
Vývoj území Terstu na konci 2. světové války a po ní, slovinská menšina 
v Itálii  

 

Na úvod svého referátu bych rád nastínil historii Terstu od nejstarších dob. 

Původně to byla ilyrská osada, později římské Tergeste. V období 11. století až 

do poloviny 12. století zde bylo sídlo aquilejských patriarchů, od roku 1253 měl Terst 

autonomní statut. V letech 1369 – 1918 bylo toto území pod nadvládou Habsburků, 

od roku 1719 do roku 1871 mělo město statut svobodného přístavu a od roku 1867 

bylo zvláštním korunním územím v rámci Předlitavské části Rakousko – Uherska. 

Zvláštní kapitolou v historii města byla léta 1797 – 1814, kdy jej ovládali Francouzi. 

Po 1. světové válce připadl Terst a jeho nejbližší okolí Itálii. 

Budoucí problémy ohledně otázky Terstu a okolí načrtly už události přelomu let 

1942 – 1943, kdy Titovi vyslanci podnítili vznik mohutného hnutí odporu v této 

oblasti, díky němuž Jugoslávie začala dávat jasně najevo své územní požadavky po 

válce. Churchill tyto pokusy sledoval se znepokojením, uvědomoval si, že je třeba 

zabránit bezprostřednímu kontaktu Titových a italských partyzánů, kteří působili 

v severní Itálii a uchránit tak Apeninský poloostrov od „komunistického moru“. Titovo 

sebevědomí s blížícím se koncem války rostlo a od roku 1944 požadoval, aby 

vzhledem k jeho zásluhám v národně osvobozeneckém boji s ním spojenci jednali jako 

s rovnoprávným partnerem. Proto se jeho pýchy a sebevědomí dotkla obzvlášť dohoda 

o poválečném uspořádání Jugoslávie, přijatá v únoru 1945 na Jaltě Stalinem, 

Churchillem a Rooseveltem. Skutečnost, že hlavy tří států přijímaly pro Jugoslávii 

osudná rozhodnutí, aniž by se ho někdo zeptal na jeho názor, znovu zvýšila napětí 

mezi ním a sovětským vedením. Tyto neshody byly ale odstraněny v dubnu 1945, kdy 

Tito na své návštěvě Moskvy podepsal se Stalinem smlouvu o přátelství, vzájemné 

pomoci a poválečné spolupráci s dvacetiletou platností, v níž se oba státy zavázaly 

bojovat proti Německu a položily základy vzájemné spolupráci v politické 

a hospodářské oblasti. Dohoda přesvědčila Brity o tom, že Tito definitivně přestoupil 

do Stalinova tábora.  

Maršál skutečně ihned zahájil akci, o níž věděl, že v Londýně nebude přijata 

s nadšením: svým jednotkám nařídil pochod na Terst a do Julské Krajiny, čímž pronikl 

na území, které chtěli obsadit Angličané a Američané. Učinil tak nejen ve snaze vyjít 



vstříc Slovincům, ale zejména proto, že mu připadalo potřebné upevnit své pozice 

na severním Jadranu. Po srážkách s Němci jednotky 9. armádního sboru a 4. armády 

partyzánského vojska 1. května 1945 vstoupily do města. Zdejší italské měšťanské 

kruhy je očekávaly s obavami, protože tak mohlo skončit období jejich nadvlády nad 

zdejší slovinskou menšinou. Na pomoc jim přispěchali západní spojenci. Terst si 

Angličané a Američané chtěli ponechat pro sebe také kvůli symbolickému významu, 

který měl v povědomí Italů. Kdyby jugoslávské jednotky zůstaly ve městě, byly by 

magnetem pro italskou levici, ale pod jejich kontrolou by se Terst stal jakýmsi klínem 

mezi partyzány na Balkáně a v Pádské nížině. Z těchto důvodů Churchill svým 

jednotkám nařídil, aby se co nejdříve zmocnily severojadranského přístavu, ale 

v souboji s Titem neměl štěstí. Novozélandské jednotky Bernarda C. Freyberga totiž 

2. května do města vstoupily v okamžiku, kdy ho partyzáni měli už téměř pod svou 

kontrolou. Tento neúspěch Churchilla neodradil. Tito a jeho vojáci se pustili do boje 

s jistotou, že Moskva je na záležitosti Terstu zainteresována právě tak jako 

Washington a Londýn. Kvůli této iluzi se jugoslávští představitelé během 

čtyřicetidenní vlády v Terstu dopustili mnoha chyb. V městě a jeho okolí začali 

pronásledovat fašisty, kolaboranty a také představitele místních buržoazních kruhů, 

kteří byli částečně deportováni do slovinských táborů a věznic, částečně likvidováni 

a naházeni do propastí v Krasu. V celé oblasti bylo zabito několik stovek lidí a zhruba 

2 500 osob bylo uvězněno. 

