů pěstitelům kávy, 
dále o stavbě lycea v Caracasu, stavbě 510 selských škol, zřízení nižších průmyslových  
a řemeslnických škol v hlavních městech spolkových států, o stavbě vodovodu v Maracaibo  
a v Trujillo, zřízení vodní nádrže v okolí Caracasu, zřízení pláže v Macuto atd. Stavby mají býti 
honorovány ze státního reservního fondu, který má k disposici 180 milionů Bolivarů 
/1 B roven 6 Kč/. 
 Dne 26. prosince má býti vykonána volba presidenta. Není pochyb, že bude jím Lopez 
Contreras. Má dosti obliby u lidu, který mu nezapomíná, že v r. 1928 byl velitelem posádky  
v Caracasu a odmítl střílet proti lidu. 
 Vojsko je dosud na ulicích, ale obchodníci otevřeli již krámy a zdá se, že život se vrací 
do normálních kolejí. 
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  Chargé d´Affaires, Josef Košek, Caracas, 31. prosince 1935 

 

Adresováno: Ministerstvo zahraničních věcí v Praze, II. odbor. 
 
Č. j.: 439/ dův 
 

 "Druhá polovina roku byla plná obav a očekávání. Politická situace se přiostřovala, 
neboť stále se mluvilo o nemoci prezidenta generála Gómeze. Z Maracaye, kde president 
sídlil, docházely do Caracasu zprávy, buď o zhoršeném nebo zlepšeném presidentově stavu. 
Dne 18. prosince bylo konečně oznámeno presidentovo úmrtí. Zemřel na uremii ve stáří 74 
let. Presidentův pohřeb se konal v Maracayi 19. prosince a zúčastnilo se ho vojsko, ministři  
a diplomatický sbor. Obecenstva bylo celkem málo /zpráva č. 425/ dův. ze dne 20. prosince 
1935/. 
 Prozatimním presidentem na základě čl. 97 ústavy byl ministerskou radou jmenován 
ministr války generál Lopez Contreras, Který byl kongresem dne 31. prosince zvolen 

presidentem na zbývající část presidentského období, tj. do dubna 1936. Lopez Contreras 
sloužil sice bývalému režimu, ale přesto je člověk velmi populární, protože v době 
studentských demostrací v r. 1928 odmítl jako velitel posádky v Caracasu stříleti proti 
demonstrantům. 
 V den Gómezova pohřbu došlo v Caracasu k bouřlivým demonstracím, které končily 
pěti mrtvými a asi třiceti raněnými /č. 431/dův. z 23. prosince 1935/. Demonstranti 
vyrabovali a demolovali několik tiskáren, 2 redakce, soukromé domy příslušníků Gómezovy 
rodiny a 2 biografy, které patřily Gomézovu příteli. Bylo spáleno několik automobilů vládních 
osob. Policie a vojsko bylo sice na ulici, ale nezakročovali, ač před jejich zraky nakradené 
svršky veřejně se prodávaly. 
 Nový president v provolání k obyvatelstvu vyzýval ke klidu, nařídil ihned propustiti 
politické vězně a dovolil návrat značné části emigrantů. Snažil se změniti také pronuncované 
osoby administrativy. Lid měl býti získán rozdáváním darů. Dary rozdílela ministerstva  
a každá osoba dostala 5 bolivarů, aniž by se kontrolovalo jde-li o potřebného člověka. Lidu 
bylo rozdáno také na vánoce několik set přikrývek. Dělníkům, kteří byli zaměstnáni na 
veřejných pracích byla mzda zvýšena o 100 % a byly uveřejněny dekrety o stavbě nových 
vodovodů, silnic, škol, kasáren atd., aby lid měl příležitost k práci, pěstitelům kávy byla 
poskytnuta státní podpora 30 milionů bolivarů, pěstitelům kakaa rovněž dána podpora. 
Všecka tato opatření byla příliš slabá, aby ukonejšila vášně lidu. Demonstrace pokračovaly. 
Ozval se venkov a důrazněji než hlavní město. Zprávy z celé země potvrzují, že demonstrace 
nikde se neobešly bez drancování. V Maracaibo a ve Valencii je mnoho mrtvých a raněných. 
Ve Valencii došlo ke srážce mezi policií a vojskem, které se stavělo na stranu lidu. Bilance  
30 mrtvých 50 raněných. V Maracaibo přibližně totéž. V Maracay vydrancovány domy  
a krámy Gomézových příbuzných a přátel. Také četné haciendy jeho i přátel zničeny. Dobytek 
a káva rozkradeny, inventář většinou zničen. Zachován Gomézuv dům v Maracayi, protože 
tam byla vojenská posádka. Na pobřeží u La Guairy, v Macuto zničeno na třicet vil. Na 
pobřeží, banda asi 400 lidí loupila na co přišla. Ve Valencii byly vydrancovány krámy 
některých Němců. Byly i požáry, při nichž uhořely ženy. 
 Nenávist lidu z počátku výhradně šla proti členům Gómezovy rodiny, jejich milenkám  
a přátelům. Postupem času začala se měniti v nenávist proti cizincům a stávala se 
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nebezpečnou majetku vůbec. Většina Gómezovz rodiny po prvé vlně útoků odjela do ciziny na 
vlastní lodi z přístavu Trojillo. Odjela na Curacao a Trinidad. V Curacao došlo k demonstracím 
venezuelských emigrantů při příjezdu Gómezů. Guvernér Curacaa žádal v Haagu odeslání 
vojenské posily. V pohraničním kolumbijském městě Cucutě došlo k demonstraci 
venezuelských emigrantů proti konsulovi. Dne 20. prosince Gómezuv bratr Eusebio Gómez, 
president spolkového státu Lara, přijel s několika důstojníky do Caracasu, aby se zde pokusil o 
státní převrat. Byl však v budově guvernérově zastřelen. Jeho majetek je odhadován na 80 
milionů bolivarů, jeho milenky na 8 milionu bolívarů /1 bolívar roven 6 Kč/. Smrt Eusebia 
Gómeze byla pro nynější režim velkým ulehčením situace, protože byl prototypem násilného 
režimu a člověk neobyčejně impulsivní. 
 Rodina Gómezova vlastní ve Venezuele asi 1/3 majetku, za čež děkuje jen vlivu 
bývalého presidenta který měl kdysi malou haciendu na venezuelsko-kolumbijské hranici na 
úpatí And. V roce 1899 překročil se 60 muži venezuelskou hranici a r. 1903 skončil období  
63 let občanské války. Pánem Venezuely byl tedy skoro třicet let. Nikdy nebyl v cizině  
a nenavštěvoval školu. Byl to klasický typ pohlavára a vojáka starého slohu. Jeho diktatura se 

udržovala pouze silou a oposice neměla žádných práv ani právo na osobní bezpečnost. Byl 
povahy uzavřené, samotář. Dovedl oceňovat lidi, ale kromě jediného přítele Pimentela nikoho 
neměl rád. Nemiloval cizince v nichž viděl živel rozkladu. Síla jeho vůle byla příslovečná 
a rovněž jeho energie. Na věci se díval prakticky a konkrétně. Jeho protivníci byli více lidé slov 
než skutků a nic reálného proti jeho vůli nemohli postaviti. Zmohli se pouze na anekdoty. Jeho 
přítel Pimentel chtěl svého času prodati Američanům haciendu. Aby se nedostala do rukou 
cizinců, koupil jí Gómez za 40 milionů bolivarů. Gómez nekouřil ani nepil, málo mluvil, dosti 
pozoroval. Jeho zálibou byl obchod, chov dobytka a hospodaření. Nahromadil ohromné 
jmění. Nutno však dodati, že když přišel k moci, byla státní pokladna Venezuely úplně 
prázdná. Za jeho vlády byly pohašeny zahraniční i vnitřní dluhy, bylo vystavěno přes  
5 tisíc km. cementových silnic, mnoha vodovodů, budov, mostů atd. Ve státní pokladně 
zůstalo na hotovosti 180 000 000 bolivarů. Je možné, že jiný režim byl by snad dosáhl ještě 
více, ale je zásluhou Gómezovou, že země byla pacifikována. Krví byl Gómez Indián z And. 
Chtěl míti mírumilovnou zemi a chtěl, aby mohla v klidu pracovati. Proto nebylo jediné 
ručnice ani revolveru v zemi mimo arzenály. Přál si mír a přátelství se všemi státy. Byl 
protivníkem přistěhovalectví a udílení koncesí cizincům. Rozvoj země chtěl vlastní silou, 
vlastními finančními prostředky a vlastní práci. 
 Je příznačné, že analfabet Gómez podporoval štědře historiky sbírající a studující 
materiál o Bolivarovi. Gómez se dá hodnotiti pouze měřítkem Jižní Ameriky. Politické  
a sociální poměry ve Venezuele jsou odlišné od poměrů evropských. Gómez podobně jako 
Simon Bolivar znal dobře materiál, s nímž mu bylo pracovati. Osvoboditel Bolívar kdysi psal: 
"v Jižní Americe může vládnouti pouze schopný despota, mající k dispozici legie" a měl jistě 
pravdu. Tím si také lze vysvětliti částečně, proč Gómezova vláda byla režimem šavle  
a krutosti. Ústava venezuelská není parlamentním režimem, nýbrž presidentským. 
 President jmenuje ministry, jemu odpovědné a funkce parlamentu je velmi omezená. 
Za Gómeze byla pouze okrasou. Politické strany neexistují. Politika se dělala tak, že určitý 
počet lidí se shromáždil kolem pohlavára který udílel rozkazy. Lid byl pouhým divákem 
národního života a nevěděl jak to ve skutečnosti chodí. Proto všecka politická činnost je 
improvizací a je to více méně umělá konstrukce, z níž je těžko určiti politický směr. Osobní 
tyranie se změnila v tyranii davové vášně. Lid demonstruje, chce svá práva, ale nechce slyšeti 
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o občanských povinnostech a kázni. Reaguje násilím a čeká na lepší časy. Vojsko vůči 
demonstrantům chová se shovívavě. President si přeje aby obyvatelstvo považovalo armádu 
za ochránce pořádku a nevidělo v ní pouze bajonety. 
 Gómezovou smrtí se obyvatelstvo Venezuely rozštěpilo na dva směry: na lid  
a konservativce. Konservativci ještě 19. prosince se pokoušeli udržeti starý režim a dávali 
stříleti do lidu. Lopez Contreras nalézá se mezi oběma směry a rád by uskutečnil jejich 
syntesu. 
 

