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Abstrakt
Tato bakalářská práce „Americké letecké nálety na Prahu v únoru 1945 na stránkách denního
dobového tisku“ se zabývá mediálním obrazem Spojenců za druhé světové války (Američanů
a Britů) a referováním o náletech v českých legálně vydávaných denících. Americké letectvo
(USAAF) uskutečnilo nálety na Prahu 14. února 1945, avšak podle jejich pilotů se jednalo
o navigační omyl. V tu dobu totiž probíhalo intenzivní bombardování Drážďan, které jsou od
Prahy vzdáleny 120 kilometrů severně.
Práce sleduje články v období od 1. února 1945 do 14. března 1945. Metodou práce je
deskripce jednotlivých článků a jejich analýza, a to ve čtyřech státních periodikách: Lidové
noviny, Národní práce, Večerní České slovo a Venkov. Tehdejší tisk vycházel pod přísným
dozorem cenzury a mediální agenda se jí tak musela plně přizpůsobovat. Nacisté dosadili
do redakcí cenzory, aby měli veškeré texty pod kontrolou. Práce popisuje vznik Protektorátu,
cenzurní praxi, historický kontext události a profily sledovaných periodik. Hlavní částí práce
je popis vybraných článků o Spojencích v období před nálety, všechny texty o náletech dva
týdny po nich a relevantní zmínky v posledním sledovaném úseku (1. − 14. března 1945).
Cílem této práce je poskytnout detailní obraz toho, jak tehdejší tisk reflektoval nálet
Američanů na Prahu a jak se snažil působit na obyvatele. Shozené bomby zabily stovky
civilistů

a

mj.

poničily

několik

cenných

kulturních

památek,

což

tisk

využil

k propagandistickým účelům. V příloze jsou vybrané fotografie, které zachycují poničené
budovy a smuteční slavnost za oběti náletu.

Abstract
This bachelor thesis ”The American bombing of Prague in February 1945 as covered by
period newspapers” deals with media image of the Allies of World War II (Americans and
Brits) and coverage of the bombing in the legally published Czech dailies. United States
Army Air Forces carried out the air raids over Prague on 14th February and according to
American pilots it was the result of a navigation mistake: at the same time, a massive
bombing of Dresden was under way, 120 km north from Prague.
The thesis describes and analyses newspaper articles published from February 1, 1945, to
March 14, 1945, in following state periodicals: Lidové noviny, Národní práce, Večerní České
slovo, and Venkov. The then press was subjected to severe censorship, which shaped whole
media agenda. In order to control what comes out, Nazi officials appointed censors to
editorial staffs. The thesis depicts the process, in which the Protectorate of Bohemia and
Moravia was established, censorship practices, historical context, and profiles of studied
periodicals. Its main part consists of descriptions of selected articles about the Allies from
before the air raids, all texts about the bombings from the following two weeks, and relevant
mentions from the last researched phase, i.e. March 1 – 14, 1945. The study’s goal is to
provide a detailed depiction of the way press of that time reflected the American air raids on
Prague and how it aimed to influence inhabitants of the Protectorate. The bombs killed
hundreds of civilians and, among others, damaged valuable cultural sights; press used this for
propaganda purposes. The appendix contains selected photos of damaged buildings and
ceremony held for victims of the attack.

Klíčová slova
Protektorát Čechy a Morava, americké nálety na Prahu, cenzura médií, česká protektorátní
žurnalistika, Národní politika, Lidové noviny, Venkov, Večerní České slovo

Keywords
Protectorat Bohemia and Moravia, American bombing of Prague, media cenzorship, Czech
protectorate journalism, Národní politika, Lidové noviny, Venkov, Večerní České slovo
Rozsah práce: 90 078 znaků

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené
prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.
V Praze dne

Marie Dostálová

Poděkování
Ráda bych podělovala svému vedoucímu práce za cenné poznámky a optimistický přístup.
Dále rodině, která mi dovolila tak dlouho okupovat počítač.

Obsah
Úvod ........................................................................................................................................... 3
1. Cesta k Protektorátu.............................................................................................................. 6
1.1 Mnichovská dohoda .................................................................................................................... 6

2. Protektorát Čechy a Morava ................................................................................................. 7
2.1 Exploatace Protektorátu............................................................................................................. 8
2.1.1 Nucené práce ........................................................................................................................................ 9

2.2 Kolaborace................................................................................................................................. 10

3. Protektorátní cenzura a její právní rámec.......................................................................... 11
3.1 Tiskové porady .......................................................................................................................... 12
3.1.1 Skupina Tisk Úřadu říšského protektora ............................................................................................ 12

4. Periodika za Protektorátu ................................................................................................... 14
4.1 Profily zkoumaných periodik: Lidové noviny ........................................................................ 15
4.2 Národní politika ........................................................................................................................ 16
4.3 Večerní České slovo .................................................................................................................. 17
4.4 Venkov ....................................................................................................................................... 19

5. Protiletecká obrana ............................................................................................................. 21
5.1 První nálety na Brno................................................................................................................. 21
5.2 Protiletecká ochrana Prahy...................................................................................................... 22
5.2.1 První nálet na Prahu............................................................................................................................ 23

6. Nálety na Prahu 14. února 1945......................................................................................... 24
6.1 Vzpomínky tehdejšího historika .............................................................................................. 26
6.2 Nálet očima současných historiků............................................................................................ 27
6.3 Počet obětí náletu ...................................................................................................................... 28

7. Články ve sledovaných periodikách: 1. 2. − 14. 3. 1945 .................................................... 29
7.1 Texty o Spojencích v denících v období 1.−15. 2. 1945 .......................................................... 29
7.1.1 První reakce na nálety......................................................................................................................... 33

8. Články v denících bezprostředně po útocích: 16. − 23. 2. 1945 ........................................ 35
8.1

16. února 1945 .................................................................................................................... 35

8.2

17. února 1945 .................................................................................................................... 37

8.3

18. února 1945 .................................................................................................................... 39

8.4

20. února 1945 .................................................................................................................... 41

8.5

21. února 1945 .................................................................................................................... 43

8.6

22. února 1945 .................................................................................................................... 44

8.7

23. února 1945 .................................................................................................................... 45

9. Články v denících v období 24.−28. 2. 1945 ....................................................................... 47
9.1

24. února 1945 .................................................................................................................... 47

1

9.2

25. února 1945 .................................................................................................................... 47

9.3

27. února 1945 .................................................................................................................... 49

9.4

28. února 1945 .................................................................................................................... 49

10. Články v denících v období 1.−14. 3. 1945 ....................................................................... 50
11. Závěr .................................................................................................................................. 52
12. Summary............................................................................................................................ 55
13. Použitá literatura............................................................................................................... 56
14. Seznam příloh .................................................................................................................... 63
15. Přílohy................................................................................................................................ 63

2

Úvod
Za druhé světové války zažili obyvatelé Protektorátu Čechy a Morava mnohá varování
před leteckými nálety, ale také několik pečlivě promyšlených bombardování strategických
míst. Ovšem pouze nálety ze 14. února 1945 byly neplánovanou akcí, při níž zemřely stovky
civilistů, z nichž mnozí nedbali varovných signálů, které se pro ně během války staly téměř
všedními. Autoři odborné literatury (např. M. Plavec, J. Rajlich) se shodují, že nálety
Spojenců byly navigačním omylem, k němuž došlo souhrou několika faktorů.
V této práci bych chtěla poskytnout co nejexaktnější mediální obraz, který obyvatelé
Protektorátu o náletech získali z denního tisku, jež podléhal přísné cenzuře. Text práce
vychází ze článků čtyř celostátních periodik: Lidové noviny, Národní práce, Večerní České
slovo a Venkov v období od 1. února do 14. března 1945. Tzv. šeptanda nebo poslech
zakázaného rozhlasového vysílání mohly poskytnout pravdivější informace. Podívejme se
však, jaké mediální realitě byli obyvatelé vystaveni skrz legálně vydávaná periodika, a to
několik měsíců před koncem války, kdy lidé stále neměli volný přístup k informacím
a nevěděli, že nacisté válku prohrávají a jejich agresivní expanze končí.

Stav zpracování tématu, prameny a zdroje
Podrobnou analytickou sondou do tří vybraných periodik (Lidové noviny, Národní
práce, Venkov), která vycházela za Protektorátu, je disertační práce Pavla Večeři z FSS
Masarykovy univerzity v Brně. 1 Tématem několika vysokoškolských kvalifikačních prací
v Česku je zobrazení různých významných událostí a osobností v novinách v době
Protektorátu (např. Alois Eliáš, atentát na R. Heydricha a A. Hitlera, soudní proces s K. H.
Frankem, Joseph Goebbels, aktivističtí novináři atd.). Tematicky nejblíže této práci jsou dvě
diplomové práce z Filozofické fakulty MU, jež se zabývají nálety Spojenců na Brno
a protileteckou obranou města během druhé světové války. 2

1

VEČEŘA, Pavel. Obraz Lidových novin, Venkova a Národní práce v období existence Protektorátu Čechy
a Morava. Brno, 2001. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie.
Vedoucí práce Barbara Köpplová.
2
VLČEK, Martin. Spojenecké nálety na Brno v letech 1944 - 1945. Brno, 2006. Dostupné z:
http://is.muni.cz/th/40313/ff_m/titul.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta,
Historický ústav. Vedoucí práce Libor Vykoupil. − SOBOL, David. Protiletecká ochrana v protektorátu Čechy a
Morava − případová studie Brna. Brno, 2010. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/135868/prif_m/
Diplomova_prace_-_David_Sobol.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický
ústav. Vedoucí práce Libor Vykoupil.
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Stěžejní odbornou literaturou týkající se náletů na území Protektorátu jsou dvě
publikace. První je nová monografie Strach nás ochromil od Michala Plavce, odborníka
na letectví a kurátora sbírky letectví Národního technického muzea. 3 Druhou je kniha Bomby
na Květnou neděli, ve které autoři rekonstruují nálety na Prahu v období března až května
roku 1945. 4 Nálety na Prahu v průběhu celé války mapuje publikace Praha v plamenech,
která částečně vychází z výše uvedené knihy Strach nás ochromil. 5 Jako další zdroje jsem
využila několik sborníků a textů z odborných časopisů. Různé aspekty Protektorátu byly
bohatě zpracovány, a literatura je tak široká. Zásadním zdrojem k nacistické okupaci je
rozsáhlá monografie D. Brandese Češi pod německým protektorátem. 6 K získání informací
o cenzuře za Protektorátu jsem mj. čerpala z monografie, která shrnuje studie analyzující
řízení legálního tisku a obsahuje zvukové záznamy tiskových konferencí. 7 Podrobně lze
zkoumat i stenografické zápisy z těchto konferencí, a to z let 1939–41, které se však míjí se
sledovaným obdobím této práce. 8 Nenahraditelnými knihami pro vytvoření kapitoly
4.1 Profily zkoumaných periodik byly Pasákův Soupis legálních periodik 9 a Kubíčkova
retrospektivní bibliografie Noviny České republiky 1919−1945. 10
Mé pramenné bádání vycházelo z fondu Knihovny Národního muzea, konkrétně
z oddělení časopisů v Místodržitelském letohrádku v Královské oboře, kde byly k dispozici
svázané výtisky všech zkoumaných periodik. Dále jsem pracovala s digitální knihovnou
Kramerius, která je přístupná v knihovně FSV UK (Hollar) a nabízí vybraná naskenovaná
čísla několika novin, z nichž jsem využila Lidové noviny.

3

PLAVEC, Michal. Strach nás ochromil: tragický nálet na Prahu 14. února 1945 v souvislostech. Cheb: Svět
křídel, 2012. ISBN 978-80-87567-03-6.
4
PLAVEC, Michal a Filip VOJTÁŠEK. Bomby na Květnou neděli: letecká válka nad Prahou a okolím v březnu
až květnu 1945. Cheb: Svět křídel, 2012. Svět křídel. ISBN 978-80-87567-13-5.
5
PLAVEC, Michal, Filip VOJTÁŠEK a Peter KAŠŠÁK. Praha v plamenech: nálety na hlavní město za druhé
světové války. Cheb: Svět křídel, 2008. Svět křídel. ISBN 978-80-86808-58-1.
6
Publikace v Česku vyšla až 30 let po vydání v Německu. BRANDES, Detlef. Češi pod německým
protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939−1945. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor,
2000. Obzor, sv. 27. ISBN 80-7260-028-1.
7
KÖPPLOVÁ, Barbara, Jan GEBHART a Jitka KRYŠPÍNOVÁ. Řízení legálního českého tisku v protektorátu
Čechy a Morava. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. ISBN 978-802-4616322.
8
Jakub KONČELÍK, Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ et al. Český tisk pod vládou Wolfganga
Wolframa von Wolmara: stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939−1941.
Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0591-0.
9
PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945.
Praha: Univerzita Karlova, 1980.
10
KUBÍČEK, Jaromír. Noviny České republiky 1919−1945: Část 1. Bibliografie. Brno: Sdružení knihoven
České republiky, 2004. Česká retrospektivní bibliografie: Řada 1. Noviny, Díl 2. ISBN 80-86249-27-1.
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Metodologie a struktura práce
V posledním roce druhé světové války vycházelo na území Protektorátu pouze
11 titulů s denní periodicitou. V Praze to byly Lidové listy, Lidový deník, Národní práce,
Národní politika, Národní střed, Polední list, Večerní České slovo a Venkov, v Brně Lidové
noviny a Moravské noviny a v Plzni Nová doba. 11 Výběr se tak velmi zúžil. Pro svou práci
jsem zvolila Lidové noviny, které mají dlouhou tradici, dále Národní politiku, tehdy velmi
populární Večerní České slovo a před Protektorátem agrárníky vydávaný Venkov.
Při podrobném zkoumání historického kontextu události se ukázalo, že bude třeba
zařadit kapitolu o protiletecké obraně v Protektorátu. Dále pak informace o protiletecké
obraně Prahy, která měla na následcích náletu markantní podíl. Rozšíření dříve vytyčených
tezí dále zahrnuje popis náletů a analýzu příčin leteckého omylu z pohledu tehdejších
a dnešních historiků včetně výpovědí amerických letců. Přímí účastníci náletů potvrzují, že se
jednalo o navigační omyl, přesto může být téma kontroverzní. Cílem této práce však není
rekonstrukce historické události, ale poskytnutí obrazu mediálního pokrytí události, který
pravděpodobně bude značně nekomplexní.
Metodou práce je deskripce jednotlivých článků včetně obrazových příloh a průběžná
analýza. Spíše okrajově zahrnuje komparace deníků, neboť jak jsem avizovala v tezích,
tehdejší cenzura výrazně ovlivňovala mediální agendy všech legálně vycházejících periodik.
Referování o náletech stejně jako kompletní obsah listů podléhaly cenzuře a texty byly
ovlivňovány i formou tzv. preventivní cenzury a různých směrnic. Rozmanitost textů je tedy
až na výjimky minimální a komparace deníků z hlediska jejich politické příslušnosti není
možná.
Po deskripci článků ze sledovaných období následuje evaluace ve formě celkového
zhodnocení mediálních obsahů. Další kapitola je výčtem všech použitých zdrojů a poslední
kapitola (15. Přílohy) obsahuje vybraný fotografický materiál ze zkoumaných deníků.

11

BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY. Dějiny československé žurnalistiky:
3. díl, Český a slovenský tisk v letech 1918−1944. Praha: Novinář, 1988, s. 239.
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1. Cesta k Protektorátu
Cílem nacistů byla změna etnického složení, germanizace a kolonizace východní
Evropy. Jednalo se o dlouhodobě koncipované cíle, které zahrnovaly vyhlazení několika
skupin obyvatelstva. V roce 1938 Československo ztratilo pohraničí a Hitler poté vytvořil
Protektorát Čechy a Morava, do kterého nasadil nacistickou civilní správu, jež ovlivňovala
veškeré aspekty života tehdejších obyvatel. Demokratické vyjadřování nebylo možné,
za protinacistické názory hrozily tresty a odboj, který nabízel alternativu k pasivnímu postoji
vůči Němcům, se stal aktivitou ohrožující nejen vlastní život, ale i všech blízkých. Informační
zdroje byly velmi limitované a většina obyvatel musela spoléhat pouze na legálně vydávaná
periodika.