Jugoslávské spoléhání na Stalina bylo velkou chybou. Sovětský diktátor, který 

v Jaltě nic nenamítal proti britskému požadavku, aby italské hranice zůstaly do mírové 

konference nezměněny, v dubnu 1945 údajně Tita v rozporu s tímto stanoviskem 

ujistil, že v otázce Terstu má jeho plnou podporu. Když se však dozvěděl, že Churchill 

a nový americký prezident Truman jsou ochotni vyhnat partyzány z města i za použití 

síly, stáhl se do ústraní. Tito po anglo – americkém ultimátu čekal na telefonát 

z Moskvy a očekával Stalinovu podporu. Místo toho však přišel jasný příkaz, aby své 

jednotky z Terstu do 24 hodin stáhl. 9. června 1945 jugoslávští představitelé podepsali 

s Angličany a Američany dohodu, podle níž se měly partyzánské oddíly stáhnout 

z města a sporné území mělo být do doby definitivního vymezení hranic rozděleno na 

dvě oblasti: zónu A ( Terst s okolím ), pod správou západních spojenců a zónu B 



(od Koperu do Novigradu), pod vojenskou správou Jugoslávie. Smlouva ale 

obsahovala dva kontroverzní články. Na jedné straně spojenci slibovali, že v zóně A 

budou zachovány orgány lidové moci, jak je ustavila Jugoslávie, na druhé straně 

požadovali, aby tyto orgány pracovaly způsobem pro ně „přijatelným“. Vedení 

spojeneckých vojsk v Terstu a okolí se ovšem velmi rychle zbavilo jugoslávských 

struktur a začalo navazovat styky s Italy. Jugoslávští představitelé se s vědomím, že 

Terst je pro ně ztracen, pokoušeli co nejvíce upevnit své mocenské pozice v Istrii, což 

přimělo tamní italské obyvatelstvo k hromadnému útěku. Takovéto vzájemné 

zacházení zvyšovalo napětí a vedlo k mnoha konfliktům, kvůli nimž se terstská oblast 

stala jedním z nejožehavějších bodů rodícího se konfliktu mezi Východem a Západem. 

Další krize nastala hned na začátku roku 1946. Prostřednictvím sovětského 

zástupce obvinila Jugoslávie dne 14. února 1946 v Radě bezpečnosti západní spojence, 

že proti nim připravují vojenskou akci. Za tímto účelem prý v zóně A shromáždili 

120 000 Poláků pod vedením generála Anderse, působících v Itálii v britské armádě. 

V následujících měsících se obavy Bělehradu stupňovaly a Tita dokonce přiměly 

k další návštěvě Moskvy. Na prohloubení spolupráce mezi Jugoslávií a SSSR v oblasti 

hospodářské, vojenské i politické Američané reagovali zesílenou psychologickou 

ofenzívou. Jejich letadla začala systematicky narušovat jugoslávský vzdušný prostor, 

čímž bělehradskou vládu přinutila k řadě protestů. V srpnu 1946 Titovi došla 

trpělivost: dvakrát za sebou nařídil, aby americká dopravní letadla, která letěla z Vídně 

do Udine nad jeho rezidencí na Bledu, byla přinucena přistát. První incident skončil 

jen výměnou diplomatických nót, druhý ale skončil sestřelením amerického letadla. 

Tragédie si vyžádala životy dvou pilotů a vyvolala na Západě a zvláště v USA vlnu 

rozhořčení. Americké ministerstvo zahraničí od Tita požadovalo pouze vyrovnání 

škody a svým občanům zakázalo do Jugoslávie cestovat. Riskantní politika 

balkánských spojenců dělala starosti také sovětským představitelům, kteří byli 

zaneprázdněni mírovými jednáními v Paříži. Tito touto akcí proti USA zdůraznil svou 

suverenit a současně nepřímo protestoval proti návrhu na řešení problému Terstu, 

jehož autorem byl Georges Bidault. Francouzský ministr zahraničí v červnu 1946 

navrhl, aby byl mezi Itálií a Jugoslávií vytvořen nárazníkový stát. Tuto myšlenku 