NOVÝ KABINET 
 
 Po svém zvolení jmenoval nový kabinet, jenž dokazuje, že vliv lidí starého režimu je 
dosud značný. Kabinet jest sestaven takto: 
 

ministr vnitra Dr. Diogenez Escalante; 
zahraničních věcí Dr. Pedro Itriago Chacín; 
financí Dr.Gustavo Herrera; 
války plukovník. Antonio Chalbaud Cardona; 
zvelebování Dr. Pedr Paris; 
veřejných praci ing. Tomas Pacanins; 
vyučování Dr. José Ramón Ayada; 
a zdravotnictví Dr. Elias Rodrígez. 

 
 Jmenování členů nového kabinetu působilo na veřejnost velkým překvapením 
ministrem vnitra byl jmenován Escalante, vyslanec v Londýně, který přes dvacet let je  
z Venezuely, a sotva zná dnešní vnitřní poměry. Ministrem zahraničních věcí zůstal Dr. Pedro 

Itriago Chasin jeden ze sloupů starého režimu. Prý byl ponechán z důvodů že ovládá jednání  
o vymezení hranic s Kolumbií. Ministrem školství je muž přísný ultramontanista. Většina 
presidentů spolkových států, guvernérů a přednostů civilní správy je z řad lidí bývalého 
režimu. Jediný svobodomyslný president je Dr. Cordoba ve státě Sucre. 
 President Lopez Contrera vystavěl konservativcům zlaté mosty a bude mu velmi těžko 
s administrativou podobného rázu udržovati si na dlouho sympatie lidu v té míře, jaké jich 
dosud požíval. Převzetí mužů starého režimu omlouvá se tím že přispěli k legálnímu postupu 
při přechodu moci. Činnost jich bude prý také lépe kontrolována a časem sami odejdou. Zdá 
se, že lid má na věc jiný názor. Na rychlo utvořené sdružení, které si dalo název Unión 

Popular, žádá: 
 

1) likvidaci Gómezismu; 
 

2) upevnění a zachování demokratických svobod beze všeho ohraničení, tj. svobodu  
a bezpečnost osobní, svobodu tisku a rádia a svobodu zakládati politické strany, pořádati 
schůze, shromáždění, a svobodu svědomí; 
 

3) rozpuštění nynějšího kongresu, který není výrazem vůle lidu; 
 



 

 
 

Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII ., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Juan Luis  Castro Col ina, Venezuelské národohospodářství mezi  dvěma světovými  vá lkami  (2019_A_10)  

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

64 

4) prodloužení moci presidenta Lópeze do doby svolání nového ustavodárného 
shromáždění. 
 
 Demonstrace znova zesilují, jejich vlna rozlévá se po venkově a docházejí zprávy  
o drancování. President nařizuje zřízení jízdní a jiné policie ve spolkových státech, hlavně na 
venkově aby byl položen konec loupení a pálení haciend. Rozkaz říká, že nemůže souhlasiti 
ani s loupeží, ani s extremisty. Pohrozil odstoupením a omezením spolčovací svobody. Když 
demonstrace neustávaly, byla na základě čl. 36 ústavy omezena spolčovací svoboda. Byly 
zakázány komunistické agitace na ulicích směly se shromážditi nejvýše tři osoby, zakázány 
publikace, vyhlášky a letáky bez předchozího oznámení. Rovněž manifestace, schůze a stávky. 
Provádí se kontrola všech osob které přijíždějí nebo odjíždějí z města, dále kontrola telefonu  
a radia a provádí se předběžná cenzura tisku byly povolány do zbraně tři ročníky vojska a sice 
svobodní mužové kteří sloužili v roce 1932-1933-1934. Tato opatření zdají se býti 
dostatečnými a zárukou toho, že lid se vrátí k práci a zanechá všech demonstrací. Mravní 
posice presidentova je dobrá a může znamenati počátek svobody uvnitř země a také zlepšení 
ve styku s cizími státy. Venezuela dosud vědomě se vyhýbala spolupráci v mezinárodním 
životě a nerada se jí zúčastňovala. Návrat mnohých vynikajících emigrantů bude v tomto 
směru jistě se také uplatňovat. 
 

HOSPODÁŘSKÝ STAV 
 
 Hospodářský stav země utrpěl v poslední době pokles cen kávy, kakaa, a dobytka. 
Také důvody valutové přispívají k zdražení Venezuelského zboží a nemožnosti odbytu na 
světových trzích. Vláda poskytla vývozcům premie, ale problém vývozu a drahoty je stále 
naléhavější a nezaměstnanost v zemi povážlivě roste. President republiky dekretoval pomoc 

30 milionů bolivarů pěstitelům kávy, ale tato pomoc spíše poměry zhorší než zlepší. Vláda 
platí za 46 Kg. kávy 50 Bs, ač prodejní cena byla 35 Bs. Nebéře se ohled na jakost kávy a to 
může míti vážné následky pro budoucnost. Pěstitelé dobytka dostaly 10 milionů bolívarů 
ročně a pěstitelé kakaa měsíčně podporu 10.000 Bs. 
 Dělníkům zaměstnaným na veřejných pracích /asi 10,000/ byla zvýšena mzda o 100%. 
Důsledek tohoto méně štastného opatření bylo ten, že zemědělské dělnictvo šmahem 
opouštělo haciendy a hrne se do měst. Každému dělníku bez rozdílu pracovní schopnosti platí 
se 5 Bs denně. Přístavní dělnictvo sáhlo také ke stávce a plat mu musel býti zvýšen z 1 B na 
1.25 za hodinu. Noční a nedělní plat je dvojitý. Šoféři žádají denní mzdu 18 Bs místo 

dosavadních 12 Bs. Všechno dělnictvo a domácí zaměstnanci žádají zvýšení mzdy a zavedení 
anglické soboty. Některé průmyslové závody z toho důvodu zastavily činnost. V Maracayi 
100 dělníků v továrně na olej ztratilo práci. Zvýšení mzdy je provázeno všeobecným 
zvyšováním cen životních potřeb a Venezuela je dnes nejdražší zemí světa. Vláda prozatím  