1.1 Mnichovská dohoda
Výpady proti suverenitě a integritě Československé republiky se odehrávaly již před
podepsáním Mnichovské dohody. Ta byla vyvrcholením snah nacistického diktátora Adolfa
Hitlera a Sudetoněmecké strany (Sudetendeutsche partei, SdP) v čele s Konrádem Henleinem
rozbít a postupně obsadit české země. Dohodu podepsali 30. září 1938 zástupci čtyř
evropských mocností: Adolf Hitler (Německo), Benito Mussolini (Itálie), Neville
Chamberlain (Velká Británie) a Édouard Daladier (Francie) − bez účasti československého
zástupce. Jednalo se o výsledek politiky appeasementu, kterou uplatňovala zejména Velká
Británie v čele s premiérem Chamberlainem. Československo muselo odstoupit ty pohraniční
oblasti, tzv. Sudety, v nichž bydlelo více než padesát procent Němců. Územní nároky vzneslo
také Maďarsko a Polsko, a Československo tak přišlo o více než 30 procent území −
41 098 km2 z celkových 140 tisíc km2 a 4 879 000 obyvatel. 12

12

ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. opr. a dopl. vydání. Praha: Libri, 1999, s. 683.
ISBN 80-7277-000-4.
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2. Protektorát Čechy a Morava
Prezident Edvard Beneš po přijetí mnichovského diktátu 5. října abdikoval. Uchýlil se
do exilu, kde se stal vůdčí postavou československého odboje za druhé světové války. Novou
hlavou státu se stal Emil Hácha. Ztrátou pohraničí Československo těžce utrpělo, protože byly
zpřetrhány hlavní dopravní tepny, obsazena pohraniční opevnění, Židé byli perzekuováni
a státní zaměstnanci, podnikatelé a živnostníci museli Sudety opustit. Důsledkem bylo nejen
oslabení hospodářství, ale také morálky obyvatel. Slovensko pod tlakem A. Hitlera 14. března
1939 vyhlásilo samostatný Slovenský štát.
16. března 1939 Adolf Hitler vyhlásil Protektorát Čechy a Morava (Protektorat
Böhmen und Mähren). 13 Výnos se skládal z preambule a 13 článků, které vymezily autonomii
Protektorátu, pravomoci říšského protektora, vztahy mezi protektorátní vládou a správou nebo
rozdílnou státní příslušnost obyvatel. 14
6. dubna 1939 se nová strana Národní souručenství (NS) stala jedinou povolenou
politickou stranou a politická pluralita zcela vymizela. Veškeré deníky vycházely pod
hlavičkou NS. 15 O několik měsíců později začala druhá světová válka, a to 1. září 1939, kdy
Německo zaútočilo na Polsko. Autonomie nově definovaného území byla formálně zaručena,
avšak okupovaná země byla nucena se plně přizpůsobit potřebám Třetí říše. Mimo české
správy Protektorátu byla zřízena německá okupační správa, v jejímž čele stál říšský protektor
zastupující Hitlera. Funkci do roku 1941 zastával někdejší říšský ministr zahraničních věcí
Konstantin von Neurath. 29. září 1941 ho nahradil Reinhard Heydrich, jehož funkce oficiálně
zněla Stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren (Zastupující říšský protektor
v Čechách a na Moravě). Neurath byl oficiálně poslán na „zdravotní dovolenou“, avšak
skutečným důvodem odvolání byla podle A. Hitlera jeho neschopnost potlačit odbojová hnutí
v Protektorátu. Po atentátu na R. Heydricha obsadil místo 4. června 1942 Kurt Daluege
a v srpnu 1943 Wilhelm Frick, který ve funkci setrval do květnového osvobození v roce 1945.
Většinu výkonných pravomocí však převzal ambiciózní státní tajemník Karl Hermann
Frank, kterého v srpnu 1943 Hitler svým výnosem jmenoval státním ministrem nové instituce
13

Dále už jen „Protektorát“.
BRANDES, Detlef, ref. 6, s. 27−28.
15
Komunistický a legionářský tisk byl zakázán už v období druhé republiky.
14
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s názvem Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu. Veřejnost se pouze dozvěděla, že
Frankova funkce nese de facto jen jiné označení, ale o značném rozšíření kompetencí byly
uvědomeny jen úřady, a to tajným oběžníkem říšského kancléřství. 16 Frick odjel do Říše
a Frank se stal nejvyšším představitelem okupační správy. 17
Významnou oporou okupantů byly represivní složky tvořené armádou wehrmachtu,
jednotkami SS (Schutzstaffel) a brutální tajnou policií − gestapem. 18 Stávajícího českého
premiéra Rudolfa Berana na konci dubna 1939 vystřídal Alois Eliáš, který byl spojený
s odbojem. Heydrich ho v roce 1941 nechal zatknout a v červnu 1942 popravit. Novým
premiérem se v lednu 1942 stal Jaroslav Krejčí, jenž funkci zastával do ledna 1945. Po něm
nastoupil Richard Bienert, jehož vláda skončila květnovým osvobozením.
Je nutné si uvědomit, že s příchodem R. Heydricha (září 1941) do Protektorátu
a po jeho správních reformách se okupační úřady staly suverénními nositeli státní moci
a české úřady fungovaly pod jejich přísnou kontrolou a byly de facto pouze pomocnými
orgány, které musely být součinné. Heydrichovo působení v Protektorátu bylo „syntézou
přímého násilí a zastrašování.“ 19 28. září 1941 totiž vyhlásil stanné právo, jež Pasák
charakterizuje takto: „Rozšířilo se ovzduší nejistoty a strachu, masové represálie českým
obyvatelstvem přímo otřásly.“ 20

2.1 Exploatace Protektorátu
Hospodářský život v Protektorátu byl zcela podřízen potřebám Říše. Řada podniků
měnila strukturu své produkce ve prospěch válečné výroby. Němci si také přisvojili právo
nakládat s českými devizovými prostředky i zlatými rezervami. Zemědělci museli odvádět
vysoké dávky, svobodné podnikání zanikalo a trh práce byl regulován. Do rukou okupantů
přecházel majetek Židů – probíhala tzv. arizace, docházelo k omezování jejich práv a od roku
1941 také deportacím do koncentračních táborů. 2. října 1939 protektorátní vláda zavedla

16

BRANDES, Detlef, ref. 6, s. 324−325. Více viz např. MOULIS, Miloslav a Dušan TOMÁŠEK. K. H. Frank:
vzestup a pád karlovarského knihkupce. 2., rozš. vyd. Praha: Epocha, 2003. ISBN 80-86328-21-X.
17
GEBHART, Jan a Jan KUKLÍK. Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis, 1966, s. 265−266.
ISBN 80-85821-35-4.
18
Viz BEDÜRFTIG, Friedemann. Třetí říše a druhá světová válka: lexikon německého nacionálního socialismu
1933−1945. Praha: Prostor, 2004. Obzor, sv. 52. ISBN 80-7260-109-1.
19
PASÁK, Tomáš. Český fašismus 1922−1945 a kolaborace 1939−1945. Praha: Práh, 1999, s. 324. ISBN 807252-017-2.
20
Tamtéž.
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odběrní lístky na potraviny, později i textil a obuv. 21 Důsledkem tohoto kroku byl vznik
čilého obchodu na černém trhu, kde bylo možné nedostatkové zboží koupit, avšak
za mnohonásobně vyšší ceny. Obyvatelům Protektorátu se nedostávalo pohonných hmot, ale
také surovin různého druhu. Michlová shrnuje situaci ohledně potravin takto: „Od roku 1940
se nesměla prodávat káva, kakao a čokoláda (…). V době krize se dokonce začal propagovat
odvar z jehličí jako zdravější náhražka čaje, čerstvé mléko bylo dostupné jen na venkově, ve
městech většinou pouze v prášku, nedostávalo se soli ani koření, které opět zastoupily
chemické náhražky, stejně tomu bylo s limonádou místo džusů.“ 22

2.1.1 Nucené práce
Hitler stále věřil, že dokáže válku vyhrát, a také proto roku 1943 Německo vyhlásilo
totální mobilizaci. Přes 600 tisíc obyvatel Protektorátu muselo pracovat v Říši a další
na území Protektorátu. Toto nucené pracovní nasazení (Totaleinsatz) výrazně snížilo
nezaměstnanost, ale ztížilo lidem životní situaci. Podmínky pracujících nebyly jednoduché:
prodlužovala se pracovní doba (až na 12 hodin denně), mzdy nepokrývaly náklady
na základní zboží, jehož cena se neustále zvyšovala. Práce často neodpovídala kvalifikaci
zaměstnaných a také je často ohrožovala na zdraví. Nasazeny nebyly např. těhotné ženy či
nemocní. Jakékoliv vyhýbání se práci mohlo být potrestáno převozem do kárného pracovního
tábora, ve kterém panovaly špatné životní i pracovní podmínky. Nucenému nasazení neunikli
ani studenti z vyšších tříd, jak poznamenává Tauchen:
Pracovní nasazení se týkalo i studentů vyšších tříd středních a odborných škol. Snahou
ministerstva školství bylo, aby z důvodu jejich nuceného nasazení nepřišli o doklad
o absolvovaném studiu, které museli přerušit. Pro případ, že byli studenti posledních
tříd obchodních akademií povoláni k pracovní povinnosti pracovním úřadem a od okamžiku
povolání až do konce školního roku po celou dobu svědomitě vykonávali práci, obdrželi
vysvědčení společně s doložkou dospělosti (chování a prospěch tomu muselo odpovídat). 23

21

RŮŽIČKA, Daniel. Přídělový systém. In: Totalita.cz [online]. © 1999 - 2013 [cit. 2013-03-16]. Dostupné z:
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/syst_pridel.php.
22
MICHLOVÁ, Marie. Protentokrát aneb česká každodennost 1939−1945. Řitka: Čas, 2012, s. 82−83. Český
Čas, sv. 2. ISBN 978-80-87470-60-2.
23
TAUCHEN, Jaromír. Zavedení pracovní povinnosti a systému nucené práce v Protektorátu Čechy a Morava.
In: VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN a Karel SCHELLE (eds.). Proměny soukromého práva: Sborník
příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 423−424. ISBN 97880-210-5613-8. Dostupné z: http://www.academia.edu/2345537/Zavedeni_pracovni_povinnosti_a_ systemu
_nucene_prace_v_Protektoratu_Cechy_a_Morava.
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2.2 Kolaborace
S nacistickou správou kolaborovala řada obyvatel Protektorátu, a to z různorodých
motivací. Jednalo se většinou o ideologické (nacionálněsocialistické nebo antisemitské
přesvědčení) nebo finanční pohnutky. Politická, hospodářská či kulturní kolaborace patřily
mezi fenomény všech okupovaných území, avšak jejich podoba závisela na různých
faktorech. 24 Přístupy novinářů k psaní měly několik úrovní od pasivní rezistence k aktivní
kolaboraci až k denunciantství. Protektorátní žurnalisté měli určité možnosti volby, ovšem
vyjmenované přístupy nejsou jednoduše definovatelné a zpětně striktně rozpoznatelné, neboť
se, jak shrnuje Večeřa, „prolínaly, prostupovaly, vzájemně ovlivňovaly, doplňovaly a celkově
vytvářely mnohem diferencovanější a komplikovanější realitu.“ 25
Opozitem aktivistického přístupu byly např. demonstrace, ilegální tisk nebo sabotáže.
Heydrich však nekompromisně postupoval vůči jakýmkoliv protinacistickým projevům,
zejména tedy odbojovým skupinám jako např. Obrana národa nebo Petiční výbor Věrni
zůstaneme. Nemohl se však zbavovat českých dělníků, neboť protektorátní průmysl měl pro
Říši zásadní význam, přesto Hitlerova rasová politika stála život zhruba 80 tisíc českých
a moravských Židů a šest tisíc Romů. 26

24

Blíže viz HIRSCHFELD, Gebhard. Formy nacionálno-socialistickej okupačnej politiky v období druhej
svetovej vojny. In: Nacionálno-socialistický systém vlády: Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava.
Slovensko. Editor Monika GLETTER, Ľubomír LIPTÁK, Alena MÍŠKOVÁ. Bratislava: Academic Electronic
Press, 2002, s. 11−24. ISBN 80-888-8052-1.
25
VEČEŘA, Pavel. Ošemetné Scylly a zrádné Charybdy protektorátních novinářů: K projevům pasivní
rezistence a kolaborace na stránkách českých tištěných médií za německé okupace (1939–1945). Mediální
studia. 2007, roč. 2, č. 3, s. 270. ISSN 1801-9978. Dostupné z: http://medialnistudia.files.wordpress.com/
2011/08/ms_2007_03_01.pdf.
26
BRANDES, Detlef, ref. 6, s. 482.
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3. Protektorátní cenzura a její právní rámec
Veškerý kulturní život v Protektorátu podléhal cenzuře, která byla po atentátu
na Heydricha ještě zpřísněna. Zábavní podniky musely zavírat ve 22 hodin a v roce 1944
nesměla hrát divadla a kina, uzavřeny byly muzea a výstavy. Tisková cenzura před zřízením
Protektorátu byla postavená na malém tiskovém zákoně z roku 1933 a zákoně o obraně
republiky z roku 1936. Ústřední cenzurní komisi stojící na těchto zákonech vláda zřídila v září
1938 při branné pohotovosti Československa. Končelík k cenzuře dodává: „Řízení a kontrola
médií na počátku okupace úzce navazovaly na praxi druhé republiky.“ 27 Říšský protektor
Konstantin von Neurath totiž 20. června 1939 vydal nařízení, které prodlužovalo platnost
zákona o obraně státu a mimořádných opatřeních č. 131/1936 Sb. zákona, a také novelu, jež
zahrnovala preventivní cenzuru a zákaz rozšiřování tiskovin. Zákon č. 131, který přijalo
v květnu 1936 Národní shromáždění, nařizoval předložení výtisku před vydáním, zakazoval
vydávání tiskovin, které by ohrozily zájmy státu nebo nedbaly pokynů cenzurní komise. 28
Od 17. září 1939 začalo platit zvláštní tajné nařízení Souborný přehled pokynů pro tiskovou
přehlídku. Periodika měla utvářet veřejné mínění orientované na skutečnost, že Čechy
a Morava byly včleněny do Říše. 29
7. května 1941 protektorátní vláda schválila nařízení č. 175/1941 Sb. z. a n., o úpravě
poměrů v českém tisku, které razantně změnilo fungování českého tisku. Předsednictvo
ministerské rady mohlo stanovovat termíny vydávání a výši nákladu tiskovin, zamítat nové
tituly, určovat rozsah časopisů a jednotlivých částí, což se týkalo i inzerce a soukromých
oznámení. Pod nově nabyté pravomoci PMR patřilo i zastavení periodika nebo jmenování
šéfredaktorů a odpovědných redaktorů. Předsednictvo také udělovalo souhlas k vydávání již
zaniklých periodik. 30

27

KONČELÍK, Jakub: Cenzura. In: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 26−30. ISBN 80-7178926-7.
28
KÖPPLOVÁ, Barbara et al. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha:
Karolinum, 2003, s. 363, 370. ISBN 80-246-0632-1.
29
Tamtéž, s. 372.
30
Tamtéž, s. 375.
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3.1 Tiskové porady
Legální tisk se v rámci autonomní správy podřizoval Tiskovému odboru Předsednictva
ministerské rady (TO PMR), jenž byl oficiálním organizátorem speciálních tiskových
konferencí. Na těchto pravidelných uzavřených poradách byli redaktoři a šéfredaktoři
vybraných deníků i časopisů instruováni představiteli okupační správy ohledně obsahu textů,
jež měly být v souladu s ideologií Říše. Dozvídali se konkrétní požadavky, ke svým textům
dostávali připomínky a byli informováni, o jakých tématech mohou psát a jakým způsobem.
První konference se konala 3. září 1939 a poslední 19. dubna 1945. Jednacím jazykem, který
na poradách převažoval, byla pravděpodobně němčina. 31
TO PMR vydával pro regionální tisk speciální korespondenci. Pokud z ní byly články
otištěny, musely nést totéž označení jako redakční texty. 32 Vedoucím TO PMR byl
do 25. srpna 1939 Zdeněk Schmoranz. Po něm funkci krátce zastával Arnošt Bareš.
Od 12. září 1939 pak František Hofman, který byl stejně jako oba předchozí vedoucí zatčen.
V květnu 1941 post převzal Ctibor Melč, jenž ve funkci setrval až do konce války.33 Komisaři
dosazení do TO PMR dohlíželi na přísný zákaz přijímání zahraničních zpráv do ČTK.
Publikovat se směly zprávy z německé agentury DNB (Deutsches Nachrichtenbureau). 34
Produkce ČTK byla přísně cenzurována − nesměla vytvářet obrazové zpravodajství
a zpravodajství pro zahraničí. Zveřejňovala zejména zprávy z kultury.