Jugoslávie zavrhla, Sověti na ni ale přistoupili, protože se jim zdála nadějným 



kompromisem. Útok na americké letadlo bylo tedy možné interpretovat i tak, že byl 

nepřímo zaměřen také proti SSSR, protože Tito tímto činem chtěl zřejmě ztížit 

pařížská jednání. 10. února 1947 se tak Jugoslávie neodvážila zamítnout mírovou 

dohodu s Itálií, jež byla navržena západními velmocemi a předpokládala mimo jiné 

vytvoření Svobodného města Terst. Jugoslávští představitelé ji sice proti své vůli 

podepsali, zároveň ale prohlásili, že se tím nezříkají svých územních požadavků. 

Svobodné území Terst mělo být spravováno mezinárodními jednotkami, v čele měl 

stát guvernér, ale ve skutečnosti tento projekt nebyl nikdy realizován.  

20. března 1948 USA, Francie a Velká Británie zveřejnily nótu, v níž 

navrhovaly SSSR revizi mírové smlouvy a vrácení celého Svobodného území Terstu 

Itálii. Vzhledem ke skutečnosti, že se velmoci v Radě bezpečnosti nemohly dohodnout 

na jmenování guvernéra, který by stál v čele nárazníkového státečku, to bylo podle 

jejich názoru jediné řešení. Návrh měl ale jasné propagandistické pozadí, neboť jím 

západní státy chtěly podpořit italského vůdce křesťanských demokratů Alcida 

De Gasperiho ve volbách, které se konaly 18. dubna 1948, a oslabit Národní frontu 

v čele s komunistickým předákem Palmirem Togliattim. Tato nóta nebyla ale pouze 

úderem proti italské levici, nýbrž i nepřátelským činem vůči Titovi, který se o ní navíc 

dozvěděl až z novin. 

Rok 1948 přinesl další významnou událost ve vztazích Jugoslávie a SSSR – 

došlo k roztržce mezi vůdci těchto států, Titem a Stalinem, která vedla k ochlazení 

vztahů a na druhé straně k pomalému přibližování Jugoslávie se Západem. To se 

projevilo také na snaze ukončit problém Terstu a pokusech o definitivním vyřešení této 

sporné otázky. Hlavní překážku teď představovala spíše Itálie. Italský premiér Alcide 

De Gasperi se obával, aby Itálie neztratila výsostné postavení v oblasti Středozemí, ale 

zejména aby se neposílila jugoslávská pozice ve sporu o Terst. Záměry obou států 

ohledně této oblasti byly totiž diametrálně odlišné: zatímco Jugoslávie počítala 

především s připojením zóny B, aby zajistila Slovinsku přístup k moři, Itálie neustále 

argumentovala nótou z 20. března 1948, v níž jí západní velmoci slíbily celé Svobodné 

území Terstu.V polovině roku 1949 se začalo ve Washingtonu a Londýně uvažovat 

o tom, jak problém vyřešit, aniž by příliš utrpěly zájmy Itálie nebo Jugoslávie. 

Jugoslávci si uvědomovali, že smlouva s Itálií má pro ně zásadní význam, a proto se 



snažili své vztahy s Římem urovnat. Když spojenci v dubnu 1952 po jednáních 

v Londýně posílili přítomnost italské administrativy v Terstu, zvedla se v Jugoslávii 

vlna protestů. Tito ve snaze zabránit šíření těchto nálad řekl anglickému ministrovi 

zahraničí Edenovi, že by byl ochotný přistoupit na dohodu, pokud by se tím 

nepříjemná otázka jednou provždy vyřešila. Eden to pochopil tak, že Tito nebude nic 

namítat, když spojenci zónu A předají Italům, ovšem za podmínky, že jemu zaručí 

zónu B. Na toto řešení přistoupili Angličané i Američané, ale v létě 1953 se vztahy 

mezi Itálií a Jugoslávií opět nečekaně zhoršily. Italská vláda, v jejímž čele stál 

Giuseppe Pella se totiž koncem srpna rozhodla provést několik vojenských manévrů 

na hranici s Jugoslávií. Na podzim 1953 spojenci navíc neočekávaně ohlásili, že ze 

zóny A budou stažena jejich vojska a převezmou ji italské úřady. Tito, který se cítil 

podveden, okamžitě zareagoval: prohlásil, že jakmile do zóny A vstoupí první italský 

voják, vstoupí tam také jugoslávské jednotky. Následně nařídil posílit jednotky 

v Přímoří a pohrozil tak ozbrojeným zásahem. Záhy na to ale prohlásil, že kvůli Terstu 

do války nepůjde, čímž naznačil, že je ochoten vyjednávat. 29. listopadu 1953 Tito 

navrhl oboustranné stažení jednotek z hranice, což Italové přijali. V Londýně pak byla 

zahájena tajná jednání mezi USA, Velkou Británií a Jugoslávií, při nichž byl 

vypracován návrh smlouvy, jež byl poté předložen italské straně. 