v této věci téměř nic nepodniká, jsouc cele zaměstnána politickými problémy. K tomu se ještě 
druží chatrné zdraví presidentovo /trpí střevní nemocí/ pouze silná jeho vůle zdolává spoustu 
mimořádné práce. Je jediným mužem, který v dané chvíli může zvládnout politickou situaci  
v zemi a teprve později, až se mu podaří položit konec chaosu a rozkladu, bude moci klásti 
základy k liberálnějšímu režimu a pustiti se do řešení hospodářských problémů.Vláda pomalu 
vidí, že její dekret o mzdách je dvojsečnou zbraní a proto si pospíšila oznámiti, že další dělníci 
na veřejné práce nebudou přijímáni. Lidu se však dokazuje, že bude míti v budoucnosti dosti 
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pracovní příležitosti. Dekretují se stavby v přístavech, vodovodů, selských škol, kasáren, 
vojenské nemocnice v Caracasu, zboření vězení Rotunda, kde má vyrůsti nové náměstí 
svornosti, atd. 
 Vláda zřídila pro chudé studenty 100 studentských nadací po 150 bolívarech měsíčně. 
Pokusila se také o boj s drahotou a chtěla snížit ceny na ryby a maso. Snížila městskou dávku 
na prodej ryb o 0,15 B za kg. Ryba tím však nebyla zlevněna, naopak prospěch měla 
spekulace a ceny ryby místo zlevnění stouply. Totéž se stalo s masem. Monopolní společnost 
pro prodej masa, které stálo letos na jaře zapůjčil 2 miliony bolivarů měla snížiti ceny 
některých druhu masa. Snížila tedy hovězí maso o 10 centimů na kile, ale jen pro druh, který 
se nejméně kupuje. Všecky běžné druhy hovězího masa a skopového zvýšili o 20 centimům na 
kile a vepřové o 25 centimům. Tak ve skutečnosti vypadá boji proti drahotě. Vláda veškerou 
pozornost chce sice věnovati hospodářským problémům, ale zda se, že vzroste pouze 
drahota. Reservní fond 180 milionů bolívarů pomalu bude vyčerpán a přijde čas, aby se 
pomýšlelo na nové zdroje příjmu. Někteří navrhují zvýšení celních sazeb na luxusní předměty, 
zákaz dovozů ryže, a všech masných produktů, v nichž Venezuela je soběstačnou. Druzí 
národohospodáři navrhují zvýšení valuty, a sice v poměru 1 $ USA roven 3 Bs. 
 Venezuela má z petrolejových koncesí zaručený značný příjem v efektivních dolarech  
a proto se navrhuje zvýšení národní valuty, které by umožnilo podporu zemědělským 
producentů, protože dolary z petroleje bude lze snadno zaplatiti venezuelský dovoz a na 

vývoy kávy bude poskytnuta vyrovnávací premie. 
 

NAKUP VOJENSKÝCH KONÍ. 
 
 Venezuela vypravila do Argentiny zvláštní loď, která má přivézti vojenské správě  
200 koní. 

 
AEROFOTOGRAMETRIE. 

 
 Ministerstvo veřejných prací povolalo na rozhraničovací práce na venezuelsko-
kolumbijské hranici dva odborníky. Jeden z nich je říšský Němec a druhy československý 
příslušník inž. Alfred Weil, který byl dříve zaměstnám v témže oboru u vlády perské a řecké . 
 

Charge d‘Affaires 
 

Josef Košek 
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Vyslanectví Republiky československé ve Venezuele, Caracas, 9. července 1936  

 
Adresováno: Ministerstvo zahraničních věcí, II., v Praze. 
 
Č. j.: 337 dův./1936 
 
Dne 1. července parlament při projednáváni reforem ústavy zamítl bez debaty návrh 

na zkrácení doby mandátu poslanců a senátorů. Také návrh na konfiskaci Gomézova majetku 
zamítl většinou hlasů bez debaty. 

V důsledku toho celý kabinet podal demisi. Chybu parlamentu napravil senát, který ve 
3. čtení navrhl, aby čl. 55. ústavy byl upraven takto: 

Zákonodárná moc je vykonávána shromážděním zvaným "Kongres Spojených Států 
Venezuelských, který se skládá ze 2 komor: senátu a poslanecké sněmovny. Poslanci  
a senátoři vykonávají své funkce po dobu 4 let, ale polovina z nich je vyměněna vždy za dva 
roky. Obnova se uskutečňuje skrze zákonodárná shromáždění spolkových států, která volí 
senátory a skrze municipální rady, které volí poslance. Zákonodárné shromáždění spolkových 
států a municipální rady společně určují, kteří senátoři a poslanci mají býti vyměněni ." 

Článek 56. Každý poslanec je volen na 35,000 obyvatel a na každých dalších 15,000 
obyvatel připadá nový poslanec. Spolkový stát nemající více než 35,000 volí jen jednoho 
poslance. Tímtéž způsobem se volí náhradníci, jichž je stejný počet jako poslanců.  

Návrh byl rozeslán ihned k projednání spolkovým státům, aby mohl býti ještě v tomto 
zasedání kongresu schválen. 

Uspokojil sice částečně lid, ale ve skutečnosti se mnoho nezmění. Renovace 
zákonodárných sborů bude jen částečná a parciální volby provedené nynějšími 
zákonodárnými shromážděními spolkových států a municipálními radami starého složení 
budou míti tytéž vady, které má nynější kongres. 

Kabinet, který podal demisi, byl reorganizován tak, že z něho jsou vyloučeni ministr 
zdravotnictví Dr. Tejera ministr vyučování Galllegos a ministr dopravy Sigal. Dr. Tejera  
v dopise zaslaném presidentu republiky znovu opakoval, že nepodepíše z věcných důvodů 
zákon o boji proti paludismu, ježto tento zákon v praxi je neproveditelný. Gallegos je 
obviňován, že ve svém resortu měl na vlivných místech lidi komunistické ideologie, která byla 
zanášena do škol. 
 

Nový kabinet byl sestaven takto: 

 
Ministr vnitra: Gen. Régulo Olivares 
" zahraničí Dr. Esteban Gil Borges  
" financí Dr. Alberto Adriani 

" války plk. Isaias Medina 
" rozvoje Dr. Nestor Luis Pérez 
" veřejných prací Ing. Tomás Pacanis  
" vyučování Dr. Alberto Smith 
" zdravotnictví Dr. Santos Dominici 
" zemědělství Dr. Alfonso Mejías  

" dopravy Dr. Alejandro Lara 
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Generál Régulo Olivares je znám jako dobrý voják a liberál. Dr. Santos Dominici  
i Dr. Smith jsou lékaři – vědci a oba byli universitními rektory. Dr. Santos Dominici byl dříve 
venezuelským vyslancem v Paříži. 
 

Guvernérem federálního distriktu, v němž se nachází hlavní město Caracas, byl znovu 
jmenován generál Elbano Mibelli. 
 

Výtah ze státního rozpočtu/ Rok 1937/38. 
 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ. 
Kapitola II. – Vyslanectví. 
V Německu, Československu a Polsku. 

 
38 - Vyslanec B 43.200.- 
39 - Rada B 33.000.- 

40 - Tajemník B 30.000.- 
41 - Písař B 6.000.- 
42 - Representační vydání, nájemné domu, kablegramy a veškeré jiné výdaje  

B 19.800.- 

43 - Tajemník, chargé d´Affaires v Československu nebo Polsku B 30.000.- 
44 - Representační vydání, nájemné domu, kablegramy a veškeré jiné výdaje B 6.000.- 
B 36.000.-; B 168.000 
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Exportní ústav československý, Praha, 26. ledna 1937 

 
Věc: Organisace přímého zastoupení čsl. vývozců ve Venezuele. 

 
Adresát: Ministerstvo zahraničních věcí Republiky Československé, Praha IV.  
Toskánský palác, Hlavní podatelna. 

 
Exportní ústav čsl. hodlá vyslati v březnu t.r. do Caracasu/Venezuela/ jako 

spolupracovníka na místě usedlého V. Zahálky p. Vladimíra Kavana z Jilemnice, jenž byl 
Ústavu z důvěryhodných míst příznivě doporučen. Oběžník o připravované akci zasílá se  
v příloze k informaci. 

Exportní ústav čsl. byl by tamnímu ministerstvu velmi povděčen za svolení, aby  
p. Kavan mohl navštíviti ve vhodný den jeho příslušné oddělení za účelem získání instrukcí  
a pokynů, které by mu umožnily lepší splnění jeho úkolu. 
 

Exportní ústav československý 
 

Generální ředitel: (podpis) 
 

1 příloha 
 

Exportní ústav československý, Praha, 22. ledna 1937 

 
Věc: Zastoupení čsl. firem ve Venezuele. 

 

Značka: II/Hčk/ZK/VEN 
 

V březnu t. r. odjede do Caracas /Venezuela/ jako spolupracovník p. Vladimíra 
Zahálky, obchodníka-krajana usedlého zde řadu let, pan Vladimír Kavan z Prahy-Podolí, 

Pod Pekařkou 397. Jmenovaný bude s p. Zahálkou spolupracovati na zastoupení čsl. 
vývozců ve Venezuele a vyřizovati též jiné úkoly obchodní povahy, kterými ho naše firmy 
pověří /intervence, reorganizace nevyhovujících zastoupení, zprostředkování přímých 
nákupů tamních surovin atd./. Interesované firmy se proto vybízejí, aby s urychlením 
podaly své přihlášky Exportnímu ústavu čsl., kdež p. Kavan bude zájemcům k dispozici k 
osobním jednáním denně od 10 -12 hod. dopol. 

Venezuela se zatím označuje za volný trh, jelikož zprávy o zavedení vízové kontroly  
z počátku t. r. jsou dosud neurčité a byly nám zdejšími zastupitelskými úřady venezuelskými 
vyloženy v ten smysl, že jsou povahy interní a nepostihují dovoz cizího zboží. O skutečné 
podstatě těchto opatření neopomeneme ostatně naše vývozce později informovati. 