3.1.1 Skupina Tisk Úřadu říšského protektora
Při Úřadu říšského protektora (ÚŘP) byla po okupaci zřízena Skupina pro kulturněpolitické záležitosti. Tu výnos z 18. září 1940 transformoval na kulturně-politické
IV. Oddělení ÚŘP, jejž řídil Karl von Gregory. Toho v roce 1942 nahradil SSSturmbannführer Martin Paul Wolf. 35 Oddělení mělo na starost kulturní agendu kromě
školství. Pro média byla zřízena tzv. skupina Tisk (Pressegruppe), jež zadávala autonomní
správě úkoly prostřednictvím tiskových porad a pokynů, které distribuoval TO PMR přes

31

GEBHART, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ, ref. 7, s. 7−9.
KÖPPLOVÁ, Barbara et al., ref. 28, s. 372.
33
PASÁK, Tomáš, ref. 9, s. 65.
34
PASÁK, Tomáš. Pod ochranou říše. Praha: Práh, 1998, s. 133. ISBN 80-85809-88-5.
35
GEBHART, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Jitka KRYŠPÍNOVÁ, ref. 7, s. 8.
32
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Ústředí tiskové a dozorčí služby (ÚTDS). 36 Skupinu Tisk v letech 1939−1943 řídil Wolfgang
Wolfram von Wolmar, který byl povolán na frontu, a proto ho v říjnu 1943 vystřídal Arthur
Söhnel. 37
Ústředí Tiskové dozorčí služby sídlilo v Praze. Pobočky byly v Plzni, Brně, Olomouci
a Moravské Ostravě a jejich úředníci denně procházeli texty připravené k publikování. Tito
domácí cenzoři nesli zodpovědnost za obsah celého periodika. Odpovědnost za obsah měli
také tiskoví referenti okresních úřadů, které instruovali hejtmani a němečtí tiskoví důstojníci.
Osobní odpovědnost za mediální obsahy měli šéfredaktoři a úředníci tiskové dozorčí služby.
Nedodržení pokynů vyústilo v konfiskaci listu, zastavení vydávání a trestní postihy. 38
Vzhledem ke jmenování nové vlády v lednu 1942 a správní reformě zanikl TO PMR
a řízení českého tisku spadalo pod novou instituci − Úřad lidové osvěty. Ten podléhal
protektorovi a měl na starosti cestovní ruch, divadlo, výtvarné umění, hudbu, zpěv, tanec,
kinematografii, písemnictví a tisk. 39 V červnu téhož roku byl úřad sloučen s ministerstvem
školství a národní osvěty, jemuž byla kulturní agenda dříve odebrána. Tisk řídila II. sekce
ministerstva rozdělená na redakční službu (úkolování) a tiskovou dozorčí službu (cenzura).
Obě sekce řídil C. Melč. V čele úřadu přejmenovaného na Ministerstvo školství a lidové
osvěty stál Emanuel Moravec, který byl jedním z nejznámějších českých kolaborantů. 40
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CEBE, Jan a Jakub KONČELÍK. Novinářský aktivismus: protektorátní kolaborantská žurnalistika a její hlavní
představitelé z řad šéfredaktorů českého legálního tisku. Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární
historie. 2008, roč. 53, č. 1−4, s. 40. ISSN 0036-5351. Dostupné z: http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/
387_cebe_koncelik_NM_2008.pdf.
37
PASÁK, Tomáš, ref. 9, s. 64.
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KÖPPLOVÁ, Barbara et al., ref. 28, s. 363, 372.
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MICHLOVÁ, Marie, ref. 22, s. 36.
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KONČELÍK, Jakub. Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. In: FORET, Martin,
Marek LAPČÍK a Petr ORSÁG, eds. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 301. Sborníky - UPmedia. ISBN 978/80/244/2023/3. Dostupné z:
http://www.academia.edu/1215165/Rizeni_a_kontrola_ceskeho_tisku_v_Protektoratu_Cechy_a_Morava.
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4. Periodika za Protektorátu
V posledním roce války vycházelo na území Protektorátu pouze několik celostátních
legálních periodik zaměřených všeobecně – např. České slovo, Lidové noviny, Lidový deník,
Národní práce, Národní politika nebo Venkov. Vzhledem k tomu, že všechny politické strany
byly zrušeny, vydávala periodika tehdejší jediná povolená strana Národní souručenství (NS),
která sdružovala 98 procent mužských obyvatel Protektorátu. 41 NS se stalo legální formou
pasivní rezistence vůči nacistům. Během let však v přístupu čelních představitelů zavládl
aktivismus,

který

ovšem

okupační

správa

ignorovala

podobně

jako

české

obyvatelstvo. Od roku 1942 se tak NS stalo de facto bezvýznamnou stranou, která v kontextu
kolaborace organizovala pouze vedlejší aktivity (např. brigády a sbírky). 42
Tisk tedy plně řídila okupační správa svými direktivami a směrnicemi. Stal se tak
instrumentem nacistů pro šíření jejich názorů a propagandy. Noviny šířily za pomoci
kolaborantských novinářů proněmecké a antisemitské postoje a jakékoliv texty demokratické
a samozřejmě prožidovské byly tabu. V opozici tohoto tisku stála periodika ilegální – např.
V boj, Český kurýr nebo Rudé právo. Pasák ve své příručce o periodickém tisku v letech
1939−1945 uvádí, že v Čechách a na Moravě vycházelo: „2218 českých a německých
legálních novin, časopisů a úředních věstníků (...). Z uvedeného počtu bylo 2125 českých
novin, časopisů a úředních věstníků. Koncem roku 1944 jich vycházelo pouze 238.“ 43
Periodika postupně přestávala vycházet z politických, ale také ekonomických důvodů
(koncem války se většina novin skládala z dvoulistu). Pasák též zmiňuje, že zastavovány byly
zejména odborné časopisy. 44 Vycházel také český fašistický tisk − Vlajka (do roku 1942),
Arijský boj (do konce války) nebo Expres (do roku 1941). V Protektorátu se prodávaly též
různé tematické apolitické tiskoviny, např. zemědělské noviny − Českomoravský rolník
(1942−1945), průmyslové − Dřevařské listy (do r. 1940), obchodní − Maloobchodník
(1943−1944), dopravní − Železniční noviny (1939−1942), živnostenské − Zájmy
prádelen (do roku

1941),

reklamní a informační − Ústřední

oznamovatel (1939−1945),

administrativní a úřední − Kreisblatt (1941−1944), spolkové a odborové − Truhlářské noviny
(do r. 1942), humoristické − Humoristické listy (do r. 1941), kulturní − Filmový
41

VEČEŘA, Pavel: Národní souručenství. In: MALÍŘ, Jiří, MAREK, Pavel et al.: Politické strany.
Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861–2004. II. díl: období 1938–2004.
Doplněk, Brno 2005, s. 1094. ISBN 80-7239-179-8.
42
Tamtéž, s. 1091−1102.
43
PASÁK, Tomáš, ref. 9, s. 8−9.
44
Tamtéž, s. 9.
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kurýr (do r. 1944), společenské − Praha v týdnu (1940−1944), noviny pro ženy − Ženské
noviny (do r. 1944), zdravotnické a sociální − Lázně Poděbrady (do r. 1942),
tělovýchovné a turistické − Rekord (do r. 1945). 45

4.1 Profily zkoumaných periodik: Lidové noviny
Toto nezávislé periodikum založil Adolf Stránský a první číslo vyšlo 16. prosince
1893. 46 Šéfredaktorem byl Emil Čermák, jenž psal politické články a úvodníky. Redakce
sídlila v Brně a v roce 1894 měla pobočku v Olomouci a Přerově. 47 List vznikl sloučením
olomouckého časopisu Pozor (r. 1872 první číslo) a Moravských listů, které vycházely
od roku 1889. List měl kvalitní redakci a náklad až 8 tisíc kusů. V roce 1905 začalo vycházet
ranní vydání. Do periodika přispívala řada významných literátů − např. Viktor Dyk, Leoš
Janáček nebo Fráňa Šrámek. 48 Do roku 1908 LN nesly podtitul Orgán strany Lidové na
Moravě. Roku 1920 si noviny zřídily pobočku v Praze, a když v roce 1936 jejich vydavatel
Jaroslav Stránský získal pražské Topičovo nakladatelství, přesunula se do metropole celá
redakce. 49 V období první republiky v listu působili Karel Čapek, Eduard Bass, Karel Poláček
nebo Rudolf Těsnohlídek, kteří se prosadili jako spisovatelé. V meziválečném období titul
nepatřil pod patronát žádné politické strany. Hlásal názory hradního směru (skupina kolem
prezidenta T. G. Masaryka). V 30. let do LN přispíval Vladimír Krychtálek, jenž patřil
k předním kolaborantským novinářům za Protektorátu. 50 Od konce března 1939 vycházel list
pod hlavičkou Národního souručenství, a to ráno a v poledne s nákladem 47 000 exemplářů.
Pondělní LN měly náklad 40 000 kusů. 51 Od června 1941 do poloviny dubna 1945 byl
šéfredaktorem kolaborující Leopold Zeman, který nastoupil po Karlu Z. Klímovi, jejž gestapo
zatklo v srpnu 1942 a následně popravilo v Terezíně. LN vydávala Lidová tiskárna v Brně
a průměrný náklad za Protektorátu činil 38 000 výtisků. 52
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PASÁK, Tomáš, ref. 9, s. 201−276.
Viz např. KUBÍČEK, Jaromír, ref. 10, s. 188.
47
PERNES, Jiří. Svět Lidových novin 1893−1993: stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky.
Praha: Lidové noviny, 1993, s. 15. ISBN 80-7106-056-9.
48
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.
Praha: Grada, 2011, s. 141. ISBN 978-80-247-3028-8.
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PERNES, Jiří, ref. 47, s. 136.
50
Krychtálek patřil do tzv. „sedmičky“, kterou tvořili aktivističtí novináři Václav Crha, Vladimír Krychtálek,
Jaroslav Křemen, Karel, Lažnovský, Vladimír Ryba, Emanuel Vajtauer a Karel Werner. Více viz: CEBE, Jan
a KONČELÍK, Jakub, ref. 36, s. 39−48.
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PASÁK, Tomáš, ref. 9, s. 203.
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KUBÍČEK, Jaromír, ref. 10, s. 203.
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Několik redaktorů a spolupracovníků LN se zapojilo do odboje − např. jejich
majitel a vydavatel Jaroslav Stránský odešel do exilu, kde se připojil k Benešově vládě
podobně jako šéf zahraniční politické redakce Hubert Ripka, a další byli zatčeni (Rudolf
Jílovský, Zdeněk Bořek Dohalský). Obětí nacistické perzekuce se stal Josef Čapek, jehož
zatkli v září 1939. Prošel několika koncentračními tábory a zemřel v dubnu 1945 při pochodu
smrti. Ferdinand Peroutka byl v táborech vězněn až do konce války. Z rasových důvodů
skončil v Osvětimi Karel Poláček, který zemřel v lednu 1945 v Gleiwitzu. 53 I přes obtížnou
dobu a přísné tresty se mnoho redaktorů Lidových novin zapojilo do bojů za svobodu
a nezpronevěřili se svému krédu a přesvědčení. 54 Poslední číslo vyšlo 17. dubna 1945,
po válce byl list přejmenován na Svobodné noviny. Krátce ho vedl Eduard Bass a poté
Ferdinand Peroutka. 55 Vydavatelem bylo Sdružení kulturních organizací. Lidové noviny
ve sledovaném období měly většinou dvě strany, stály 80 haléřů a v neděli jednu korunu.

4.2 Národní politika
Národní politika se vyvinula z česky psané přílohy Česká politika (od r. 1883)
německého deníku Politik. První samostatné číslo vyšlo roku 1885 56 a do konce 80. let
periodikum dosáhlo nákladu až 17 tisíc a v roce 1895 už 32 tisíc výtisků. 57 Národní politika
byla mluvčím staročechů a patřila mezi rozšířená a oblíbená periodika před nástupem
koncernu Melantrich. V roce 1907 se list oficiálně definoval jako nezávislé médium a jeho
náklad se dále zvyšoval.
Čtenářsky atraktivní byla její informativní a rozsáhlá inzertní část (Malý oznamovatel)
a také formální uspořádání (grafika). Po vzniku Československa nespadal pod žádnou
politickou stranu, avšak tíhl ke Kramářovým národním demokratům. 58 Deník vycházel každý
den ráno a večer. V neděli bylo číslo rozsáhlejší (zábavná a poučná příloha). V pondělí
vycházela pouze polední Pondělní NP. 59 V roce 1937 přibyla Polední Národní politika
53

Viz např. NEVYHOŠTĚNÝ, Martin. Kdo neoznámí, bude zastřelen se svou rodinou, psaly LN před 70 lety.
Lidovky.cz [online]. 28. května 2012 [cit. 2013-02-27]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/
kdo-neucini-oznameni-bude-zastrelen-se-svou-rodinou-psaly-lidove-noviny-pred-70-lety-gmj-/media.aspx?c=
A120526_ 173133_ln-media_mev.
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PERNES, Jiří, ref. 47, s. 108.
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KUBÍČEK, Jaromír, ref. 10, s. 188.
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BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY, ref. 11, s. 177.
57
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ, ref. 48, s. 117 a 141.
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BERÁNKOVÁ, Milena, Alena KŘIVÁNKOVÁ a Fraňo RUTTKAY, ref. 11, s. 177.
59
BLODIGOVÁ, Alexandra et al. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního
tisku v letech 1939 až 1945. Praha: Matfyzpress, 2007, s. 26. ISBN 978-808-6732-961.
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vycházející denně kromě neděle. 60 Od konce března 1939 se list stal orgánem Národního
souručenství.
Od roku 1938 deník vedl aktivistický novinář Václav Crha, který funkci zastával již
od července 1937, kdy zastupoval Josefa Jandu. V lednu a únoru Crha 1945 řídil Nedělní
České slovo. 61 V dubnu 1943 ho nahradil Jan Scheinost.62 V roce 1939 denní náklad činil přes
100 tisíc. Nedělní vydání mělo náklad ještě vyšší, např. 20. 11. 1939 to bylo 427 tisíc kusů,
což překonalo populární Nedělní České slovo, které v tutéž dobu mělo náklad 291 tisíc
výtisků. 63 Poslední číslo Národní politiky podle Kubíčka vyšlo 15. dubna 1945. 64 Při vlastním
bádání jsem však nalezla číslo z 11. května 1945. Deník ve sledovaném období měl dvě, nebo
čtyři strany, stál 70 haléřů a v neděli korunu.