5. října 1954 bylo v Londýně podepsáno memorandum, které lze označit za 

definitivum. Zóna A, v níž byl Terst, přešla pod správu Itálie a zóna B + velmi malá 

část zóny A (šlo o 11 km2, které obývalo asi 3 000 obyvatel) pod správu Jugoslávie. 

Ke smlouvě byl připojen statut o ochraně slovinské menšiny v zóně A a italské v zóně 

B. Jugoslávie následně umožnila obyvatelstvu italského původu vystěhovat se, čehož 

využilo několik desítek tisíc osob, ale za svůj majetek, který v Jugoslávii nechávaly 

nedostaly skoro žádnou náhradu. 

Ve skutečnosti bylo nejdůležitější prohlášení Velké Británie, USA a Francie, že tímto 

považují otázku Terstu za vyřešenou: Pokud budou vlády obou zemí mít v budoucnu 

zájem toto rozdělení území měnit, nemohou už počítat s jejich podporou a budou se 

muset dohodnout samy. 

 

 



Slovinská menšina v Itálii 

Je asi málo míst na světě, kde se stýkají tři velké jazykové skupiny, jako je 

tomu na hranicích slovinsko – rakousko – italských mezi Julskými a Karnskými 

Alpami. 

Po skončení 1. světové války obsadilo italské vojsko, postupující z Benátska 

mj. i korutanský soudní okres Tarvis (slov. Trbiž, ital. Tarvisio), který roku 1920 

připadl Itálii. Rapallskou smlouvou bylo Italy získáno také celé rakouské Přímoří 

(Terst, Istrie, Gradiška a Goricko) i další části jižního Kraňska, s převážně slovinským 

obyvatelstvem, které tehdy obývalo i k rakouským zemím přilehlou hornatou část 

východního Benátska. 

O zbytek Kraňska se v 2. světové válce rozdělilo Německo a Itálie – všude 

došlo k přejmenování nejen obcí, ale i mnoha pomístních názvů. Po pádu Mussoliniho 

vznikl z bývalých rakouských zemí, okupovaných do té doby Itálií jakýsi říšský 

protektorát „Provinz Laibach – Ljubljanska Pokrajina“, který ovšem neměl dlouhého 

trvání.  

Na začátku 20. století se dají ve zmíněném Trbižském okresu nazvat převážně 

slovinskými obcemi dnešní Laglesie S. Leopoldo (slov. Lipalja Vas), Camporosso 

in Val Canale (slov. Žabnice), Uggovizza (slov. Ukve) se vsí Valbruna (slov. Volčja 

Vas). Smíšenými obcemi pak: Rio Freddo (slov. Mrzla Voda), Pontebba 

(slov. Pontabelj), Malborghetto (slov. Naberjet), Villa alta (slov. Fužine pod 

Klancem), Poscolle (slov. Zagrad), Sta. Catarina (slov. Sv. Katarina), Bagni 

di Lusnizza (slov. Lužice) a u Tarvisia: Plezzo di Tarvisio (slov. Mali Tolmin), Coccau 

(slov. Kokava), Rutte (slov. Rovti). 

Pro zajímavost lze dodat, že v údolích Benátského Slovinska se v mnoha 

toponymech (hlavně v názvech salaší a samot) a hydronymech zachoval typ 

s příslovcem Tam nebo Tu. 

Po více než 80 letech od vzniku současných hranic v tomto území, zůstává 

v politickém rozhraničení středem velkého trojmezí mezi republikami Slovinskou, 

Rakouskou a Italskou 1508 m vysoká hora Peč (it. Monte Forno, něm. Ofen). Odtud 

na západ probíhá rakousko – italská hranice a na východ hranice rakousko – slovinská. 

Italsko – slovinská hranice se odtud stáčí k jihozápadu. 