Pan V. Kavan byl Ústavu informačními prameny příznivě doporučen. Nezávazné 
informace o něm zašlou se zájemcům na požádání. 
 

Exportní ústav československý 
 

Ing. M. Hulčík v. r. 
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Vyslanectví Republiky československé ve Venezuele, Caracas, 27. dubna 1937  

 

Č. j.: 190. dův./1937 
 
   Ceny na kávu v Americe a v Evropě poklesly a tím vyvoláno bylo v Kolumbii, kde káva 
je  základen všeho hospodářství, znepokojení. K tomu ještě se přidružil fakt, že americké 
velkopražírny odmítly nakupovati v Kolumbii, kde federace pěstitelů kávy, kdežto pouze 3 % 
připadají na velké haciendy. Federace hledí dostati od státu finanční prostředky, aby mohla 
sama kupovati kávu od drobných pěstitelů a lépe hájiti ceny. Vláda povolila zvýšení vývozního 
cla na kávu a výtěžek zvýšení má připadnouti Federaci ve prospěch fondu pro intervenční 
nákupy kávy. Udržení ceny kávy v Kolumbii má význam také pro naše dovozce do Kolumbie, 
protože pokles cen kávy sníží značně koupěschopnost kolumbijského trhu a bude míti  
v důsledku zmenšení dovozu zboží z ciziny. 
 
  Zahraníční politika 

 
   Venezuela hledá a nalézá oporu vždy větší v přátelských stycích s Kolumbií.  
U příležitosti smrti kolumbijského ex-presidenta Olaya Herrery zaslali president Venezuelské 
republiky López Contreras a ministr zahraničních věcí E. Gil Borges do Bogoty vřelé projevy 
soustrasti. Při nastoupení v Bogotě nového venezuelského vyslance p. Fombony přijela s ním 
výprava venezuelských novinářů a letců, která byla v Bogotě neobyčejně vřele přijata  
a hostěna. Na velikonoční svátky se setkali na venezuelsko-kolumbijské hranici kolumbijský 
ministr zahraničních věcí Dr. Soto del Corral s presidentem Venezuelské republiky Lopez 
Contreras. Je to poprvé, kdy po 30-ti letech zástupci obou republik se setkali v pohraničním 
území. Při této příležitosti pan Soto del Corral prohlásil novinářům, že president Kolumbijské 
republiky přijal sblížení s Venezuelou jako fundamentální bod své zahraniční politiky. 
Dr. Santos na banketě uspořádaném na počest venezuelské delegace prohlásil: " Naše 
přátelství je loyální a lze na ně spoléhati. Naše bratrství je výrazem našich citů a věci chceme 
sloužiti odhodlaně a upřímně, jsouce přesvědčeni o týchž citech Venezuely. Hranice nás 
rozděluje jen administrativně. Nerozděluje národy mající tutéž historii a tytéž snahy do 
budoucna". 
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  Vyslanectví Republiky československé ve Venezuele, Caracas, 11. srpna 193737 
 

„Ministr zahraničních věcí Dr. E. Gil Borges mi říkal, že nyní vláda posílá Dr. Gustavo 
Herreru jako vyslance do Německa a Československa, protože tyto dva státy mají stále 
stoupající význam ve venezuelském obchodě importním a exportním. Venezuela, která má 
nepatrný vlastní průmysl, ale značný příjem z koncesí petrolejových, kupuje veliká kvanta 
průmyslových výrobků v cizině. 
 Ministr Dr. Gil Borges mne ujistil, že vážně pomýšlí na to zříditi v Praze samostatné 
vyslanectví, že však letošní rozpočet právě nedávno schválený má ještě společnou položku 
pro Německo, Československo a Polsko …  

Poněvadž však položka osobního platu Chergé d´Affaires venezuelského v Praze jest  
v rozpočtu stanovena dosti vysokou částkou Bs 30.000,- = Kč 279.000,-, doufá zahraniční 
ministr Gil Borges, že snad nebude těžké příštím rokem pražské vyslanectví úplně 
osamostatniti. Ministr posuzuje velmi příznivě práci venezuelského vyslanectví v Praze  
a československého vyslanectví v Caracasu. 
 Řekl jsem mu, že by bylo zajisté žádoucí jako gesto reciprocity, aby pražské vyslanectví 
venezuelské bylo osamostatněno a aby byl jmenován zvláštní mimořádný vyslanec  
a zplnomocněný ministr pro Prahu. Důvěrnými soukromými informacemi mimo diplomatický 
sbor jsem zjistil, že Dr. Gustavo Herrera pochází z caracasské rodiny (na rozdíl od většiny 
mužů nového režimu, kteří jsou "Andinos", t. j. pocházejí z horských krajů andských kolem 
Meridy). Jeho paní je rovněž z rodiny caracasské. 
 Dr. G. Herrera jako advokát i jako poradce ministerstva financí (které ve Venezuele 
má mimořádnou posici) se těšil nejlepší pověsti, že všeobecně byly uznávány i jeho 
korektnost, osobní takt a integrita a jeho formulační schopnosti při projednávání navrhu 
zákonů a smluv. Dr. Gustavo Herrera je jeden z nevelkého počtu vynikajících činitelů 
Gómezova diktatorského režimu, kteří byli přijati do vládního ústrojí režimu nového, jenž 
zamýšlí postupně provésti demokratisaci politického života venezuelského po 27 letech 
diktatury generála J. V. Gómeze. 
 Soudím, že jmenování Dr. Herrery na místo vyslanec pro Německo, Československo  
i Polsko potvrzuje to, co mi bylo opětovně opakováno při rozmluvách se zahraničním 
ministrem Gil Borgesem a ostatními členy kabinetu, že Venezuela vidí v Československu 
demokracii, která o 15-18 let dříve řešila tytéž problemy, které jsou přede dveřmi v této zemi, 
a že Venezuele záleží na vybudování co nejrozsáhlejších přímých styků obchodních pro 
Československo i Venezuelu co nejprospějších. 
 

Vyslanec, Dr. Novák v. r. 
 

                                                 
37

 Federální ministerstvo zahraničních věcí, ADO, Zprávy politické vyslanectví československého v Caracasu 11. 
srpna 1937, č. 413 dův./1937 kč. 2 (1937-1939). 
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Vyslanectví republiky Československé v Caracasu , dne 11. srpna 1937.  

 
Věc: Agrément pro Dr. Gustavo Herreru, nového vyslance Venezuely. 

 
Adresát: Ministerstvo zahraničních věcí v Praze. 

 
 Č. j.: 413 dův./37. 
 
 Vyslanectví potvrzuje tyto telegramy odeslané ministerstvu zahraničních věcí: 
 

1) ZAHRANIČNÍ MINISTR SDĚLUJE ZA VYSLANCE NAZNAČEN BÝVALÝ MINISTR FINANCÍ 
DOCTOR GUSTAVO HERRERA NYNĚJŠÍ VYSLANEC V HOLANDSKU PRAŽKÉ VYSLANECTVÍ 
PŘEDLOŽÍ ŽADOST AGREMENT. LATECKÝ DOPIS. NOVÁK 409. 

 
2) HERRERA BUDE AKREDITOVÁN BERLINĚ PRAZE VARŠAVĚ JAKO TOVAR KTERÝ JEJ 

VYSTŘÍDÁ HAAGU KONCEM SRPNA. PRAZE ZŮSTANE ZATÍM CHARGE AFFAIRES. NOVÁK 412. 
 
 Na základě informací u ministra zahraničních věcí a u kompetentních osobností  
z finančních a obchodních kruhů podává vyslanectví tyto další informace: 
 Pan Dr. Gustavo Herrera, caracasský advokát, byl roku 1925 profesorem finančních 
věcí na caracasské universitě, po dvacet let práním poradcem venezuelského ministerstva 
financí a v této funkcí vypracoval celní zákon a řadu předloh zákonů finančních. Je znalcem 
mezinárodních otázek finančních a celních a spolupracoval při sjednávání smluv 
mezinárodních. 
 Roku 1935-1936 byl ministrem financí, načež byl ustanoven vyslancem v Haagu.  
 Ministr zahraničních věcí Dr. E. Gil Borges mi říkal, že nyní vláda posílá Dr. Gustavo 
Herreru jako vyslanec do Německa a Československa, protože tyto dva státy mají stále 
stoupající význam ve venezuelském obchodě importním a exportním. Venezuela, která má 
nepatrný vlastní průmysl, ale značný příjem z koncesí petrolejových, kupuje veliká kvanta 
průmyslových výrobků v cizině. 
 Ministr Dr. Gil Borges mne ujistil, že vážně pomýšlí na to zříditi v Praze samostatné 
vyslanectví, že však letošní rozpočet právě nedávno schválený má ještě společnou položku 
pro Německo, Československo a Polsko (: Příloha. Výtah ze státního rozpočtu:). Poněvadž 
však položka osobního platu Chergé d´Affaires venezuelského v Praze jest v rozpočtu 
stanovena dosti vysokou částkou Bs 30.000 = Kč 279.000.- doufá zahraniční ministr Gil 
Borges, že snad nebude těžké příštím rokem pražské vyslanectví úplně osamostatniti. Ministr 
posuzuje velmi příznivě práci venezuelského vyslanectví v Praze a československého 
vyslanectví v Caracasu. 