4.3 Večerní České slovo
České slovo vzniklo v roce 1907 jako deník národně sociální strany. Za první světové
války byl deník zastaven − vycházel do 9. května 1915. Od 15. listopadu 1919 zněl podtitulek
deníku „Ústřední orgán československé strany socialistické“, který se po přejmenování strany
změnil na „Ústřední orgán čsl. strany národně socialistické“, a to od 23. září 1926.
Od 11. října 1938 neměl podtitul a 2. dubna 1939 získal povinný protektorátní podnázev „List
Národního souručenství“, jenž byl 10. srpna 1940 změněn na „List pro národní socialismus“.
Kvůli nedostatku papírů a také ve spojitosti s totální mobilizací Říše v srpnu 1944 list
ve formě deníku zanikl, avšak nadále vycházel jako týdeník. 65 Do dubna 1945 patřilo České
slovo pod vydavatelství Melantrich v Praze. 66
Nejpopulárnějším listem Melantrichu však bylo pražské Večerní České slovo, jehož
první číslo vyšlo 4. ledna 1923 a poslední 5. května 1945. Jediný podnázev („List Národního
souručenství“) nesl deník od 4. dubna 1939. Do té doby se jednalo na rozdíl od ranního
60
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http://is.muni.cz/th/40476/ fss_m/BARTA.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních
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Českého slova o deník nezávislý. 67 List poskytoval přehledné politické, kulturní a sportovní
zpravodajství, ale také romány na pokračování nebo přílohy pro ženy a děti (Slovíčko, Kvítko
z čertovy zahrádky 68 ). Atraktivní obsah a kvalitní grafická úprava vytvořily z deníku velmi
dobře prodávané periodikum, které se již ve 20. letech stalo nejrozšířenějším deníkem
v Československu a ve 30. letech neměl deník ve střední Evropě konkurenci co do výše
nákladu. 69 Náklad Večerního Českého slova např. 20. ledna 1939 činil 549 128 kusů a o rok
později 430 tisíc výtisků. Kupříkladu Národní práce měla náklad 11 300 (v roce 1940)
a Národní noviny téhož roku 8500 kusů. 70 Deník měl také různé regionální mutace,
např. České slovo vydávané v Ostravě (polední, všední vydání, nedělní), Moravské slovo
v Brně (ranní, večerní, pondělní, nedělní vydání). 71
Od března 1941 Večerní České slovo řídil Emanuel Vajtauer 72 , další člen tzv.
„sedmičky“. Petr Hora o něm napsal: „Z celé škály možných řešení si zvolil nejtěsnější kola −
kolaboraci s hákovým křížem. Dovolovala mu, aby po libosti dával průchod svému
nekonečnému hněvu z rozčarování nad vlastním komunistickým mládím a z Kominterny, ale
koneckonců i z Mnichova a ztráty samostatnosti Československé republiky.“ 73 Před
květnovým povstáním utekl z Prahy a jeho osud není znám.
Vajtauera v květnu 1943 vystřídal Karel Werner, 74 další kolaborující novinář. Od jara
1941 do května 1943 byl šéfredaktorem Poledního listu, 75 v němž pracoval celkem 13 let. 76
67
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Šéfredaktorem Večerního Českého slova byl do května 1945. 77 Deník měl v sledovaném
období většinou čtyři strany, stál 50 haléřů a v neděli jednu korunu.

4.4 Venkov
Tento celostátní deník založil v roce 1906 politik Antonín Švehla a jeho první číslo
vyšlo 29. března. Jednalo se o první noviny v Rakousku, které cílily výlučně na obyvatele
venkova. Šéfredaktorem byl politik a zkušený novinář Karel Jonáš, na jehož místo v roce
1922 nastoupil Josef Vraný. Venkov hlásal názory agrárníků a stavěl se do opozice vůči
socialistům a komunistům. 78 V listu působil např. Jaroslav Hilbert nebo Rudolf Beran, který
se stal v roce 1938 ministerským předsedou a jehož názory proti Edvardu Benešovi list
podporoval.
Deník vydávaly Československé podniky tiskařské a vydavatelské, od 1. ledna 1924
Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské. Od 22. srpna 1930 list spadal pod
nakladatelství Novina v Praze, které vlastnili agrárníci, jejichž strana vznikla v roce 1889.
První podtitul tehdy zněl „Ústřední list české strany agrární“. 79 Od 1. dubna 1919 se
podnázev změnil na „Ústřední list Republikánské strany československého venkova“,
od 1. července 1922 zněl: „Ústřední list Republikánské strany zemědělského a malorolnického
lidu“, od 19. listopadu 1938 nebyl podtitul žádný, protože strana agrárníků zanikla, resp. se
stala součástí nové Strany národní jednoty. Od 1. dubna 1939 nesl deník Venkov podnázev
„List Národního souručenství“. Ten však redakce vypustila a od 8. srpna 1940 změnila
na „List českého zemědělského lidu“. 80
Pozici šéfredaktora od dubna 1938 zastával Rudolf Halík společně s Ferdinandem
Kahánkem, který však 15. března 1939 z novin odešel. Halíka v září 1944 vystřídal
kolaborující Vladimír Krychtálek. 81 Ten byl po válce zatčen a v roce 1947 popraven
za kolaboraci. 82 K Venkovu patřily přílohy Československý zemědělec a Večer a průměrný
77

BLODIGOVÁ, Alexandra et al., ref. 59, s. 134.
Srov. SIROGINOVÁ, Magda. Prezidentské volby 1935 optikou pražských deníků a večerníků. Brno, 2008.
Dostupné z: http://is.muni.cz/th/144172/fss_b/Siroginova_Magda.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita,
Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Pavel Večeřa.
79
KUBÍČEK, Jaromír, ref. 10, s. 405.
80
KUBÍČEK, Jaromír, ref. 10, tamtéž.
81
BLODIGOVÁ, Alexandra et al., ref. 59, s. 39.
82
Krychtálek je tématem několika vysokoškolských kvalifikačních prací, např. CEBE, Jan. Očistné procesy s
kolaboranty z řad českých novinářů po roce 1945: případ Vladimíra Krychtálka. Praha, 2005. Rigorózní práce.
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Barbara
78

19

náklad periodika za Protektorátu činil 10 tisíc kusů. 83 Poslední číslo deníku vyšlo 15. dubna
1945. 84 Mé bádání však vedlo k zjištění, že Venkov vycházel až do 5. května 1945. Deník měl
ve sledovaném období dvě, nebo čtyři strany. Stál 70 haléřů, v neděli jednu korunu.
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5. Protiletecká obrana
V Německé říši byl po Hitlerově převzetí moci založen v dubnu 1933 civilní Říšský
svaz protiletecké ochrany (Reichsluftschutzbund, RLB), jenž školil obyvatele, kteří pak měli
na starosti protileteckou ochranu v domech a blocích. O dva roky později se zákonem zavedly
povinné úkony, pokud zazněl poplach. Zahrnovaly povinnosti jako zatemnění oken, hašení
požáru nebo první pomoc. Začátkem války měl RLB přes 13 milionů členů a téměř 30 tisíc
instruktorů protiletecké obrany. Jednou z činností RLB bylo také organizování cvičení
naostro. Jádrem byla tzv. ochrana svépomocí, jež zahrnovala nutnost mít v pohotovosti
zavazadlo do krytu, domácí lékárničku, hasební nářadí či plynovou masku. 85
Civilní protileteckou obranu na našem území definoval zákon „O ochraně proti
leteckým útokům“ z 11. dubna 1935 a nařízení vlády z 18. října 1935. Předpisy zůstaly v plné
platnosti dle výnosu protektora ze 4. září 1939. Civilní protiletecká obrana (CPO) zahrnovala
několik dílčích služeb (např. bezpečnosti, požární, asanační), které spolu musely akci
koordinovat. CPO řídil vrchní velitel, jemuž byl podřízen místní poradní výbor pro
CPO a výkonné složky. Každý okrsek měl svého velitele, pod nějž spadali členové
jednotlivých složek. Protileteckou obranu lze rozdělit na pasivní (úkryty) a aktivní, která
patřila pod Ministerstvo národní obrany a jež měla letouny sestřelit dříve, než zasáhnou
pozemní cíle. 86

5.1 První nálety na Brno
Vojenskou protileteckou obranu zajišťovala německá Luftschutz. Její laxní přístup
a nepřipravenost v Protektorátu se demonstrovaly při náletech na Brno a okolí 25. srpna 1944.
Poplach (varovné sirény) byl vyhlášen pozdě, avšak většina zaměstnanců podniků
(např. továrna na letecké motory v Líšni, Zbrojovka Brno a letiště) se stihla evakuovat.
Protiletecké dělostřelectvo bylo rozmístěno v několika důležitých městech Protektorátu včetně
Brna, ovšem německé stíhací divize byly zničeny souboji se Spojenci v předcházejících
měsících. Luftschutz si možnost bombardování nepřipouštěla, protože Brno do té doby nebylo
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ze vzduchu napadeno, což bylo jedním z důvodů, proč jednala pomalu. 87 Celková bilance
náletů byla 179 mrtvých a přes sto zraněných. 88

5.2 Protiletecká ochrana Prahy
Přesná organizace protiletecké obrany v metropoli zůstává doposud neznámá.
Do začátku roku 1944 o ní známe pouze dvě zmínky. První se týká zvýšení počtu
protileteckých kanónů ze čtyř na šest a druhá konstatuje, že 11. května 1941 měla
23. Sperrfeuerbatterie, jež zabezpečovala metropoli, pouze čtyři kanóny. 89 V předposledním
roce války protiletecké baterie chránily na území Protektorátu pouze Prahu a Škodovku
v Plzni. Jejich počet měl být během roku rozšířen o 16 těžkých baterií, což se však nepodařilo.
Víme, že v Praze bylo kolem pěti oddílů baterií (např. na Střížkově), avšak absence
hodnověrných pramenů znemožňuje zjistit jejich přesnou lokaci a bojové nasazení. 90 Pražské
protiletecké baterie zaměstnávaly téměř 500 středoškoláků jako pomocníků, avšak do konce
února 1945 byli všichni propuštěni či převeleni. Podle posledního hlášení se v Praze v dubnu
1945 vyskytovalo 51 protiletadlových děl, která se však přesunula do dnešní metropole až na
konci války.
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Böhmen, kterou od září 1944 tvořil Stab/Flak-Regiment 184. 92
V květnu 1944 zvláštní říšská komise sepsala zprávu o stavu civilní protiletecké
obrany. Mezi zajímavé závěry patří, že kapacita pražských úkrytů pojme pouze 12,5 procenta
obyvatel a také konstatování, že Češi jsou přesvědčeni, že česká města nebudou
bombardována. 93 První cílený útok na Protektorát, konkrétně na strategické cíle v Pardubicích
a Kolíně, se odehrál v srpnu 1944. 94
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5.2.1 První nálet na Prahu
Praha zažila první a Spojenci neplánované nálety 15. listopadu 1944, a to na elektrárnu
v Holešovicích. Zhruba 12 pum ze sestavy 5th Bombardment Wing dopadlo na území a okolí
elektrárny. Zpráva německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu, která shrnovala
škody, zmiňovala čtyři oběti a 15 těžce zraněných. 95
Podobně nečekané byly i druhé letecké útoky na Prahu, které se odehrály 14. února
1945. 96 Američané slavili svátek sv. Valentýna, čeští katolíci prožívali Popeleční středu.
Autoři odborné literatury se shodují, že se jednalo o navigační omyl, dodnes však existují
určité pochyby. Některé americké zdroje uvádějí, že Praha byla tzv. příležitostný cíl. 97 Již
nikdy nebude možné událost přesně zrekonstruovat, pokusíme se však o její popis očima
zúčastněných letců 98 a také obyvatel Protektorátu a historiků. Poté bude následovat hlavní
část práce, která se soustředí na mediální obraz události na stránkách tehdejšího tisku.
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6. Nálety na Prahu 14. února 1945
Sovětská armáda požádala Američany, aby vyslali své bombardéry USAAF
na Drážďany. Rudá armáda se střídavými úspěchy překračovala Odru, avšak zničení
Drážďan, které považovali za podstatný dopravní uzel, by situaci mohlo radikálně změnit.
Mezi 13. a 15. únorem letci USAAF a RAF 99 nálety na základě žádosti uskutečnili. Město
ležící na Labi nálety stovek bombardérů zcela zničily a připravily o život kolem 20 tisíc
obyvatel.
Jak již bylo uvedeno výše, protiletecká obrana Prahy byla v posledním roce války
velmi slabá. V hlavním městě nebyly přítomny téměř žádné bojové jednotky Luftwaffe.
Vyslání letadel z pražských letišť tak nebylo možné, navíc kromě vycvičených pilotů scházely
bojeschopné stroje. Protiletadlové dělostřelectvo chránilo spíše pražská letiště, továrny a okolí
Pražského hradu. Praha tak byla proti útokům de facto bezbranná. 100
První letadlo mířící na Drážďany vzlétlo z britské základny Nuthampstead několik
minut před osmou hodinou ranní. Poslední a v pořadí 38. startovalo v 8:29. 101 Ostatní
perutě z dalších britských letišť se připojovaly. Svaz zhruba 400 letadel vedla 1st Combat
Bombardment Wing, pod kterou spadaly 91st Bombardment Group, třicet šest Létajících
pevností 281st Bombardment Group a třicet sedm Létajících pevností 398th Bombardment
Group. 102
Prahu bombardovalo zhruba 50 Létajících pevností 91st a 398th Bombardment Groups,
které se odchýlily z kurzu o 65 mil. Ze vzpomínek a hlášení jednotlivých účastníků náletů
zcela zřejmě vyplývá, že během mise se vyskytla řada problémů. 103 Hlavní navigátor Harold
Brown z 398th Bombardment Group píše, že vítr byl velmi silný, radar přestal fungovat
a nebylo se dle čeho orientovat. Hlavní radarový operátor Donald MacPherson vzpomíná, že
šlo o jeho první bojovou misi, na které vypověděl radar službu, a že k omylu by rozhodně
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nedošlo, kdyby fungoval. Ralph McIntyre navigoval 601st Bombardment Squadron (spadající
pod 398th Bombardment Group) a potvrzuje informace o nepříznivém počasí při náletu. Dle
něj byla viditelnost velmi špatná. Nebylo možné se orientovat podle země, a zjistit tak směr
a rychlost větru, což jsou hlavní faktory k zaměření polohy. V závěru dodává, že piloti byli po
prohlédnutí ponáletových fotografií překvapeni, že bombardovali Prahu místo Drážďan.
Ovšem konstatuje také, že obě města se značně podobala. Další letci píší, že byli udiveni, že
se nad městem nedostali pod palbu flaků. Někteří navigátoři nahlásili odklon od kurzu,
nedočkali se však u vedoucího letu patřičné odezvy. Podle navigátora Melvina Darta se
v oficiálním hlášení nakonec uvedlo, že Praha byla náhradním cílem. 104
Několik pum dopadlo i na území za Prahou − např. v okolí Berouna nebo Sedlčanska.
Některé Létající pevnosti byly při cestě zpět poničeny německými flaky a musely nouzově
přistát na náhradních letištích. Členové osádky z 534th Bombardment Squadron se museli
na území Protektorátu dokonce katapultovat. Nálety také zničily továrnu v Záluží u Mostu,
avšak náhradní cíl, kterým pro některé perutě byla Škodovka, letci zcela minuli. 105 Luftschutz
vyhlásila poplach ve 12:30 hodin, avšak již pět minut předtím spadly v Radlicích první
bomby. Nejkoncentrovanější shozy se týkaly Palackého mostu, Karlova náměstí, Nového
Města a Vinohrad. Letadla shodila přes cca 370 tříštivých a 8000 zápalných bomb. 106
O fatálním omylu amerického letectva nalezneme v knize Petera Demetze stručnou
zmínku: „Praha 14. února 1945 dokonce zažila spojenecký nálet, protože americké letectvo si
ji spletlo s Drážďanami. Útok stál život téměř 500 civilistů.“ 107
Obyvatelka Prahy Marie Klausová zažila nálety se svými malými dětmi, Alenou
a Václavem. Tehdy rodina bydlela v Jugoslávské ulici, která zasažena nebyla, avšak za roh
dopadla jedna z bomb:
Když bomby začaly padat, vzali jsme společně s manželem obě děti a utíkali. Nejvíc se
mi vybavuje úzkost a všudypřítomný růžový prach z cihel padajících domů. Dusili jsme se.
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Dvouletá Alenka měla tehdy spalničky. Manžel ji vzal i s peřinou, já chytila čtyřletého
Václava a běželi jsme do krytu. Chodbou se nedalo kvůli prachu málem projít. V prádelně,
která sloužila jako kryt, už byli i sousedé z domu. Na zemi ležely prázdné necky, v nichž
nakonec obě děti strávily část dne. 108