 Řekl jsem mu, že by bylo zajisté žádoucí jako gesto reciprocity, aby pražské 
vyslanectví venezuelské bylo osamostatněno a aby byl jmenován zvláštní mimořádný 
vyslanec a zplnomocněný ministr pro Prahu. Důvěrnými soukromými informacemi mimo 
diplomatický sbor jsem zjistil, že Dr. Gustavo Herrera pochází z caracasské rodiny (na rozdíl 
od většiny mužů nového režimu, kteří jsou "Andinos", t. j. pocházejí z horských krajů 
andských kolem Meridy). Jeho paní je rovněž z rodiny caracasské. 



 

 
 

Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII ., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Juan Luis  Castro Col ina, Venezuelské národohospodářství mezi  dvěma světovými  vá lkami  (2019_A_10)  

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

72 

 Dr. G. Herrera jako advokát i jako poradce ministerstva financí (které ve Venezuele 
má mimořádnou posici) se těšil nejlepší pověsti, že všeobecně byly uznávány i jeho 
korektnost, osobní takt a integrita a jeho formulační schopnosti při projednávání návrhu 
zákonů a smluv. Dr. Gustavo Herrera je jeden z nevelkého počtu vynikajících činitelů 
Gómezova diktatorského režimu, kteří byli přijati do vládního ústrojí režimu nového, jenž 
zamýšlí postupně provésti demokratisaci politického života venezuelského po 27 letech 
diktatury generála J. V.  Gómeze. 
 Soudím, že jmenování Dr. Herrery na místo vyslanec pro Německo, Československo  
i Polsko potvrzuje to, co mi bylo opětovně opakováno při rozmluvách se  zahraničním 
ministrem Gil Borgesem a ostatními členy kabinetu, že Venezuela vidí v Československu 
demokracii, která o 15-18 let dříve řešila tytéž problémy, které jsou přede dveřmi v této 
zemi, a že Venezuele záleží na vybudování co nejrozsáhlejších přímých styků obchodních pro 
Československo i Venezuelu co nejprospěšnějších. 
 
 Vyslanec: 

  
Dr. Novák v. r. 
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Vyslanectví republiky Československé v Caracasu , dne 13. dubna 1937.  

 
Věc: Venezuela: Zavedení dovozních kontingentů. 

 
Adresát: Ministerstvo zahraničních věcí v Praze. 

 
 Č. j.: 404/38 
 
 Venezuelský úřední list Gaceta Oficial č. 19.543 z 12. dubna 1938, jakož i ostatní 
denní tisk z 13. dubna 1938 uveřejňuje dekret presidenta republiky z 11. dubna 1938, jímž se 
zavádějí kontingenty na zboží dovážené do Venezuely. 
 Text dekretu v doslovném překladu zní: 
 

"Eleazar López Contreras, president Spojených Států Venezuelských,  
 

v úvaze, 
 
že, až na málo výjimek, země s nimiž Venezuela udržuje obchodní styky, zavedly 

system omezení dovozů,  

 
v úvaze, 

 
že obchodní bilance Venezuely a mnoha zemí, s nimiž udržuje obchodní styky, 

vykazuje saldo nepříznivé pro Venezuelu, které během let stoupalo, 
 

v úvaze, 
 

že podmínky shora uvedené vyžadují na vládě nutná opatření obrany hospodářských 
zájmů Republiky a zvláště, aby se znovuzavedla ve výměně zboží s ostatními zeměmi zásada 
rovnováhy v obchodní bilance, 
 

vykonávaje zmocnění, které mu dává článek 17 platného zákona o celním sazebníku,  
 

DEKRETUJE: 

  
Článek 1.- 
 
Se zřetelem na podmínky vylíčené v úvahách, které odůvodňují přítomný dekret a se 

zřetelem na účely v nich pro obchodní politiku Republiky vyznačených, tvoří se systém na 
výrobky, které budou doveženy do Venezuely. 
 

Článek 2.- 
 
Ministr financí v dohodě s ministrem zahraničních věcí určí rozhodnutími globální 

kontingenty, které budou tvořiti rozsah dovozů s výčtem druhů zboží, skupin zboží, nebo 
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všeobecnějších celních tříd zákona o celním sazebníku, nebo, podle případu, kontingenty, 
kterých bude užito výlučně na dovoz určitého původu. 
 

Článek 3.- 
 
Pro aplikaci kontingentního režimu bude přihlíženo k obchodním smlouvám, které 

Venezuela sjednala, nebo o které jedná a které se týkají tohoto dekretu. 
 

Článek 4.- 
 
Jakmile by pominuly důvody, které způsobily podrobení režimu kontingentnímu 

některých druhů zboží, skupin zboží, všeobecnějších celních tříd zákona o celním sazebníku, 
nebo původu, ministr financí v dohodě s ministrem zahraničních věcí zastaví aplikaci tohoto 
opatření na řečené dovozy. 
 

Článek 5.- 
 
Pozdějším dekretem bude vydáno prováděcí nařízení tohoto dekretu a budou 

stanoveny formality, které bude nutno splniti dovozcům výrobků podrobených systému 
kontingentnímu. 

 
 Dáno, podepsáno, opatřeno pečetí federální výkonné moci a spolupodepsáno 
ministry financí a zahraničních věcí ve Federálním paláci, v Caracasu, dne jedenáctého 
měsíce dubna tisícíhodevítistéhotřicátéhoosmého. Rok 128. Nezávislosti a 80. Federace.  
  

/L.S./ E. LOPEZ CONTRERAS 
 

Spolupodepsán: Ministr zahraničních věcí, 
 
/L.S./ E. Gil Borges. 
 
Spolupodepsán: Ministr financí, 

 
/L.S./ Cristóbal L. Mendoza. 

 
K průklepům řízeným ministerstvu zahraničních věcí přikládá se španělský originál 

textu dekretu. 
 Vyslanectví dovoluje si poukázati na svou předběžnou telegrafickou zprávu  
z 23. ledna 1938, předloženou ministerstvu zahraničních věcí. 
 

Vyslanec 
 
(podpis)
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  Vyslanectví republiky Československé v Caracasu , dne 13. ledna 1938.  
 

Věc: Návštěva školní lodi belgické Mercator a školní lodi německé Schlewig -Holstein  
v La Guaira. 

 
Adresát: Ministerstvo zahraničních věcí v Praze. 

 
 Č. j.: 15 dův./1939. 
 
  Vyslanectví informovalo, že v úterý 10. ledna odplula z přístavu "Puerto de la Guaira " 
školní loď belgického válečného námořnictva, která byla ve Venezuele na návštěvě šest dnů. 
Kadeti a důstojníci byli ubytování v hotelu Majestic. Po obvyklých formalitách a vzdání pocty 
u hrobu Bolivarova v Pantheonu, byla uspořádána 9. ledna belgickým vyslancem a jeho chotí 
recepce v hotelu Majestic, které se zúčastnil president republiky s chotí a presidentovi 
pobočnicí, diplomatický sbor, členové vlády a vybraná společnost z Caracasu. 

 V pátek 13. ledna, má přijeti do La Guaira školní loď německá Schleswig -Holstein. 
Zdejší německý klub učinil opatření, aby byli kadeti i námořníci ubytováni v Caracasu, jak to 
je tu obyčejem, u soukromých rodin německých. 
 

* 
 

Vyslanectví republiky Československé v Caracasu , dne 13. ledna 1938. 

 
Věc: Incident německé válečné lodi Schlesien. 

 

Adresát: Ministerstvo zahraničních věcí v Praze. 
 
 Č. j.: 16 dův./1939. 
 

  V době vánočních svátků konala německá válečná loď " Schlesien " v teritoriálních 
vodách venezuelských cvičení ve střelbě na ostrov v zálivu mezi Trinidadem a Venezuelou. 
Jak mi řekl venezuelský důstojník, který místo zná, je tam hluboká voda a dost místa na 
shromáždění velkého loďstva. 
  Zahraniční ministr pozval k sobě německého vyslance a tlumočil mu ostrý protest 
venezuelské vlády a žádal vysvětlení. Vyslanec telegrafoval německé vládě, která mu uložila, 
aby sdělil, že se nachází v teritoriálních vodách venezuelských. 
  Incident byl mnoho komentován ve zdejších kruzích diplomatických, politických  
a novinářských, ale na veřejnost se nedostal. Tisk byl požádám, aby o incidentu zachoval 
mlčení, což se také stalo. 
  Případ po několika hovorech ministra zahraničních věcí a vyslance Poensgena se 
pokládá za likvidovaný. 
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Vyslanectví republiky Československé v Caracasu , dne 14. ledna 1939. 
 