6.1 Vzpomínky tehdejšího historika
Ve svém rozsáhlém válečném deníku historik Jan Slavík zachytil roky 1939 až 1945.
O náletech poprvé píše 15. února:
Včera Praha dostala bombový křest. Postiženy byly hlavně Vinohrady. Také vedle
mého bytu vybuchla v zahrádce těžká bomba. Jestliže chtěli páni Angličané trefit
hlavní nádraží − neukázali se dobrými střelci. Nebyl jsem v té době v Praze. Přijel
jsem z Klobouk už za tmy. Již ve vlaku přivítal mne požár Emauz. A tak sedím v bytě
bez oken. Na místo skla je lepenka. K večeru proudilo po Vinohradech lidí jako
o sokolském sletu. Praha jako město zevlounů se ukázala v plné slávě. Nějaká zloba
proti Němcům, kteří jsou viníky, prodlužujíce válku, dokonale ztracenou a prohranou,
nebylo nikde pozorovat. Čechové hrdinové nejsou. 109
17. února popisuje, že mu voják poručil, aby pomáhal s odklízením trosek, a ironicky
dodává, že v den, kdy bylo pomoci potřeba nejvíce, nechali vojáci tisíce lidí pouze přihlížet
a teprve později je zastavili. Bylo to zrovna ve chvílích, kdy šli lidé v poledne na oběd domů
nebo si odváželi své věci do bezpečí. Další zmínku o náletech nalezneme v zápisu z 21. února.
Slavík píše, že ve městě je nedostatek skla, a proto je stále bez oken. Dále zmiňuje, že týden
nepřišly do Prahy berlínské noviny a že podle úřadu je hlášeno 600 obětí. 110 O den později
dodává zajímavou informaci, kterou získal od skláře. „Před náletem Praha neměla žádnou
zásobu skla. Vše vyvezeno. Zasklívá se jen z toho, co bylo zabaveno pražským sklářům. A to
tak, že každé rodině se dá jedna tabulka pro celý byt!“ 111 27. února píše o náletech naposledy.
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Viděl zničený klášter na Slovanech a někdo z přítomných prohlásil, že Němci v něm měli
vojenské skladiště. 112

6.2 Nálet očima současných historiků
Jak nálet probíhal, popisuje historik Jan Uhlíř. 113 V souhrnném textu uvádí konkrétní
typy letadel a názvy zasažených pražských čtvrtí:
14. února 1945 vyslala 8. letecká armáda USAAF nad říšské území čtyři mohutné
svazy čítající dohromady 1337 bombardérů typu B-24 Liberator a B-17 Flying
Fortress za doprovodu 962 stíhaček North American P-51 Mustang a Republic P-47
Thunderbolt. Cílem byly především Drážďany, jejichž děsivou zkázu započalo předešlé
noci 772 Lancasterů a Halifaxů Britského královského letectva, dále pak Saská
Kamenice, Wesel a Magdeburg. Jako druhořadé či příležitostné cíle byla pro tento den
určena i některá česká města, k nimž patřily Praha, Záluží u Mostu, Plzeň, Cheb,
Tachov, Karlovy Vary nebo Duchcov. Tento den však leteckým operacím nepřál. Nad
západní Evropou panovalo mimořádně nepříznivé počasí. To byl zřejmě hlavní důvod,
proč 62 létajících pevností podlehlo navigačnímu omylu a svůj smrtonosný náklad
shodilo místo na Drážďany na Prahu. Během pouhých pěti minut – mezi 12,35 a 12,40
hod. – bylo na město svrženo 152,5 tun pum. Útok byl veden od Radlic a Smíchova,
v pásu od Mozartova mostu (dnes Palackého most) k Riegrovým sadům a kromě
samotných Vinohrad zasáhl i části Nového Města, Vršovic, Nuslí a Žižkova.
Bezprostřední ztráty čítaly 431 mrtvých a 1455 raněných. Poválečná statistika však
uvádí 701 mrtvých a 1184 raněných. Lze předpokládat, že značná část zraněných
později zemřela a řada nezvěstných byla prohlášena za mrtvé. Zcela zničeno bylo 93
domů, 190 utrpělo těžké a 1500 lehké poškození. Nejmarkantněji byl poškozen klášter
Benediktinů u chrámu Panny Marie a slovanských patronů, jehož kostel zcela vyhořel.
Následně se zřítila nejen jeho klenba, ale i jedna z věží. Ztracena byla i třetina
vzácných fresek křížové chodby. 114 Bomby zasáhly několik nemocnic. „Mezi
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poškozenými domy na nábřeží byl i dům, kde žila rodina Havlů. Jedna tramvaj ve
Vinohradské ulici dostala přímý zásah těžkou bombou,“ píše J. Kaplan. 115

6.3 Počet obětí náletu
Počty mrtvých a zraněných se v literatuře různí. MacDonald uvádí 413 mrtvých
a 1455 zraněných. 116 Uhlíř píše o 431 mrtvých a 1184 zraněných. 117 Demetz uvádí 500
mrtvých. 118 V pořadu České televize se dozvídáme, že mrtvých bylo dokonce 700, zraněných
1200. 119 Toto číslo vycházející z poválečných součtů potvrzuje i Plavec, jenž vycházel
z archivního fondu Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu. 120
Důvodem relativně vysokého počtu obětí byl částečně laxní přístup Pražanů
k varovným sirénám. Mnozí výstrahu ignorovali a neběželi do protileteckých úkrytů. Na vině
je však také protiletecká obrana, která poplach vyhlásila na některých místech až po dopadu
prvních pum. 121 Podle Pražanů nejbezpečnější úkryt (železniční tunel pod Národním
muzeem) tak ani nemohl být plně využit. 122
Historik Jindřich Marek v pořadu Historie.cs zdůraznil, že Pražané na sirény
nereagovali, protože je slýchávali často a žádný útok po nich v minulosti nenásledoval. Jako
hlavní faktory, které hrály při omylném náletu klíčovou roli, uvedl špatnou viditelnost,
nepříznivé povětrnostní podmínky, napadení letadel při přeletu nad Holandskem a též
nefunkčnost radarů některých letadel. 123 Michal Plavec a Jiří Rajlich, kteří v pořadu také
diskutovali, potvrzují výše uvedené a dodávají, že Praha zažila další nálet, a to 25. března,
kdy byla zasažena průmyslová oblast a letiště v Kbelích a Letňanech. O život přišlo okolo
370 lidí. 124
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7. Články ve sledovaných periodikách: 1. 2. − 14. 3. 1945
Citace z jednotlivých článků zkoumaných periodik (Lidové noviny, Národní politika,
Večerní/Nedělní České slovo, 125 Venkov) ponechávám v původní pravopisné podobě.
V citacích jsou uvedeny veškeré zkratky, i když dle nich nebylo možné jména určit.
Nepodepsané články jsou označeny jako „NESG.“ Frekventovaná zkratka ve formě kapitálek
ČTK 126 je označením zpravodajské agentury. Deník Venkov zprávy z tohoto zdroje označuje
zkratkou „čt“, což je citacích zachováno. V pondělí sledovaná periodika nevycházela.

7.1 Texty o Spojencích v denících v období 1.−15. 2. 1945
V této podkapitole budeme zjišťovat, jak vybraná periodika referovala v období před
nálety o Spojencích, konkrétně o USA a Velké Británii. Poté následují první publikované
reakce na nálety uskutečněné 14. února.
Prvního února Lidové noviny otiskují na titulní straně dva články o USA. První cituje
agenturu AP, která informuje o tom, že vojáci severoamerické armády údajně plení
osvobozenou Belgii a nikdo tomu nebrání. 127 Druhý článek je o Doolittleovi – vrchním
veliteli severoamerické letecké flotily. Ten opožděně potvrdil „úspěchy německých
protileteckých obranných sil, dosažené při sestřelování nepřátelských letadel.“ 128 Také uvedl,
že z náletů se nevrátilo více než pět tisíc letadel a kolem 40 tisíc letců zahynulo či bylo
pohřešováno. 129 Autor článku velitele částečně cituje, ale jednu z vět naformuluje klamavým
způsobem, neboť Doolittle by své vojáky neoznačil jako „gangstery“.
Národní politika téhož dne také publikuje zprávu ČTK o plenění v Belgii a pouze
obměňuje titulek. 130 O den později (2. února) jedna stručná zpráva referuje o vyjednávání
Francie s USA, které bylo obtížné, protože se jednající strany nedohodly na podmínkách
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zaplacení zboží pro civilisty. Spojenci také údajně byli ochotni půjčit své lodě k zavezení
zboží, ale „vojenská místa vznesla vážné námitky proti tomu.“ 131
Prvním únorovým článkem Venkova o Spojencích je zpráva informující, že Američané
odmítli žádost Sovětů o úvěr. Autor cituje dvě americká periodika a jeho text na rozdíl
od mnoha jiných nevykazuje známky subjektivní interpretace. 132 2. února čteme, že
ve městech osvobozených Spojenci panuje podle časopisu Tribune jen bída. Bez uvedení
zdroje autor píše, že toto zklamání způsobilo pokles vážnosti Anglie v Evropě na nejnižší
stupeň. Na konci dodává, že tato Stalinova a Churchillova cesta „vede do katastrofy.“ 133
Večerní České slovo 1. února otiskuje článek s typograficky výrazným titulkem
V pobořeném Londýně Angličanky se nabízejí Američanům. Text informuje o morálním
úpadku londýnských dívek, které údajně provozují prostituci v okolních amerických
vojenských táborech, „aby si našly nějakého bohatého Američana, který jim dá najíst a napít
a zavede je do tanečních lokálů.“ 134 Další odstavce článku jsou věnovány přesunu
londýnských úřadů mimo město a také britským námořníkům, kterým vláda nepomáhá. 135
Negativní dojem o Američanech posiluje článek Američtí gangsteři olupují Belgičany na téže
straně, jenž informuje o amerických vojácích, kteří plení v osvobozených zemích. 136 Text je
rozšířením článku v LN a NP z téhož dne. 137 Informace navíc obsahuje např. sdělení, že
v Bruselu je kritický nedostatek uhlí.
3. února se na titulní straně Národní politiky dočteme o chystající se konferenci tří
mocností 138 v doposud nezjištěném místě. Roosevelt, Stalin a Churchill na ní mají projednat
spojenecký lodní prostor v Středozemním moři a Tichém oceáně, jehož mají jednotliví
velitelé nedostatek. Ke zprávě se v Berlíně prohlašuje: „Německá vůle k odporu nebude
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zlomena ani vojenskými prostředky, ani politickou lstí.“ 139 Zpráva v rozšířené podobě vychází
na titulní straně Večerního Českého slova. Autor píše o tom, že by se účastníci konference
mohli pokusit zopakovat Wilsonův podvodný návrh z roku 1918. 140 Dočteme se v ní, že
jedním bodem z programu je vyzvání Německa ke kapitulaci, což Berlín považuje za „předem
k ztroskotání odsouzený pokus“ a vyzývá čtenáře: „Pod vlajkami Adolfa Hitlera boj až
do vítězství.“ 141
4. února Venkov otiskuje krátkou zprávu o britské armádě, která má údajně podle listu
News Chronicle ztráty do takové míry, že doplňuje nové členy „za každou cenu a z každého
pramene, který je k disposici.“ 142
Lidové noviny, Večerní České slovo, Národní politika 6. února citují londýnského
dopisovatele švédského časopisu, který píše, že Londýn napjatě očekává psychologický dopad
leteckého útoku na Berlín, který proběhl 3. února. Pouze v LN čteme, že některé hlasy se
„vychloubají, že toto sprosté letecké přepadení Berlína mělo postihnout uprchlíky z východu,
o nichž se předpokládá, že jsou v Berlíně.“ 143 Zprávu uzavírá agresivní pasáž přítomná
ve všech zmíněných denících, v níž se píše o předstíraných cílech Spojenců, jenž „však
ve skutečnosti s ďábelským potěšením přepadají cíle civilní a pášou vraždy na bezbranných
civilistech.“ 144 Zkrácenou zprávu, kde tato věta absentuje, v týž den publikoval i Venkov. 145
Na straně dva se deník Britům zcela cynicky vysmívá. Píše, že Sověti je sice zvou
na přátelská setkání, ale i nadále jim zakazují, aby navštívili frontu a referovali o dění. „Stalin
jim ukazuje Potěmkinovy vesnice a Britové budou všechno obdivovat, jak se očekává
a zanotují chvalozpěv na bolševictví.“ 146
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Neuvedený berlínský zpravodaj Národní politiky 8. února cituje francouzský tisk,
který si stěžuje, že jejich země nebyla na konferenci pozvána. Zpravodaj také píše, že
konferenci bude dominovat díky své vojenské převaze Stalin. Američané a Britové svou
účastí a diskusí chtějí pouze odvést pozornost od vlastních problémů. 147
Osmého února citují LN prohlášení z Hitlerova hlavního stanu. Angličané byli na dolní
řece Rour odraženi a Američané na sárském předmostí (u francouzsko-německých hranic)
taktéž. Článek končí prostým konstatováním, že Američané svrhli pumy na Magdeburk
a další místa. 148
O den později Národní politika píše o prvním oficiálním prohlášení konference tří
mocností, které považuje za nicneříkající a plné frází. Případná výhra Spojenců by dle článku
znamenala zničení národů a triumf zvířeckosti, čímž poukazuje na sovětské válečné zločiny.
V závěru komentáře autor vyzývá: „Zbývá jediná volba: bojovat tak dlouho, až tyto
vražednické bestie budou vyhnány stejně jako jejich anglo-američtí společníci a až budou
zničeni židovsko-bolševičtí štváči, stojící za nimi.“ 149 Stručnější verzi bez subjektivních
vsuvek ve stejný den vydává Venkov. 150
10. února vychází ve Venkově článek, který cituje dopisovatele amerického listu
Arriba, jenž ironicky popisuje obraz poválečné Evropy očima Američanů. „Lidé budou chodit
v odložených šatech, které jim darují Spojené státy a které už teď sbírá velkomyslná paní
Rooseveltová.“ 151 Zničené historické gotické či renesanční budovy budou dle dopisovatele
nahrazeny v nejlepším případě činžáky nebo sodovkovými bary dle amerického vzoru. Autor
dodává, že pouze na Německu závisí osud Evropy, a proto tato země musí dál bojovat. 152
Národní politika cituje zpravodaje z amerického časopisu Time, který strávil dva roky
v Evropě se severoamerickou armádou. Podle něj je největším problémem, že vojáci netuší,
proč bojují. Vláda a armáda jim údajně neposkytly důležité politické důvody a podle článku:
„Je přirozené, že severoamerickým vojákům, kteří přes Rooseveltovy sliby musí v Evropě
krvácet, není možno říci, že jsou do boje za oceán posíláni, jen aby chránili zájmy židovských
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hyen z Wall Streetu.“

153

Delší verzi článku otisklo i Večerní České slovo, které přidává, že

Američané přišli už o 764 584 mužů a že v USA je kritický nedostatek uhlí. 154
Negativní dojem o Spojencích dotváří článek z LN ironicky otitulkovaný
„Osvobozené“ země trpí podvýživou zveřejněný 11. února. 155 Podle něj byl britský náměstek
ministerského předsedy Attlee vystaven kritice všech politických stran za špatnou
potravinovou situaci v osvobozených zemích. Hlad obyvatel osvobozených zemí je tématem
i článku Hlad politickým problémem ze 14. února, v němž jsou parafrázovány různé články
např. britských listů. Ty zmiňují velký hlad civilního obyvatelstva a vysokou nezaměstnanost
způsobenou nelidskostí Spojenců. 156
14. února ve Venkově píše Jan Havel v komentáři otitulkovaném Anglo-americký omyl
o politickém a hospodářském zmatku v zemích, které obsadili Britové a Američané.
Konstatuje, že oba národy mají o poměrech v Evropě jen velmi chatrné znalosti, což je
způsobeno zeměpisnou vzdáleností. Nedostatek informací podle autora v Američanech
vzbuzuje domněnky, že je třeba se Evropy obávat. 157

7.1.1 První reakce na nálety
15. února všechny sledované deníky publikují tutéž krátkou zprávu Teroristický útok
na Prahu z ČTK:
Anglo-američtí terorističtí letci bombardovali v poledne dne 14. února některé čtvrti
města Prahy a způsobili civilnímu obyvatelstvu značné ztráty. Teroristický ráz tohoto
útoku je vidět jasně z toho, že byly zasaženy výlučně jen obytné čtvrti. Kromě četných
činžovních domů bylo z části zasaženo těžce také několik nemocnic, klinik pro ženy a
dětských nemocnic, jakož i stavby kulturně cenné. Mezi zasaženými kulturními
památkami je Emauzský klášter, Faustův dům a bývalá jesuitská kolej u sv. Ignáce.
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Poškozena byla i Činohra Národního divadla na Královských Vinohradech. Skladiště
kulis českého Národního divadla vyhořelo úplně. 158
Venkov, Národní politika a Lidové noviny umisťují text na pravý okraj titulních stran
a doprovází jej běžnou velikostí titulků. Pouze Večerní České slovo publikuje stejnou
informaci (bez uvedení zdroje) uprostřed stránky a s tučným titulkem, což je pravděpodobně
z důvodu pozdější uzávěrky čísla, která umožnila výraznější zásah do již připraveného
rozmístění sazeče.
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8. Články v denících bezprostředně po útocích: 16. − 23. 2. 1945
V těchto dnech periodika o náletech intenzivně píší a denně publikují několik článků
včetně fotografií. Podívejme se detailně na všechny zmínky o bombardování. Pořadí periodik
je většinou abecední. Názvy periodik (často zkrácené), znění titulků a popisky fotografií jsou
uvedeny kurzívou.