Věc: Výsledky konference v Limě. 
 
Adresát: Ministerstvo zahraničních věcí v Praze. 

 
 Č. j.: 22 dův./1939. 
 

 Vyslanec dovoluje si sděliti na základě hovorů s ministrem zahraničních věcí Dr. 
Esteban Gil Borgesem, s hlavním venezuelským delegátem /zároveň vyslancem ve 
Washingtoně/ Dr. Escalante a s velvyslancem mexickým Nájera-ou, který přibyl na zpáteční 
cestě z Limy k několika denními pobytu, že hlavním zřetelem Venezuely bylo prohlášení 
solidarity amerického kontinentu pro případ útoku. Naznačili mně, že měli před očima osud 
Československa. Jako Československo, každý ze států amerických by se mohl ubránit i silnému 
útočníkovi, několik týdnů, ale pak by museli přijíti spojenci na pomoc. Ví -li útočník, že při 
útoku na kterýkoliv z amerických států bude míti proti sobě velikou koalici, stane se útok více 
riskantním. 
 V americkém tisku se komentuje nátlak, který vykonávala fašistická vláda peruánská 
na delegáty a na korespondenty světového tisku, aby byli přízniví  argentinskému stanovisku. 
Stálé špiclování a bezohledná censura delegátů a korespondentů i snaha agentů provokatérů 
přivésti je do nějakého spojení s domácí oposicí působily nepříznivě. Obrovské množství 
agentů a zpravodajů německých a italských v Limě dalo podnět k žertu, že je víc totalitních 
zástupců než všech států amerických. Když v Limě přistálo letadlo Prietovo, policie zabránila 
mu mluvit s kýmkoliv. Za hodinu letěl dále do Chile. 
 Ve věcech hospodářských Venezuela na konferenci hájila bilaterální obchodní smlouvy 

v rámci theorií Spojenými státy důsledně hájených a opírala se návrhům na generální 
omezení nebo rušení celních regulací jednotlivých států. 
 Celkový dojem je, že Spojené Státy arciť neprosadily stoprocentně svůj plán na 
zavedení automaticky závazné blokády všech amerických států v případě útoku 
mimoamerické mocnosti, že však docílily značného zesílení ducha obranné solidarity všech 
států amerického kontinentu, které se pravděpodobně projeví ještě letos v tiché praksi 
ministerstev války a generálních štábů. 
 Venezuela, jejíž rostoucí význam je všemi americkými státy stále více uznáván, byla na 
konferenci zastoupena prvotřídní delegací a uplatnila se v řadě komisí i plánu. 
 

Vyslanec Československé republiky, Jaroslav Novák. 
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Ministerstvo obchodu V Praze dne 24. ledna 1939.
38

 

 
Věc: Venezuela – dovoz kakaa a kávy. 
 
Adresát: Ministerstvo zahraničních věcí v Praze. 

 
 Č. j.: 5.199/39-IIC; Odpověd k č. j.: 4157/IV-4 ze dne 14. ledna 1939. Ref.: Dr. Cigánek 
 
 Venezuelský obchodní zástupce upozorňuje verbální notou ze dne 10. ledna t. r. na 
novinářské zprávy o chystané nové kontingentaci dovozu kakaových bobů podle zemí 
původu. Zároveň doporučuje, aby ministerstvo obchodu při té příležitosti zvýšilo venezuelský 
podíl vzhledem k přílišnému nepoměru mezi dovozem venezuelských produktů do Česko-
Slovenska a vývozem čsl. zboží do Venezuely. 

K novinářským zpravám nutno konstatovati, že dovozci kakaových bobů dosud  
o novou kontingentaci dovozu kakaových bobů u zdejšího ministerstva nezažádali. 
Ministerstvo obchodu samo stará se o zvýšení podílu Venezuely při dovozu kakaových bobů 
do Česko-Slovenska. Zvýšení venezuelské kvoty bylo provedeno již koncem minulého roku a je 
možno očekávati, že se dovoz venezuelských kakaových bobů proti roku 1938 v roce 1939 
zdvojnásobí. 

V roce 1938 byl stanoven v květnu povinný odběr venezuelských kakaových bobů  
a skutečně se dovoz zvýšil z dovozu ve výši 842 q v r. 1937 na 1 374 q v hodnotě 978.000 Kč. 
Při stanovení povinných odběrných kvot na dovoz kakaových bobů do Česko-Slovenska  
v r. 1939 bylo postaráno o zvýšení podílu venezuelských kakaových bobů. Dovoz 
venezuelských kakaových bobů se patrně zvýší na 3.000 q v hodnotě 2 milionů Kč. Hlavní 
překážkou stupňování dovozu venezuelských kakaových bobů je jejich vysoká cena pohybující 

se nad světovou paritou. Venezuelská vláda je si vědoma této skutečnosti a poskytuje 
vývozcům kakaových bobů vývozní premii ve výši 30 Bs. na 1 q, t.j. asi 270 Kč při ceně 80 Bs. 
za 1 q. Česko-Slovensko dovezlo v r. 1938 z Venezuely zboží za 3.777.000 Kč. a vyvezlo tam 
zboží za 23.538.000 Kč, t.j. v poměru 1:7. Dovezeno bylo 1.374 q kakaových bobů v hodnotě 
978.000 Kč. a 3.337 q kávy v hodnotě 2.775.000 Kč. Proti roku 1937 odpadl úplně dovoz 
hovězích koží, který činil v r. 1937 565 q v hodnotě 584.000 Kč . 

Ministerstvo obchodu vedeno snahou zvýšiti dovoz venezuelských produktů zvýšilo 
kontingent kávový v r. 1939 na přibližně 4.000 q, ačkoliv se jedná o kávu dražší než kávy 
stejné jakosti z jiných zemi k tomu přistupuje snížení sklizně ve Venezuele, která se odhaduje 

pro kávový rok 1938/39 na jednu třetinu sklizně v minulém roce, takže je pochybno, zda čsl. 
dovozci kávy skutečně budou moci dovézti stanovený kontingent. 

V roce 1939 je možno očekávati značné snížení čsl. vývozu do Venezuely, poněvadž 
podíl firem z obsazeného území činil téměř jednu polovinu z celkového vývozu. 
 

Za ministra obchodu: 
 
Dr. Čermák v. r. 

 

                                                 
38

 Federální ministerstvo zahraničních věcí, ADO, Obchod a hospodářské věci. Venezuela, 24. ledna 1939,  
č. j. 5.199/39-IIC kč.606. 
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Vyslanectví republiky Československé v Caracasu , dne 21. února 1939.  

 
Věc: Přehled politické situace Venezuely, domácí i zahraniční. 
 
Adresát: Ministerstvo zahraničních věcí v Praze. 

 
 Č. j.: 94 dův./1939. 
 

 Venezuela v posledních měsících prošla několika zkouškami politickými. Volby konané 
do městského zastupitelstva v Caracasu přivedli do popředí řadu mladších politiků, rovněž 
volby poloviny kongresu. Dle své politické orientace vykládají časopisy tyto volby jedni jako 
vítězství levice, jedni jako vítězství pravice. Vcelku možno snad, že změna pracovního zákona 
nynější vládou ve směru dělníkům velmi příznivém, obsahující obzvláště vyplácení podílu na 
zisku podniku, proti němuž byl velký odpor v kruzích podnikatelských a k němuž došlo ve 
většině podniků v minulém týdnu za rok 1938, naznačuje spíše orientaci nynější vlády směrem 
v levo. 
 Povolení k návratu četných přívrženců Gómezových zase se vykládá jako inklinace  
v pravo, rovněž setrvání v úřadě guvernéra federálního distriktu generála Mibelli.  
 Pravda bude asi podobná jako bývala ve Francii a Maďarsku. Jsou skupiny osob, které 
se svými příbuznými tvoří kombinační kádry politické, na nichž se buduje ad hoc politická 
representace. Variace vlivu se projevuje v změně osob ministrů a vysokých úředníků, ale 
systém se celá řada osob se při změnách nemění. 
 Volby presidentů jednotlivých států se dály letos poprvé po mnoha letech diktatury. 
jsou nepřímé a volitelů konečných je hrstka. Proto došlo v některých státech k prudkým 
kontroversím, v San Juan de los Morros dokonce ke střelbě. 
 Do dubnového zasedání parlamentu je možno očekávati poměrný politický klid. 
 V roku 1938 byla vybudována motorisovaná dopravní policie, podřízená ministerstvu 
vnitra a vycvičená ministerstvem války, která vykonává venku též funkci četnictva.  
 Armáda je ve výborném stavu a je stále doplňována, přitom se jeví snaha zbaviti se 
cizích důstojníků instruktorů. 
 Dělnické organisace pod účinkem pracovního zákona sílí a při stávce šoférů 
autobusových, tiskařů a dělníků v elektrických podnicích, kteří tvoří elitu dělnictva a jsou 
obligátně uniově organisováni, se ukázalo, že unie mají sympathie veřejnosti jako bývalo  
v Čechách a na Moravě v létech 1900-1914. 
 Životní míra se mnoho nezlepšila. Stavební ruch je větší než v ostatních hlavních 
městech Jižní Ameriky. Konečně dochází též k stavbám pro chudé lidi s podporou státní, také 
k opatření stálé pitné vody. Veliké deště způsobily neúrodu kávy a kakaa, povodně zničily 
mnoho brambor, fazolí a kukuřice, takže peon bude míti letos špatné časy – a to znamená 