8.1

16. února 1945
Všechny deníky na titulní straně uvedly tutéž stručnou zprávu s různými titulky, že se

německý státní ministr K. H. Frank a předseda vlády Bienert dostavili na zasažená místa, aby
se osobně informovali o následcích náletů. 159
Na první straně LN nalezneme nenávistný komentář, v němž autor vyjmenovává
některé zasažené budovy a píše, že Praha se přesvědčila o tom, že „anglo-američtí teroristé
útočí s oblibou a takřka výhradě na obytné čtvrti, nemocnice, školy a kulturní památky.“ 160
Dále však pravdivě konstatuje, že Pražané byli bezradní, protože nevěnovali dostatečnou
pozornost pokynům protiletecké obrany. A v závěru obyvatele vyzývá, aby pomohli co
nejrychleji odklidit trosky. 161 Národní politika otiskla dvě menší fotografie zasažených
míst − poškozenou ulici 162 a klášter v Emauzích. 163 V rozsáhlém úvodníku čteme o náletech,
které nemohly být omylem, neboť podobně jako dříve v Brně byly zasaženy pouze obytné
čtvrti. Tuto lživou informaci doplňuje výzva k obyvatelům, že by měli zůstat odolní. Na závěr
autor zmiňuje vysokou pohotovost SS lazaretů, ve kterých byli Češi ošetřeni a němečtí
dobrovolnici v mnoha případech darovali krev. Následuje výzva: „Nikdo nemá jen nečinně
přihlížet, jak se hasí hořící dům, nýbrž každý podle svých sil má se dát okamžitě k službám
odborných sil protiletecké ochrany.“ 164 Dočteme se jen o minimalizování škod, tedy
důsledků, avšak o nefungující protiletecké obraně, která by eliminovala příčinu, se autor
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č. 40, s. 1.
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nezmiňuje. Na druhé straně listu nalezneme stručný článek o historii poničeného kláštera,
který vyzdvihuje jeho kulturní význam. 165
Večerní České slovo znovu publikuje zprávu 166 z předchozího dne a doprovází ji
fotografií hořícího obytného domu. 167 Titulní stránka také nabízí úvodník šéfredaktora Karla
Wernera, který je velmi emotivní: „To bylo pořád nějakých řečí: Beneš nás chrání, Anglie nás
chrání, Stalin nás chrání! Oni prý nedovolí, aby se Čechům ubližovalo. Nedovolí prý, aby
Praha, jedno ze čtyř nejkrásnějších měst světa, byla bombardována.“ 168 Z textu je patrná
snaha vzbudit v čtenářích nenávist vůči Američanům. Dále se autor věnuje tomu, že je
důležité, aby se dodržovaly protiletecké ochranné předpisy, které Pražané v den náletu
nedodrželi. Druhá strana deníku obsahuje rozsáhlou reportáž Bohuše Arnolda ze zasažených
čtvrtí. 169 Tu doplňují dvě fotografie zasažených budov − kláštera 170 a obytného domu. 171
Autor napsal reportáž ze dne náletů. Popisuje událost od houkání varovných sirén a přechází
k deskripci některých čtvrtí, které 14. února navštívil. Konstatuje, že nenachází důvod k útoku
stejně jako ostatní lidé, se kterými hovořil. V závěru apeluje na čtenáře a doufá, že se
v podobných případech odeberou ihned do krytů. Končí souvětím, které zní beletristicky
a chce působit na emoce čtenáře: „Apokalyptičtí jezdci ve stejnokrojích amerických
a britských teroristů se přehnali přes Prahu. Zaseli zkázu, ale současně zaseli nenávist proti
sobě do všech duší pražského obyvatelstva. Takový je výsledek středečního odpoledne.“ 172
Na téže straně je publikována noticka, jež informuje o slevách na zasklívací opravy, pokud
obyvatelstvo pomáhalo s odklízením zničených okenních skel. 173
Venkov publikuje již delší článek, který hovoří o rozčilení a nenávisti postižených
Pražanů: „Mluvit zde jen o lítosti nad lidskými oběťmi a zničenými kulturními památkami,
bylo by málo. Převládá rozhořčení a nenávist k původcům neštěstí, jímž byla postižena Praha
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a jež nemělo pražádného účelu, kromě teroru.“ 174 Autor obyvatele varuje před dalšími útoky
a snaží se je povzbudit. Za vzor dává obyvatele Říše, kteří útokům již čelili a vždy statečně
a s klidem. Závěrem čtenáře vyzývá k tomu, aby přiložili ruku k dílu a nečekali, až přijedou
hasiči a pomocné čety: „Okamžitá pomoc všech, kdož se první octnou na postižených místech,
to je nejen příkaz lidskosti, ale povinnost, kterou protiletecká ochrana ukládá každému bez
rozdílu.“ 175

8.2

17. února 1945
Lidové noviny v tento den otiskují na titulní straně pouze malou fotografii

vybombardované obytné čtvrti. 176 Níže je krátká zpráva o náletech na Drážďany, která se
zaměřuje na výčet zničených kulturních památek. 177 Na druhé stránce nalezneme v rubrice
Kulturní kronika článek, který se zabývá zničenými Emauzy a Faustovým domem.
„Terorističtí letci způsobili zničením obou vzácných památek, jež patřily k ozdobě hlavního
města, nedozírnou škodu.“ 178
Národní politika publikuje menší fotografie v pravém rohu titulní strany, a to
Emauzského kláštera 179 , u něhož stojí lidé, a zničený dům pravděpodobně u Jiráskova
mostu. 180 Pod nimi nalezneme noticku, zveřejněnou i ve Venkově, informující o oficiální
smuteční slavnosti za oběti útoku (na dnešním náměstí Míru), která se uskuteční „18. února
o 9. hod na Říšském náměstí na Vinohradech. Příslušníci rodin a známí, jakož i česká
veřejnost se touto cestou žádají, aby se zúčastnili slavnosti. Po slavnosti, jež potrvá asi půl
hodiny, budou oběti převezeny na jednotlivé hřbitovy.“ 181 Na druhé straně se v reportáži
Emauzy žalují skrze poetický popis dozvídáme o těžce poničených Emauzích: „Je vidno, že
chrámová loď kostela byla zasažena naplno snad i více bombami a rovněž tak i věže. Z pravé
zůstala ještě část a na ni věkem zčernalé hodiny ukazují půl jedné. Také vykřičník osudných
174
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chvil.“ 182 Pod reportáží se ve zprávě od policejního prezidenta, publikované i ve Venkově,
dozvídáme adresy míst, kde lidé mohou získat informace o mrtvých a pohřešovaných
osobách. Text končí upozorněním, že sběrny mrtvých těl Čechů a Němců se nacházejí
v odlišných lokacích v Praze. 183
Deník Večerní České slovo uveřejňuje na titulní straně velkou fotografii hořících
Emauz. 184 Na druhé straně jsou pod sebou dvě fotografie doutnajícího domu 185 a zasažené
budovy, u níž stojí lidé. 186 Pod fotografiemi je stručná zpráva, která informuje o možnosti
výměny peněz, které byly poškozeny nálety. 187 Na téže straně nalezneme článek, který se
podrobně zabývá historií Emauzského kláštera a následky náletu, které byly pro církevní
budovu značné. 188
Venkov na titulní stránku umístil tutéž fotografii zasaženého domu, kterou nabídlo
na druhé straně VČS 189 , avšak její rozměr je větší a doplňuje ji popisek: „Obrázek ovšem
nemůže vyjádřit všechnu hrůzu, kterou obyvatelsko postižených čtvrtí zažilo, a zkázu, kterou
nutno shlédnout na místě, aby o ní člověk mohl vůbec učinit představu.“ 190 V témže čísle je na
druhé stránce otištěn jeden odstavec z komentáře v Národní politice, 191 ve kterém např.
čteme, že „teroristické nálety jsou skutečně na denním pořádku anglo-amerického vedení
války.“ 192
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8.3

18. února 1945
Všechna sledovaná periodika otiskla noticku o počtu obětí: „Podle dosavadního

úředního zjištění jest želeti jako obětí teroristického útoku na Prahu ze dne 14. února
413 padlých, mezi nimiž je mnoho žen a dětí. Raněno bylo 1.455 osob. Vedle toho se 88 osob
ještě pohřešuje.“ 193
Na první straně Nedělního Českého slova, druhé straně NP a třetí LN a Venkova
nalezneme další noticku, která informuje o datu a místu smuteční slavnosti za oběti náletu. 194
Zprávu předchozí den publikovala Národní politika a Venkov. 195
Úvodník šéfredaktora NP Jana Scheinosta s titulkem Emauzy se v emotivním duchu
zabývá zasaženým emauzským opatstvím. Vedle zničení cenné kulturní památky je však
podle něj horší, že „ničivá zvůle je dnes, jak se zdá, vrozeným pudem anglo-americké rasy,
která se mu oddává se zvrhlou rozkoší zkazit a zbořit vše, co jiní vybudovali. Tato pekelná
ničící vášeň je podle všech svých znaků důkazem temných, svrchovaně negativních a život
potírajících sil v anglo-americké povaze.“ 196 Mimo démonizaci USA a Velké Británie se
v závěru věnuje očerňování londýnské emigrace, která dle něj musí být velmi otrlá, když má
tyto vraždící národy za spojence. Na titulní straně také nalezneme fotografii domu se
zničenou střechou 197 a snímek těžce poničeného domu 198 doprovázené prostým titulkem Zač
a proč? Pod nimi se v komentáři dočítáme o zkáze, kterou Praha prošla. Autor básnickým
jazykem popisuje zmatek, kouř a následné odklízení trosek: „A plameny olizovaly dál netečně
stěny domů, nemilosrdně stravovaly domovy, majetky, lidské životy. Ozařovaly noční nebe
a zářily tolik, že na to do smrti nezapomeneme. Praha nespala. Celý den hasili, vynášeli,
pomáhali, kde jich bylo třeba.“ 199 Na rozdíl od Scheinostova úvodníku však autor
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nepodněcuje nenávist, ale apeluje na lidi, aby pomáhali ostatním Pražanům, kterým nálety
poničily domy. Na třetí straně se dočteme, jak se při náletech osvědčily pohotovostní jednotky
Kuratoria, které dobrovolně a ochotně pomáhaly bezprostředně po náletech.
Nedělní České slovo na titulní straně kromě fotografie zasaženého domu 200 otiskuje
úvodník šéfredaktora Karla Wernera. Zabývá se nepřátelskou propagandou v obecné rovině
a až v posledních dvou odstavcích píše, že Pražané se přesvědčili o tom, že nálety Spojenců
nejsou pouze německou propagandou, ale skutečností. 201 Na druhé straně deníku je článek
o historii poničeného Faustova domu na Karlově náměstí. 202 Třetí strana nabízí pro čtenáře
uklidňující a velmi pozitivně laděnou reportáž Bohuše Arnolda, ve které píše, že Pražané si
s odklízením trosek rychle poradili a že město obyvatele zásobuje jídlem i pitím v pojízdných
kuchyních. Dodávky plynu a elektřiny byly rychle obnoveny, doprava fungovala dle autora
zcela bezproblémově. Arnold píše: „Mnozí lidé se domnívali, že po náletu na Prahu přestanou
jezdit tramvaje, nebude plyn, elektrický proud, nádraží že zůstanou v klidu. Stal se pravý
opak. Telefonní ústředna funguje bezvadně dál, až na dvě sekce a ty budou co nejdříve
uvedeny rovněž do provozu. Tramvaje jezdí nerušeně, i když některé trati oklikou.
Na pražských nádražích ani jeden vlak nezůstal trčet.“ 203 Glorifikuje obyvatele, kteří si
vzájemně pomáhají, hasiče a členy protiletecké obrany za jejich zodpovědný přístup, jenž je
nad rámec běžných pracovních povinností. Reportáž zakončuje humanisticky a optimisticky:
„Lidé si pomohli mezi sebou. Může být něco krásnějšího a lidštějšího? Po třech dnech obloha
jasní. V pátek k večeru nebylo už vidět zbědovaných tváří. Praha se nedá zlomit. Pokračuje
klidně ve své každodenní práci.“ 204 U textu je drobná fotografie doutnajících Emauz. 205
Venkov otiskuje rozsáhlý emotivní komentář Jak odpovíme? Alfonse Sedláčka, který
zmiňuje, že Pražané byli na nálet zcela nepřipraveni. V dalších odstavcích dokonce píše, že
„bezohledná válka proti evropskému civilnímu obyvatelstvu je od počátku na programu
Anglo-Američanů a složkou jejich válečné strategie.“ 206 Nálety Spojenců přirovnává
k návratu do středověku a jejich chování považuje za nelidské. Dále konstatuje, že
Američanům se nikdy nepodařilo donutit Němce, aby odložili zbraně, i když jim pobořili
200
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domy a zabili ženy a děti. V závěru obyvatele vyzývá k nenávisti vůči Spojeným státům a
k pomoci Němcům, kteří jediní mohou tento útok pomstít. Na druhé straně deníku je otištěn
komentář Stopy teroru, v němž autor píše, že český národ byl zrazen těmi, kteří se považovali
za přátele Čechů.

207

Dále v textu poetickým jazykem popisuje nálety, aby intenzivněji

zapůsobil na čtenáře. Třetí strana Venkova nabízí přetištěnou část úvodníku Jana Scheinosta
z Národní politiky pod změněným titulkem Velká otrlost.
článek s titulkem Z pražských Emauz kouřící trosky,

209

208

Na čtvrté straně nalezneme

který doprovází fotografie hořících

Emauz. 210 Autor popisuje historii stavby a ničivé důsledky náletu.

8.4

20. února 1945
Reportáže ze smuteční slavnosti v Lidových novinách a Venkově mají totéž znění, liší

se v titulku. 211 Venkov však ještě k textu připojil zprávu o podobné akci pořádané NSDAP. Tu
najdeme samostatně otištěnou v NP a LN. Čtenáři jsou v textu informováni o nedělní
smuteční slavnosti na Mozartově náměstí (dnes nám. Jana Palacha), kterou uspořádala
Národně socialistická německá strana dělníků. Dle zprávy „Tryzna před Rudolfinem vyzněla
v odhodlání, nepřátelskému teroru navzdory vytrvat až do vítězství Říše.“ 212 Lidové noviny
reportáž z hlavní tryzny doprovodily fotografií předsedy vlády R. Bienerta u řečnického
pultu. 213 Dočteme se, jak slavnost probíhala. 150 dřevěných rakví bylo vyskládáno před
schody chrámu a kolem stálo tisíce Pražanů. „Těsně po příchodu oficiálních osobností
započala v 9 hodin smuteční slavnost vážnými akordy Oberthorova Andante religioso
v přednesu hudebního sboru uniformované protektorátní policie pro Čechy.“ 214 Při tryzně
promluvil primátor Prahy Alois Říha: „S bolestí, která nikdy nevymizí z naší paměti, se
loučíme s oběťmi útoku. Ale před tváří celého národa slibujeme, že v této těžké hodině
neopustíme těch, kdož zůstali s námi, a že pomůžeme všude tam, kde toho bude třeba.“ 215 Po
proslovech ministr práce a hospodářství Walter Bertsch, který zastupoval německého státního
ministra, položil k rakvím věnec říšského protektora. Další věnce pokládali A. Říha, předseda
207

JM. Stopy teroru. Venkov. 18. 2. 1945, roč. 40, č. 42, s. 2.
SCHEINOST, Jan. Velká otrlost. Venkov. 18. 2. 1945, roč. 40, č. 42, s. 3.
209
I. Z pražských Emauz kouřící trosky. Venkov. 18. 2. 1945, roč. 40, č. 42, s. 4.
210
BILDDIENST BÖHMEN U. MÄHREN. [Hořící Emauzy] [fotografie]. In: Venkov. 18. 2. 1945, roč. 40, č. 42,
s. 4.
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ČTK. Tklivá smuteční slavnost v Praze. Lidové noviny. 20. 2. 1945, roč. 53, č. 43, s. 1. − ČT. Praha zahalila
svou tvář smutkem. Venkov, 20. 2. 1945, roč. 40, č. 43, s. 1.
212
ČTK. Smuteční slavnost na Mozartově náměstí. Národní politika. 20. 2. 1945, roč. 63, č. 43, s. 1. − ČTK.
Smuteční slavnost na Mozartově náměstí. Lidové noviny. 20. 2. 1945, roč. 53, č. 43, s. 1.
213
CEPS. [Bienert] [fotografie]. In: Lidové noviny. 20. 2. 1945, roč. 53, č. 43, s. 1.
214
ČTK. Tklivá smuteční slavnost v Praze. Lidové noviny. 20. 2. 1945, roč. 53, č. 43, s. 1.
215
Tamtéž.
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vlády R. Bienert a také František Teuner − generální referent z Kuratoria pro výchovu
mládeže v Čechách a na Moravě
Na druhé straně deníku je tatáž noticka o převozu neidentifikovaných těl jako v deníku
Venkov téhož dne. Vybízí obyvatele, aby v případě, že někoho pohřešují, do objektu hřbitova
neprodleně dorazili. 216
Na titulní straně úterního vydání Národní politiky je uprostřed strany fotografie
ze smuteční slavnosti 217 a reportáž z místa konání téměř shodná s výše zmíněnými. 218
Dozvídáme se, že na tehdejší Říšské náměstí „přišly tisíce pražských občanů, aby tu vzdaly
poslední poctu a tichý hold českým obětem teroristického útoku na Prahu.“ 219 Čteme
o průběhu slavnosti a nešťastných výrazech účastníků a proslovech státníků, např. Richarda
Bienerta: „Je mi těžko nalézt slova − pravil − jež by vyjádřila hluboký smutek a rozhořčení,
jež by vyjádřila hluboký smutek a rozhořčení, jež všichni cítíme. (...) Nepřítel je na omylu,
domnívá-li se, že tímto způsobem boje zastraší české obyvatelstvo a otřese dosavadním
loyálním postojem k Říši.“ 220 Tryznu ukončila Modlitba z Weberovy opery Čarostřelec, poté
se R. Bienert znovu postavil k rakvím a na nejbližší udělal rukou znamení kříže.
Večerní České slovo zvolilo k reportáži (podobného znění jako v ostatních
periodikách) fotografii z pohřbu obětí. 221 Text je místy psán poetickým jazykem: „Nebe
zůstalo ocelově tvrdé, jen krystalky sněhu se potichu snášely na 150 prostých černých rakví,
spočívajících na podiu, potaženým černým florem.“ 222 Dále se dočteme, že „nářek a slzy již
neprosí nelítostný osud, chladné rakve zůstávají uzavřeny, zhasí navždy milý hlas dětí i
rodičů, žen i dívek, mužů i starců.“

223

Na druhé straně listu je zpráva, která obyvatele

informuje o tom, že je možno si nechat uhradit škody způsobené nálety. Avšak ve velmi
omezeném rozsahu a podle cen z roku 1939. 224
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ČT. Zjištění totožnosti neznámých mrtvol. Lidové noviny. 20. 2. 1945, roč. 53, č. 43. s. 2. − ČT. Zjištění
totožnosti neznámých mrtvol. Venkov. 20. 2. 1945, roč. 40, č. 43, s. 2.
217
CEPS. [Smuteční slavnost] [fotografie]. In: Národní politika. 20. 2. 1945, roč. 63, č. 43, s. 1. − Viz také
Příloha č. 3.
218
LK. Bolestné chvíle smutku. Národní politika. 20. 2. 1945, roč. 63, č. 43, s. 1.
219
Tamtéž.
220
Tamtéž.
221
BILDDIENST BÖHMEN U. MÄHREN. [Smuteční shromáždění] [fotografie]. In: Večerní české slovo. 20. 2.
1945, roč. 27, č. 40, s. 1.
222
KŘ. Hromadný pohřeb obětí teroristického útoku. Večerní České slovo. 20. 2. 1945, roč. 27, č. 40, s. 1.
223
Tamtéž.
224
NESG. Hmotné škody při náletech se postiženým hradí. Večerní České slovo. 20. 2. 1945, roč. 27, č. 40, s. 2.
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8.5

21. února 1945
Lidové noviny publikovaly na titulní straně fotografii rozbořené kulturní památky

v Praze. 225 Na téže straně je komentovaná zpráva s útočným titulkem Prolhaný cynismus
spojenců, otištěná i ve VČS. V ní je citována Reuterova tisková kancelář, jež informovala
o tom, že podle Američanů nemají útoky na Německo za cíl terorizovat civilní obyvatelstvo.
Autor článku s prohlášením ostře nesouhlasí:
Nestoudnost, s jakou se nepřátelský hlavní stan snaží popírat, že by nálety na německá
města měly ráz teroristický, charakterisuje pravé smýšlení v nepřátelském táboře.
Zničené obytné čtvrti měst (...) jsou nepodplatnými svědky gangsterského způsobu,
jakým nepřítel vede leteckou válku. 226 Autor neskrývá své rozhořčení a článek
ukončuje slovy: „Dějiny jednou vyzvou tuto vražednou čeládku na soudnou stolici.“ 227
Národní politika v tento den otiskla na titulní straně fotografii poničeného interiéru
kostela v Emauzích. 228 Na spodu strany nalezneme článek o historii poničeného Faustova
domu. 229 Noticka na druhé straně NP, LN a Venkova informuje o vyhlášené sbírce na pomoc
těm, kteří byli v různých formách zasaženi nálety. 230
Večerní České slovo vedle komentované zprávy otisklo malou fotografii poničených
Emauz s emotivním popiskem „Ohořelé pahýly staroslavného kláštera Emuz žalují . . .“ 231
Vpravo na téže straně je publikován rozsáhlý komentář Antonína Bouchala, který píše, že již
„skončila idyla nedotčeného ostrova uprostřed válečného vlnobití.“ 232 Dále zmiňuje, že pouze
díky ochraně Říše byl český národ ušetřen válečných hrůz. Text zakončuje otázkou „Co kdyby
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BILDDIENST BÖHMEN-MÄHREN. [Rozbořené památky] [fotografie]. In: Lidové noviny. 21. 2. 1945,
roč. 53, č. 44, s. 1.
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ČTK. Jak je to s teroristickými útoky? Lidové noviny. 21. 2. 1945, roč. 53, č. 44, s. 1. − NESG. Prolhaný
cynismus spojenců, Večerní České slovo. 21. 2. 1945, roč. 27, č. 41, s. 1.
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ČTK. Jak je to s teroristickými útoky? Lidové noviny. 21. 2. 1945, roč. 53, č. 44, s. 1.
228
KOŽÍŠEK, Ant. J. [Poničený kostel Emauzy] [fotografie]. In: Národní politika. 21. 2. 1945, roč. 63, č. 44, s. 1.
229
ŽIŽKA, L. K. Faustův dům v Praze. Národní politika. 21. 2. 1945, roč. 63, č. 44, s. 1.
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ČTK. Českému obyvatelstvu hl. města Prahy. Národní politika. 21. 2. 1945, roč. 63, č. 44, s. 2. − ČT.
Českému obyvatelstvu hlavního města Prahy. Lidové noviny. 21. 2. 1945, roč. 53, č. 44, s. 2. − ČT. Českému
obyvatelstvu hlavního města Prahy. Venkov. 21. 2. 1945, roč. 40, č. 43, s. 2.
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BILDDIENST BÖHMEN U. MÄHREN. [Ohořelé pahýly] [fotografie]. In: Večerní České slovo. 21. 2. 1945,
roč. 27, č. 41, s. 1.
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BOUCHAL, Antonín. Dnes se to již vidí. Večerní České slovo. 21. 2. 1945, roč. 27, č. 41, s. 1.
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se válka přehnala přes nás?“ 233 Odpovídá, že si takovou situaci nedokáže představit
a vyjadřuje vděk Říši.
Venkov na titulní stránce otisknul fotografii z pohřbu, na níž vojáci obětem vzdávají
hold. 234

8.6

22. února 1945
Lidové noviny z tohoto dne obsahují několik zmínek o náletech. První je noticka

na titulní straně a publikovala ji všechna sledovaná periodika. Informuje o tom, že prezident
Hácha daroval obětem postiženým náletem milion korun, předseda vlády Bienert daroval
částku poloviční a ministr lidové osvěty Moravec 180 tisíc korun. 235 V LN vychází komentář,
který se věnuje mj. hloubkovým útokům Američanů. Autor je viní z nesmyslného napadání
obyvatelstva a v závěru emotivně doplňuje, že Spojenci snad nejraději útočí proti civilistům,
protože ti se nemohou bránit. 236 Na téže straně nalezneme fotografie zachycující zničené
domy po náletu 237 a zprávu o hloubkových útocích Američanů v okolí Plzně, jejíž
komentovanou verzi nalezneme ve Venkově. 238 Druhá strana obsahuje noticku, která se také
objevila v deníku VČS a Venkov. Týká se příspěvků pro oběti náletů, které primátor Prahy
obdržel od soukromých dárců. 239
Národní politika na titulní straně publikuje velmi ironický komentář: „Letci z USA −
je-li vůbec možno mluvit takto o vražedných pirátech vzduchu − odkojeni mlékem dolarové
morálky, morálky země bez katedrál, neboť za všechny své dolary si celý Wallstreet nemůže
koupiti ani jediné Emauzy.“ 240 Dále autor píše, že spojenci svou vražednou zuřivost ještě
posílili − a to hloubkovými nálety v okolí Plzně, které zasáhly zejména civilisty. V levém
233

BOUCHAL, Antonín, ref. 232.
CENTROPRESS. [Titulní fotografie] [fotografie]. Venkov. 21. 2. 1945, roč. 40, č. 44. s. 1. − Viz také Příloha
č. 4.
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Postiženým leteckými útoky. Národní politika. 20. 2. 1945, roč. 63, č. 45, s. 1. − NESG. Dar státního presidenta
postiženým nálety. Večerní České slovo. 22. 2. 1945, roč. 27, č. 42, s. 1. − ČT. Význačné dary pro letecky
postižené. Venkov. 22. 2. 1945, roč. 40, č. 45. s. 1.
236
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CEPS. [Zničené památky] [fotografie]. In: Lidové noviny. 22. 2. 1945, roč. 53, č. 45, s. 1.
238
ČTK. Hloubkové letecké útoky na civilní obyvatelstvo. Lidové noviny. 22. 2. 1945, roč. 53, č. 45, s. 1. − CH.
Terorisování obyvatelstva Protektorátu. Venkov. 22. 2. 1945, roč. 40, č. 45, s. 1.
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234

44

spodním rohu deníku nalezneme malou fotografii poničeného domu. 241 Na druhé straně novin
se dočteme o statečnosti mužů, kteří mají za úkol zneškodňovat nevybuchlé pumy na území
Protektorátu. 242 Zpráva na téže straně obyvatele vyzývá, aby nechodili sledovat trosky domů,
ale spíše pomohli: „Doposud však najdete na postižených ulicích dost a dost „diváků“. Kdyby
každý z nich byl přinucen odnést z trosek aspoň jednu cihlu, znamenalo by to značnou pomoc
těm, kdož pracují na odklizování trosek a zabezpečovacích pracích. Bylo by proto záhodno,
aby se proti nevkusnému zevlování na neštěstí vhodně zakročilo.“ 243
Večerní České slovo publikuje na titulní straně tutéž zprávu o hloubkových útocích
jako LN. 244 Druhá stránka nabízí reportáž s povzbudivým vyzněním, jež se zabývá věcmi,
které sousedi darovali postiženým náletem v místnostech Sociální pomoci na Smíchově. 245

8.7

23. února 1945
Noticku, která varuje před trestem smrti za drancování při náletech a po nich, nalezli

čtenáři v denících LN, NP a Venkov. 246 V LN, NP a VČS nalezneme tři různé varianty článku,
který informuje o nejnovějším filmovém týdeníku, jenž obsahuje záběry pořízené těsně
po dopadu bomb. 247 Např. v NP autor píše: „Shlédnutí nového týdeníku vyléčí rozhodně i toho
nejposlednějšího „snílka“ z pochybných ilusí o pravém účelu anglo-amerických náletů
a postoji nepřítele k českému národu.“ 248
Na druhé straně LN a Venkova je noticka, která informuje o dalších finančních darech,
které obdržel primátor. Jednalo se o jeden milion korun a 492 tisíc od Pražské městské živelní
pojišťovny. 249
NP otiskla fotografii blíže neurčené poničené památky. 250
241
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Autor článku otištěného ve VČS chválí obětavé obyvatele Libně a Vysočan, kteří si
vzájemně pomáhali při odklízení trosek: „Všichni bez rozdílu se horlivě ujali pomocného díla
a překonávali se ve svých výkonech.“ 251 Krátká zpráva Oběti v řadách známých informuje
o významných osobnostech, které zahynuly při náletech − např. univerzitní profesor Emil
Zikmund nebo divadelní ředitelka Jindra Zöllnerová. 252
Vydání Venkova obsahuje krátkou zprávu vybízející obyvatele k podání finanční
žádosti, pokud byli při náletech poškozeni. 253
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MWA. Zaopatření při osobních škodách, způsobených náletem. Venkov. 23. 2. 1945, roč. 15. č. 46, s. 2.
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9. Články v denících v období 24.−28. 2. 1945
9.1

24. února 1945
Lidové noviny otiskují tutéž výzvu jako deník Venkov, která vybízí obyvatele postižené

nálety, aby si zažádali o finanční podporu. 254 Zprávu publikovalo i VČS. 255
V úvodníku Národní politiky V. Strejc píše o šeptané propagandě, která způsobila smrt
mnoha Pražanů. Lidé totiž podle autora věřili, že Praha nebude bombardována, a varovné
sirény ignorovali. Dále zmiňuje, že český tisk již téměř šest let národ poučuje a bojuje
s šířenými lžemi. Text uzavírá emotivně: „Kdo českému tisku uvěřil, dlel v době náletu už
v krytu a žije. Kdo uvěřil šeptalům, je mrtev nebo poraněn. Kdo myslíš ještě dnes, že český tisk
ti lže, když tě poučuje nebo varuje, jdi a zastav se nad rakvemi padlých z našeho středu a tam
svá slova opakuj, máš-li k tomu odvahu!“ 256
Ve VČS si čtenáři mohli přečíst směrnice, které upravovaly prodejní dobu před
leteckými poplachy a po nich. 257
Krátký komentář z deníku Venkov vyzdvihuje vynalézavost poškozených, kteří si dle
autora obratně poradili s rozbitými okny, vodním potrubím a dalšími potížemi. Dodává, že
mnoho Pražanů již vystřízlivělo „z bludů šeptané propagandy, která tvrdila, že Praha zůstane
ušetřena. I to má svoji cenu a způsobí, že zmizí u mnohých lehkomyslnost, s jakou se
po oznámení leteckého poplachu chovali.“ 258