neklid a špatný obchod v městech. 
 Ze zahraničních otázek zajímaly Venezuelu především boje ve Španělsku, které 
doslova rozdělily zdejší lidi ve dva tábory. Také zajímal velice osud Česko-slovenské republiky 
a vše to, co ve Střední Evropě s ním souviselo. Většina Jihoamerických států si uvědomila, že 
situace jejich je stejná, jako situace Česko-slovenska. Že každý z nich by se mohl sám ubránit 
na krátký čas i silnému útočníkovu, ale pak by musila přijít pomoc. Otázka, kterou si 
jihoamerické republiky kladou, je, jak organisovati obranu, aniž by se ztratila vlastní 
samostatnost. 
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 Na konferenci v Limě bylo patrno, že se krystalizuje mezi jihoamerickými státy přes 
odpor Německa a Italie snaha po organisaci společné obrany. Bude záležeti na obratnosti 
diplomatů a finančníků obou skupin mocenských, jak se tato společná linie utváří.  
 Veřejné mínění, pokud má možnost se projeviti vůbec na př. v biografu vypadá takto: 
od března loňského roku dodnes objevení se přes Hitlera je provázeno hvízdáním  
a posměšnými pokřiky, duce Mussolini podobně, ale v míře značně menší. Policie místy musila 
demonstranty vyvésti. Franko a jeho vojsko mají zajištěný aplaus. Rovněž aplaus, někdy 
dlouhý a hlučný, se dostává Rooseveltovi. 
 Kdykoliv v době předmnichovské se objevilo na plátně česko-slovenské vojsko, bylo 
vítáno bouřlivým potleskem, nyní už se obrázky z Česko-slovenska dlouho neobjevily. Česko-
slovensko má však ještě pořád v obyvatelstvu venezuelském mnoho sympatií. Česko-
slovenské zboží se těší vzrůstající oblibě jako zboží typicky solidní a bylo v poslední době 
vyslanectvím sjednána nová spojení venezuelských importatérů a česko-slovenských výrobců, 
která po vybudování budou znamenati několik milionů korun importu. 
 Návštěva válečných lodí italských, německých a amerických a další očekávané 
návštěvy lodí holandských a amerických připomínají Venezuele její zranitelnost, kdyžtě 
petrolejové pole venezuelská mají své rafinérie na holandských ostrovech Aruba a Curacao. 
Kapitál amerických Standart Oil a anglo-holandské Shell vytvořil obrovská těžiště petrolejová, 
na jichž bezpečí a zdaru závisí většina venezuelských investicí a veřejných prací.  
 Celkově lze politickou atmosféru země označiti za optimistickou, avšak krajně 
opatrnou v zahraniční orientaci a opatrně vyčkávající v politice vnitřní i zahraniční.  
 Náznaky že by nynější president Lopez Contrerras chtěl na nějaký čas ustoupiti do 
pozadí a svěřiti úřad presidentský nynějšímu ministru války a námořnictva Medinovi se 
nepotvrdily. 
 Mezinárodní prestiž Venezuely jeví se v r. 1938 značně posílena zřízením ambasády 
kolumbijské, americké a brazilské a zřízení vyslanectví japonského, švédského, republiky 
španělské a obchodního zastoupení Francova, jakož i právě uskutečňovaným zřízením legace 
dánské. 
 

Dr. Jaroslav Novák v. r., vyslanec 
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Příloha: Obchodní styky, které tvoří hlavní náplň vztahů mezi oběma zeměmi, se realizovaly 
rovněž na bezesmluvním základě. Zde je přehled firem, které s Venezuelou obchodovaly 
v letech 1937 a 1938.39 
 

 Jan Böhn, Blatná. Květiny (sazenice). 
 Karel Brand, Praha-Nusle. Látkové rukavice a stávkové zboží. 
 Heinrich Brdistschka. Jablonex nad Nisou. 

 Rudolf Briess, Brno 14 Husovice. Slad. 
 J. Brückner, Jablonecké Paseky. 

 M. Brückner, Schönbach. Ozdobná pera. 
 E. C Burger a synové, továrna na kůže, Varnsdorf. 
 Butonia, Roudnice. 

 Bratří Císařové. Květinov u Německého Brodu. Olovnaté sklo. 
 Caoutchouc, a. s., Praha XII, Blanická 15. 
 Centrokomise, Praha. Přímo dovozcům. 
 První Českobudějovická továrna na smaltované nádobí, a. s, České Budějovice.  
 Českomoravské sklárny a. s., dříve S. Reich a spol., Praha  

 Českomoravská zbrojovka Brno a. s., Praha. 
 Dango a Dienethal. Vítkovice. Armatury. 
 Gustav Deutsch, Dvůr králové n Labem. 

 Alfred Deutsch, Jablonec nad Nisou. 
 Dickel a Heller, Praha VII. Strojnická 27. Stuhy. 

 Dittmar Urbach, a. s. Znojmo. 
 Anny Hák-Horáková, Proseč nad Nisou. Bižuterie. 
 František Hanisch. Praha II, Vladislavova 13. Kovové látky. 
 L. a C. Hardtm5th. České Budějovice. 
 L. Haurowithz, Praha II. Vaclavské 14. 

 D. Hecht. Brno, Na Špitálce 10. Látky. 
 Heicich a Fischer. Šluknov. Asbestové brzdy. 
 Edward Held. Vývoz. 

 Keller a Askoinas. Aš. Rukavice. 
 Helm. Jablonex nad Nisou. Vývoz. 
 E. Heuer. Ústí nad Labem. Chemikálie. 

 Gustav Hilf. Aš. Stávkové zboží. 
 Rudolf Hloušek. Želený Brod. Skleněné zboží. 
 Henry Hojtasch a spol. Jablonec nad Nisou. 
 Františka Hoffmannová. Jablonec nad Nisou. 
 Hoffmann a Dr. Wünsch. Jablonec nad Nisou. 

 Ing. Com. Miroslav Holeňa. Brno-Žídenice. Export-Import. 
 Honemeyer a Pilz. Vrchlabí. Kapesníky. 
 Jaroslav Horák. Brno, Běhounská 18. Export-Import. 

 Carl Hosch. Bor u České Lípy. Skleněné zboží. 

                                                 
39

 Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Fond IV Sekce. Obchodní styky, 1938, s. 276 až 280. 



 

 
 

Ochrana & Bezpečnost – 2019, ročník VIII ., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Juan Luis  Castro Col ina, Venezuelské národohospodářství mezi  dvěma světovými  vá lkami  (2019_A_10)  

 
Vydává: Ochrana a  bezpečnost o. s ., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@emai l .cz  
 

81 

 R. Hornsteiner. Praha. Kukátka a podobně. 
 Chema, a. s., Olomouc-Lutín. Hřebeny a podobně. 
 Josef Inwald a. s., Praha II, Hybernská. Lisované sklo. 

 Jacob Dittrich, Nixdorf. Nožířské zboží. 
 Dressler a Hossak, Jablonec nad Nisou. 

 M. Bud., Jablonec nad Nisou. 

 S. Eisenberger, Nová Kočbeř u Dvora Králové. 
 Epiag, a. s., Karlovy Vary. Porcelán. 

 Eschler a spol., Kytlice u Boru u České Lípy. 
 F. Feigl, Praha-Vršovice. Prádlo. 
 Hermann Feix, Jablonec nad Nisou. 

 Filmové studio, Praha. Filmy. 
 Bratří Fischerové, Praha VII., Tusarová 1381. Kožené rukavice. 
 Fischera Bauer. Jablonec nad Nisou. 

 Sklárny Fischmann. Praha. 
 Josef Frankenstein a syn. Jaroměř. 
 Franz Frenzel, Nixdorf. Nožířské zboží. 
 Dr. Artur Freund. Jablonec nad Nisou., Poštovní schránka 55. 
 D. Glaser, Praha XII, Korunní 151. Látky. 

 S. Goldschmiedt, Liberec. Vlněné látky. 
 Gottwald, a. s. Brandýs nad Orlicí. Kovový nábytek. 

 Grün a Schön. Brno. Vývoz. 
 Guttermann und Söhne. Žatec. Chmel. 
 Hrádek nad Nisou. Nový Bohumín. Roury. 

 Prokop Jäger a Söhne. Krásno nad Bečvou. Kloubouky. 
 Antonín Jína. Lomnice nad Popelkou. Suchary. 
 Oskar John, Dolní Pustevna. Uměle květiny. 
 M. Joss a Lövenstein a. s., Praha VII, 481. 
 Spojené závody pro výrobu karborunda a elektriku, Staré Benatky. 

 Keller a spol., Praha I Revoluční 21. 
 Kontinentální spol. pro obchod železem KERN a spol., Praha 1. 
 Kersa. Lovosice. Hračky. 
 Jos. Kindermann. Hanšpach. 
 W. Klaar, jablonec nad Nisou. Vývoz do Venezuely. 

 Klazar, a. s..Brno. Koberce a nábytkové látky. 
 Max Kohn. Jemná sukna. Brno. Na Ponávce 53. 

 M. Kolař. Technická kancelář, Praha-Dejvice. 

 Koldinský a spol. Heřmanův Městec. Prostředek na kalení oceli. 
 Antonín Kopp a syn. Jenštejn. 
 Kosmonosské závody. Kosmo. Výroba kamen a železárny. 
 Arnold Kraus. Velké Poříčí nad Metují. Pestré látky. 
 Kraus a spol., PELKA. Praha I. Řetězová 5. Podprsenky. 
 J. Krejcar, Pragatyp. Praha VI. 
 Franz Ladisch. Bor u České Lípy. 
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 Lagerfarbwerk.Stará Boleslav. Laky. 
 J. Laňka, Kamenice nad Lipou. Duté sklo. 
 Lederer a Wolf. Tanvald. Libochovické sklárny, Libochovice. 

 J. Liebisch. Velký šenov. Stužky. 
 Ludvík Lubas. Železný Brod. Skleněné zboží. 
 Josef Luh. Jablonec nad Nisou. 

 Mannesmannovy závody a. s., Chomutov. 
 Markus a Werner. Praha II. Havlíčkovo náměstí 17. 
 Maroner Wied. Karlovy Vary. Klobouky. 

 Dr. Karel Matějka, Brno. Čistící olej. 
 Dr. Mayzl, Plzeň. Sudy. 
 Ing. Meindl. Kraslice. Hudební nástroje. 
 J. Mecčík. Vrchlabí. Kapesníky. 
 Měšťanský pivovar Plzeň (Prazdroj). Plzeň. 
 Meva, a. s. továrna na kovové zboží, Praha II. 
 Meyr a Synovec a. s. Adolfov Vimperk. Skleněné zboží. 
 Milchspeiser a Katscher. Ivanovice na Hané. Slad. 
 G. Morgenstern. Olomouc. Slad. 

 Mücke a Melder. Fryštát. Kovový nábytek. 
 Muehlig Unio. Praha. Sklo. 
 Müller a Thiem. Jilemnice. Kapesníky. 

 Friedrich Munk. Jablonec nad Nisou. Skleněné knoflíky. 
 Naschuer a Pollak. Plzeň. Zrcadlové sklo. 
 August Novotný. Praha VIII, Balbínova 939. Hřebeny a pod. 
 S. pro průmysl papírenský. Olšany. Cigaretový papír. 
 Omnipol s. r. o.. Praha. Charvátova 2. 
 Optikotechna. Přerov. Jemná mechanika. 
 Optin. Jirkov. Celuloidové obruby na brýle. 
 Otava. Továrna na stumpy. Katovice u Strakonic. 

 Orbis a. s. Praha XII. Pohlednice, komunikace přímo s Ministerstvem veřejných prací 
(Ministerio de Fomento). 

 Reinhold Palme Söhne. Rumburk. 
 Plaček a spol. Brno. Masarykova 26. (do Venezuely a na Curacao)  

 Plaschke a Felkel, Broumov. 

 J. Porkert. Skuhrov nad Bělou. Domácnostní strojky. 
 První plzeňská rafinerie na smrkovou smolu. Plzeň. 

 Theodor Pohl. Žacléř. Porcelánové zboží. 
 Heřman Pollak synové. Česká Třebová. kapesníky. 
 Pollicky a Popper, a. s. Jaroměř. Kůže. 
 Alois Porkert. Abertamy u Karlových Varů. Rukavice. 
 Prodejna spojených papíren s. r. o. Praha II, Národní 10. 
 Bratří Rachmannové, Bor u České Lípy. 
 Rakovnické závody šamotové a kaolínové. 
 Rudolf Raubínek, Bor u Č. Lípy. Osvětlovací tělesa. 
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 Regenhart a Raymann, Frývalov. Lněné zboží. 
 Reichelmann a spol. Telnice u Chabařovic. Sklo. 
 Hugo Reininger a spol. Chomutov. Klobouky. 

 Max Renner, Trnovany-Teplice. Skleněné zboží. 
 Richter a spol., Podmokly. Vodní sklo. 

 Franz Riedel, Wistritz u Dubí. Staniolové kapsle. 

 Anton Roessler. Jablonec nad Nisou. 
 Rolný. Prostějov. Průmysl oděvnický. 
 Ingnaz Rösler s Söhne. Mikulášovice. 
 V. J. Rott a. s., Praha I, Malé náměstí 142. Kovové zboží. 
 Josef Rozsypal a syn. Labemoštice. Dřevěné metry. 
 Ružomberská továreň na celulosu a papier. Dolné Hamry. 
 J. Seidl a spol. Jablonec. 

 Sellier a Bellot. Praha XI. Munice. 

 S. Semler. Plzeň. Dráty. 
 Sfinx spojené smaltovny, Praha II. Spálená 24. 

 Stefan Schindler, Krásná Lípa. Punčochy a pletené zboží. 
 Curt Schlevogt, Jablonec nad Nisou. 

 Augustin Schmidt. Jablonec nad Nisou. 

 Otto a Emil Schlein. Dvůr Králové. Tisky. 
 S. Schönberger a syn. Továrny na kůže. Praha-Libeň. 
 Benedikt Schroll a Sohn. Broumov. 
 Bratří Sigmundové, Olomouc-Lutín. Čerpadla. 
 Slovenska papiereň. Ružomberok. 
 Josef Sochor. Textilní závody. Dvůr králové nad Labem. 
 J. Sonnenschein, Praha. Chmel. 
 Spojené továrny na plst. Brno. 

 Sprüng a Grünhut. Jablonec nad Nisou. 
 Srb a Štys. Praha XVII, Kavalírka. Přesné nástroje. 
 Jan Dav Stark. Praha. Průmyslové chemikálie. 
 Bratří Starkové. Kraslice. 
 Státní výzkumná stanice zemědělská, Valečov.  

Brambory (pro Venezuelské ministerstvo zemědělství). 
 Filip Stein, Hluboká nad Vltavou. Sudy. 

 J. Steinbrenner, Vimperk. Devocionálie. 
 Dr. Steiner. Normacol, prostředek proti zácpě. 
 Ing. L. Steiner, Praha VIII. Královská 178. Viskosimetry. 

 Stelzig a Kittel, Kamen. Šenov. 
 Bratří Stiassni. Brno, Nadační 3. 
 Eduard Streitzig, Liberec. Klobouky. 
 Josef Sýkora, Lomnice n. Pop. Textilní stroje. 
 Škodovy závody, Praha II. Jungmannova. 
 J. Taubl a nástupci, České Budějovice. 
 Tellscher a Löwy, a. s. Rochlice u Liberce. Imitace kožešin. 
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 A. S. pro textilní průmysl, Jihlava. Plyše. 
 Thiel. Rýmařov. Sudy. 
 Anton Ulrich Söhne, Liberec. Látky. 

 Papírna Úpamlýn, František Weber, Bohuslavovice. 
 Bratří Uzitzové, Praha. Kůže. 
 Vadas. Pardubice. 

 Vater Knobloch a spol. Jablonecké Paseky. Knoflíky. 
 M. Weider, Praha VIII. Klobouky. 

 Venus, výroba šněrovaček, s. s. r. o. Prešov. 
 Vichr a spol. Praha 
 Viktoria, gumový průmysl a. s. Brno. 
 Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Moravská Ostrava. 
 Vitrea, Praha. Sklo. 

 Papírna Vrané u Prahy. Cigaretový papír. 

 Waldes Koh-i-noor, Praha XIII. 
 Josef Weitraub, Praha XII, Korunní 20. 

 Karel Weisshuhn a synové, Opava. 
 Wenke a Syn, Jaroměř. Kartonáže. 
 E. Wittenberg a spol. Bynov u Podmokel. Trhací závěry. 
 František Wünsch, Jablonec nad Nisou. 
 Západočeská a. s. pro průmysl sklářský a dřevařský, Stříbro, Lišty a rámy.  
 Zapadočeské továrny kaolinové a šamotové, Praha II. 
 Zimmer a Schmidt, Jablonec nad Nisou. 
 Josef Zuleger, Žatec. Chmel pro pekárny. 
 Žandovské železárny, Praha-Smíchov, Kartouzská 204. 
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