9.2

25. února 1945
V LN publikoval na titulní straně svůj rozsáhlý komentář Emanuel Moravec. V textu

se zmiňuje o mlčení české emigrace, která se k náletům vyjádřila až po několika dnech. Dále
se rozhořčuje nad zbytečnou konferencí v Jaltě, na níž se o Češích vůbec nehovořilo, proto je
dle autora příznačné, že na Prahu dopadly bomby den před vyhlášením spojenecké zprávy
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o výsledcích konference. Dočteme se: „Nepřítel se obořil na naše hlavní město ze vzduchu
a při tom vraždil bezbranné české civilní obyvatelstvo stejně zhovadile, jako vyvražďuje města
německá.“ 259 Deníky LN, NP a NČS publikovaly zprávu, která vyzývá čtenáře k co
nejrychlejšímu opravení poškozených obytných domů a informuje o tom, jak a kde získat
výjimky ze stavebního zákazu, jež jsou k opravám potřeba. 260 Všechna sledovaná periodika
otiskla krátkou zprávu, jež informuje obyvatele o možnosti získat příspěvek a postavit si
nouzová obydlí, pokud byly jejich domy postiženy nálety. 261
V článku Otevřená srdce v NP čteme o přátelském chování některých Pražanů, kteří
ochotně pomáhali sousedům, jimž vyhořely byty. Pomáhali dary i odklízením trosek:
V domech se hned pořádaly sbírky peněz, šatstva, neboť kdo rychle dává, dvakrát
dává, a zde bylo zapotřebí rychle pomoci. Vždyť opravdu někteří lidé zůstali jen v tom,
co měli na sobě, a to nebyly vždycky ani pořádné boty. A tak Praha ukázala své dobré
srdce. Mnoho bylo také těch, kteří osobně neznali nikoho z postižených, a proto
přinášeli své dárky peněžité i věcné do sběrny. 262
V NČS nalezneme dva delší články o důsledcích náletů. První informuje
o významných osobách různých oborů (malířství, lékařství, hudba), které při náletech
zahynuly. 263 Reportáž Zachránci a zachránění zachycuje několik osudů lidí během náletů,
které neměly tragický konec. Dočteme se o dítěti, jež náhodou přežilo, byť byl dům zasažen.
Vyzdvižen je policista, který zahnal do krytu zmateného mladého muže. 264
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9.3

27. února 1945
Pondělní LN, NP a VČS publikují noticku informující o přidělování skla. To podle

příkazu úřadu nesmí pověřené osoby rozdělovat na úkor ostatních. 265 LN na téže straně otiskly
noticku informující o pohřbu dvou sportovců, které zabily nálety. 266 Třetí zpráva zveřejněná
i ve Venkově varuje před svrženými nevybuchlými bombami, jež mají být ihned ohlášeny
na nejbližší policejní stanici. 267

9.4

28. února 1945
V článku v NP se dočteme o různých úspěšných sbírkách pro postižené náletem

a zejména o katolické charitě, která občany vyzývala k přispění. 268 Na téže straně nalezneme
noticku informující o necelých třech milionech korun, které byly darovány do sbírky
organizované primátorem Prahy. 269
Deník Venkov otiskuje noticku o tom, že na tentýž účet primátora dorazily tři miliony
236 tisíc korun. 270
Ve VČS se v krátké reportáži z nemocnice dočteme o uprchlících z Polska − zraněné
matce a dítěti. Autor píše, že člověk by předpokládal, že zranění způsobily nálety Američanů,
avšak pacienti byli postřeleni sovětskými vojáky. 271
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10. Články v denících v období 1.−14. 3. 1945
V posledním sledovaném období se v denících objevují zejména noticky informující
o výši vybrané částky pro oběti náletů a praktická upozornění např. na zápisy mrtvých
do matrik nebo výzvy k zachování kázně a okamžitému přesunutí do krytů, pokud se spustí
varovné sirény. Podívejme se na vybrané články.
Reportáž z 1. března v NP informuje o stavu zničeného kláštera a kostela v Emauzích.
Dočteme se, že londýnský rozhlas upozornil na to, že nálety úspěšně zničily sklad munice,
který se měl na zasaženém místě nacházet. Autor informaci označuje za lživou a píše:
„Na první pohled v okolí vyhořelého konventu, pozorovaného z křížové chodby klausury, je
jasno, že v těchto místech nemohlo být prostě nic z muničního materiálu, protože výbuchy by
stěží uchránily to, co bylo zachováno.“ 272
VČS 2. března otiskuje noticku, jež zmiňuje nový filmový týdeník, v němž je k vidění
pohřeb obětí náletů. 273
3. března článek otištěný v NP, VČS a Venkově varuje před mařením pomocných akcí
pro osoby poškozené nálety. Trestem je smrt nebo dlouholeté vězení. 274 Venkov tento den
publikoval úvodník Alfonse Sedláčka, který se o náletech několikrát zmiňuje. Píše, že
ve shozených letácích při náletech se o Churchillovi dočteme: „My spojenci nejsme žádní
netvoři. Jsme čestní lidé. Chceme být nositeli pochodně budoucnosti.“ Z letáku někdo vytvořil
plakát a dopsal tam na něj výrok Jana Masaryka, který říká, že se za útok modlil a očekává, že
se bude mnohokrát opakovat. Ironické vyznění plakátu Sedláček využívá jako nenávistný
prolog svého textu. Píše, že Spojenci nejsou čestní lidé a bez pocitu viny bombardovali Prahu.
Dále obviňuje emigrantskou vládu, že se „modlila“ za tyto útoky „a také za to, aby bylo
povražděno ještě víc nevinných českých lidí, ještě víc dětí, ještě víc matek, ještě víc rodiček
s novorozeňaty!“ 275
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VČS otiskuje článek, který zachycuje dojemný příběh 81letého lékaře ze dne náletů.
Ve zřícené nemocnici muž bloudil kouřem, když ho bývalý pacient zachránil. Lékař
po desetiletí vedl ústav hluchoněmých a podle autora za svou práci nikdy nežádal odměnu
nebo uznání: „Prozřetelnost ho však odměnila sama. Ve chvíli nejtěžší poslala mu jako anděla
strážce bývalého chovance ústavu, hluchoněmého mladíka Tomáše Šímu, který přiběhl
u zasažené nemocnice s ostatními obětavými zachránci a poznal v bloudícím starci pana
ředitele, kterého mají všichni chovanci rádi.“ 276
LN, NP a VČS publikují 7. března rozhovor s mluvčím pražských městských podniků
(jméno neuvedeno), které pomáhaly odstraňovat škody po náletech. Dozvídáme se
o promyšlené organizaci podniků a okamžitém zásahu, což umožnilo brzké obnovení dodávek
plynu, elektřiny a vody. Mluvčí v závěru dodává: „Škody způsobené bombardováním
na elektr. vedení a plynovém potrubí byly rychle odstraněny, začež třeba děkovati neúnavné
práci dělníků, montérů a inženýrů.“ 277
11. března čtenáři v LN nalezli oznámení: „Po leteckém útoku na Velkou Prahu bylo
možno pozorovati, že většina pražských domů byla stavěna a je provedena velmi
důkladně a solidně.“ 278
Přesně měsíc po náletech J. Beran v krátkém kmentáři v NP na událost
vzpomíná a vybízí k přispění na oběti: „Nezapomínejme, že všechny ty ssutiny [sic] a trosky,
s nimiž se ještě setkáváme v postižených čtvrtích na každém kroku, jsou provázeny hlubokými
tragediemi, kterých nevidíme. V několika málo vteřinách pozbyli mnozí naši spoluobčané
nejen svůj majetek, ale v troskách hořících a pobořených domů zanechali i své nejdražší.“ 279

276
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11. Závěr
Pokud hovoříme o legálních protektorátních periodikách ve sledovaném časovém
úseku této práce, rozhodně se nejedná o období žurnalistických osobností, které by vytvořily
hodnotné texty s brilantní stylistikou. I když někteří šéfredaktoři a redaktoři sledovaných
deníků patřili ke skupině aktivistických žurnalistů (K. Werner, J. Scheinost), jež se snažila
působit výrazně, tak v celkovém součtu se jednalo spíše o nepatrný počet lidí.
Zkoumané deníky (Lidové noviny, Národní politika, Večerní České slovo a Venkov)
byly nuceny čerpat ze stejných agenturních zdrojů a řídit se týmiž cenzurními direktivami.
Mediální agendu zcela nekompromisně formovaly úřady řízené nacisty. V roce 1945 byly
cenzurní mechanismy Protektorátu již roky osvědčenou a fungující praxí. Třístupňová cenzura
zahrnovala instruování šéfredaktorů na tiskových poradách, cenzory dosazené v redakcích
a následnou cenzuru ve formě postihů a trestů za nevyhovující texty. Žurnalisté si byli vědomi
možných konsekvencí, a pokud by i přes to chtěli publikovat články např. s protinacistickým
vyzněním, nebylo by to možné. Autorské texty proto tvořily pouze úvodníky či komentáře
aktivistických novinářů a zbývající mediální obsahy jednotlivých deníků byly velmi
uniformní či zcela totožné, čímž se potvrdila hypotéza uvedená v tezích. Periodika mezi sebou
tedy spíše odlišovala grafická úprava, výběr fotek a počet stran než originální texty nebo
exkluzivní informace. Pokud se autorské články objevily, obsahově korespondovaly
s cenzurními příkazy nebo přímo s nacistickou ideologií.

Články o Spojencích a o náletech
Listy repetitivně v obyvatelích Protektorátu Čechy a Morava vzbuzovaly nenávist vůči
Spojeným státům a Velké Británii. Říši považovaly za svého ochránce a vykonavatele
pomsty. Po náletech vybízely k vytrvalosti a nezlomně hlásaly, že Hitler válku vyhraje a je
třeba ho podporovat. V denících se o Američanech a Britech psalo výhradně v negativním
kontextu − řadu článků doplňovaly např. ironické nebo na city čtenářů působící titulky či
podtitulky. O Spojencích se čtenáři dozvídali, že osvobozené země „plení, drancují a že v nich
vládne pouze hlad s bídou“.
Články zpravodajského charakteru velmi často obsahovaly subjektivní vsuvky,
expresivita pejorativní či knižní a poetické výrazy. Po jejich přečtení je zřejmé, že autoři se
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objektivnímu přístupu nechtěli přiblížit, což je však vzhledem k propagandistickým účelům
tehdejších médií očekávatelné. Mediální obraz, který o náletech sledovaná periodika vytvořila
podle predikcí uvedených v úvodu, komplexní nebyl. Kromě cenzury redakce limitoval nízký
počet stran a omezené zdroje informací. Vybrané čtyři deníky otevřely své zpravodajství
o náletech toutéž krátkou agenturní zprávou. Během následujících dní ho doplnily
černobílými fotografiemi hořících obytných budov či kulturních památek. Nejvíce fotek
publikovalo Večerní České slovo (jedenáct) a nejméně Lidové noviny (čtyři). Otištěné
fotografie povětšinou zachycovaly budovy, nikoliv nálety zasažené obyvatele – ať už zraněné
či mrtvé. Některé fotografie v denících byly tytéž a téměř vždy byly menších rozměrů
(výška: cca sedm cm, šířka: cca šest cm).
Jedno číslo často neobsahovalo více než dvě až tři krátké zmínky o náletech, a to
i přes fakt, že se jednalo o období bezprostředně po nich. Každý z deníků k událostem
publikoval komentář či úvodník na titulní straně. Absentují jakékoliv reportáže z nemocnic,
rozhovory se zraněnými nebo podrobný výčet škod. Značnou pozornost listy věnovaly
poničenému Emauzskému klášteru, jehož historií se zabývalo několik článků. Autoři
apelovali na náklonnost Čechů k historii tím, že v těchto textech podrobně zmiňovali historii
budov a jejich tehdejší význam a slávu.
V období po náletech se sporadicky publikovaly reportáže, jež měly pozitivní vyznění
a akcentovaly lidskou solidaritu a jednotu, což na čtenáře v obtížných časech mohlo mít
pozitivní dopad, ale tyto typy textů autoři frekventovaně využili k démonizaci nepřátel
(Spojenci, Benešova vláda) a podněcování nenávisti vůči nim. V článcích se vyzdvihovala
např. spolupráce obyvatel, kteří si pomáhali odklízet trosky. Čtenáři také nalezli pochvalný
článek o městu, které lidem brzy zajistilo dodávky vody, plynu a elektřiny, za což autoři
glorifikovali dělníky, inženýry a další „bezejmenné hrdiny“. Na titulní straně se zprávy
související s nálety objevily pouze v prvních dnech po nich a také při smuteční slavnosti
za oběti. Na prvních stránkách lidé nalezli spíše zprávy např. o sovětské frontě či konferenci
v Jaltě.
Na druhých a třetích stránkách deníků se objevovaly praktické informace, které měly
lidem postiženým nálety usnadnit žádosti o odškodnění či získání nouzového obydlí. Ani
jeden z deníků neobsahoval informace o počtu letadel, svržených bomb či trase letu. Ty, kteří
nálety zorganizovali a provedli, označovaly deníky např. za „nehumánní gangstery“,
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„zločince“ a nezmínily, že se mohlo jednat např. o navigační omyl. Teorii o „zlovolném útoku
anglo-amerických letadel na ženy, děti a nemocnice“ podpořily argumenty týkající se faktu,
že nebyly zasaženy žádné strategické cíle, ale pouze obytné čtvrti včetně nemocnic a památek.
O probíhajícím bombardování Drážďan až na výjimku neinformovaly. Čtenáři se také
nedozvěděli, že pumy svrhli pouze američtí piloti.
V posledním sledovaném období je pro deníky symptomatické publikování týchž
krátkých článků. Jednalo se zejména o aktualizované noticky o výši vybraných finančních
prostředků obětem náletu a výzvy obyvatelům, aby rychle reagovali na další případné sirény,
které mohou být v budoucnu opět spuštěny.
Shodně objektivně analyzované deníky psaly o nedisciplinovanosti některých Pražanů,
kteří protiletecké signály ignorovali. Apelovaly na ně, aby si uvědomili, že Praha již není
„nedotknutelným ostrůvkem“, a po zaznění signálu ihned směřovali do krytů. Několik
komentářů a sloupků obsahuje knižní líčení následků náletů, která působí značně emotivně.
Tyto články ve čtenářích velmi pravděpodobně prohlubovaly jejich vlastní negativní pocity
vůči Američanům a Britům. Bombardování ze 14. února zabilo stovky civilistů a podle médii
prezentovaných informací se tehdejší obyvatelé mohli jen stěží domnívat, že útoky nebyly
plánované. Deníky (resp. nacisté a kolaboranti) tím získaly nové a silné argumenty. Mohly tak
na čtenáře působit ještě intenzivněji. Lidé se tak v textech s nenávistnou rétorikou mj. dočetli,
že těmito útoky Spojenci jen potvrdili svou brutalitu a krutost, o které už listy referovaly
dříve, a že tyto „zločinné akce proti nevinným civilistům“ Benešova vláda schvaluje. Otázkou
zůstává, proč žurnalisté nepublikovali reportáže z nemocnic, v nichž se léčili zranění lidé.
Jedna z bomb např. zasáhla tramvaj za plného provozu a několik lidí ihned zabila, dalším
amputovala končetiny, což se jeví jako jeden z nosných zdrojů k článkům pro tehdejší
mediální válečnou propagandu.
Závěrem lze konstatovat, že periodika pomocí cenzurních mechanismů a žurnalistů,
z nichž někteří patřili ke kolaborantům, vytvořila o náletech zmanipulovaný mediální obraz,
jež ovlivnil mnoho obyvatel Protektorátu a doteď vydává svědectví o mediálních praktikách
nacistických okupantů.
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12. Summary
The thesis concludes that studied periodicals (Lidové noviny, Národní politika, Večerní
České slovo, and Venkov) drew on the same press agency sources and were obliged to follow
uniform censorship guidelines. News coverage therefore consisted of similar or identical
articles. Reportage of the Allies during the first studied period was exclusively negative. The
American bombings of Prague in February 1945 provided newspapers with a strong argument
as to the “iniquitousness and cowardice” of the Allies, which was used to further instill hatred
into readers.
News articles contained subjective insertions and various poetic or expressive phrases.
These aspects are clearly evident mostly in texts written by activist journalists. The initial
report on the bombings was identical in all studied periodicals. In following days, the daily
papers mentioned the air raids only two or three times; newspapers were limited by low
number of pages and severe censorship. Readers were informed that the raid in question was
planned and affected solely innocent civilians and valuable cultural sights. The media image
created by papers was by no means a complex one.
After the raid, newspapers sporadically published positive stories and accentuated
human solidarity and unity, which may have had a positive influence on readers. Journalists
used this type of texts frequently in order to demonize the enemy and arouse hatred. Daily
papers uniformly reported on disorderly conduct of Prague citizens, many of which ignored
civil defense sirens and didn’t hide in bomb shelters.
This thesis strived to describe media reality to which inhabitants of Protectorate of
Bohemia and Moravia were subjected. Period manipulative texts bear witness to the way
activist journalists wrote and Nazi censorship operated during the occupation.
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