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Úvod
Druhá světová válka představuje největší katastrofu v lidských dějinách. Do
válečných akcí vstoupilo 48 států, v nichž žily na čtyři pětiny veškerého tehdejšího
obyvatelstva. Přímo na bojišti bojovalo přes 110 miliónů vojáků.1 Fašistický, především
hitlerovský režim představoval koncentrovanou politickou a ideologickou moc, v níž si
totalitní elity podřídily všechny struktury společnosti. Mezi výjimku nepatřily ani média.
V této bakalářské práci se zaměřuji na problematické období, které započalo
patnáctým březnem 1939 a nastolilo pro české země 6 těžkých okupačních let. V roce 2019
uplynulo od tohoto dne 80 let a je více než nutné si toto datum neustále připomínat jako
vzpomínku na temné období našich dějin, které ovlivnilo miliony lidských životů.
V první části se zaměřím na dějinný vývoj, který následoval po vyhlášení
Protektorátu Čechy a Morava. Objasním důvody jeho vzniku a představím osobnosti, které
jsou s jeho vytvořením spojeny. Stručně popíšu nově vzniklou správu, která měla dohled nad
dodržováním nacistického pořádku. Zaměřím se i na osobnosti a jejich funkce v novém
řídícím aparátu. Kapitolu ukončím popisem života v protektorátu a nepokojů, které pár
měsíců po jeho vyhlášení následovaly.
Protesty vyústily ve výroční den vzniku Československa 28. října 1939, který
převážně studenti využili k vyjádření nespokojenosti s životem pod nacistickou nadvládou.
Tento den byl osudným pro studenta Jana Opletala a dělníka Václava Sedláčka, ten na
následky zranění ozbrojenou represí nacistů na místě podlehl. Místopředseda studentské
rady Opletal zemřel o několik dní později, konkrétně 11. listopadu 1939, a jeho smrt se stala
symbolem protiněmeckého protestu. V druhé části práce se budu věnovat také dalším
klíčovým datům 15. a 17. listopadu 1939, které nastolily novou éru českého vysokého
školství. Budovy škol byly obsazeny nacisty a na 3 roky uzavřeny. Stovky českých studentů
byly transportovány do koncentračního tábora Sachsenhausen, několik z nich tento pobyt
nepřežilo.
V třetí části se zaměřím na mediální situaci v okupovaném území Protektorátu Čechy
a Morava, které bylo pod přísným dohledem Říše. Protektorátní tisk a rozhlas sloužily
1

MENCL, Vojtěch. Křižovatky 20. století: světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách. Praha: Naše vojsko,
1990, s. 163-164. ISBN 80-206-0180-5.
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k propagandě nacistických myšlenek a dezinformace se staly jednou ze zbraní německého
boje. V práci popíšu systém, který v protektorátu fungoval ke kontrole a řízení médií a
zmíním osobnosti, které byly tímto úkolem pověřeny. Zdůrazním vliv a míru cenzury, která
zasáhla všechny sféry médií. Na základě stenografického zápisu z protektorátní tiskové rady
konané 24. listopadu objasním princip fungování cenzurních zásahů v tisku.
V poslední kapitole představím čtyři vybraná periodika, která mohla na území
Protektorátu legálně šířit své výtisky. Mezi ty patřily České slovo, Lidové noviny, Národní
práce a deník Venkov (v tezi uvedené noviny A-Zet jsem kvůli nedostupnosti v archivu
Národní knihovny musela nahradit listem Národní práce). V praktické části podrobím
periodika zkoumání, jak o výše uvedených událostech nacistické represe proti studentům
českou veřejnost informovaly. Srovnám, v jakých aspektech se nabízené informace
v novinách lišily od ověřených historických faktů. Zaměřím se na prostor, který byl těmto
zásadním otázkám v tisku věnován a s jakým časovým zpožděním legální tisk občanům
informace nabídl. Zároveň budu analyzovat jazyk, který redaktoři používali. Praktická část
sleduje reflexi událostí v uvedených periodikách od 28. října 1939 do 30. listopadu 1939,
protože tisk se v dalších dnech protestním akcím již nevěnoval.
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1 Vznik Protektorátu Čechy a Morava
Expanzionistické snahy nacistů o ovládnutí českomoravského prostoru se
projevovaly již v počátcích 30. let 20. století a vycházely z představ Adolfa Hitlera, že Čechy
a Morava budou součástí jádra Velkoněmecké říše. Tyto tendence pokračovaly přípravou
vojenské agrese za neustálé podpory Sudetoněmecké strany a dohodou podepsanou po
jednáních v Mnichově 29. září 1938.
Odstoupení českého pohraničí, jehož docílili v Mnichově, pro Němce neznamenalo
definitivní řešení. „České země pro ně dále představovaly potenciální hrozbu a vznik Sudet
neoživil německé hospodářství tak, jak se očekávalo. Mezi nacistickou špičkou tak zvítězilo
radikální řešení.“2 Akce k ovládnutí ještě neobsazených českých území byla koncipována
jako „mírová“ bez jakýchkoliv mobilizačních posil. Situace vyústila nacisty vynuceným
vyhlášením slovenské samostatnosti, česko-německými jednáními v Berlíně v noci ze 14. na
15. března 1939 a na ně bezprostředně navazující vojenskou okupací Mnichovem
okleštěných českých zemí.3 Vlastní vydání Výnosu o zřízení Protektorátu Čechy a Morava
16. března 1939 tento proces po státoprávní stránce dovršilo.4
Po 15. březnu následovalo pro český lid šest těžkých okupačních let. Z historického
hlediska šlo ale o velmi důležité období: „Přestože celé toto období vnímáme jako přímý
následek přijetí „Mnichova“ a z pohledu našeho právního řádu je dodnes označováno
pojmem „nesvoboda“, jde o období historicky velmi významné. Právě v těchto měsících
krystalizovaly síly budoucího protinacistického odboje.“5 Obsazením zbytku českých zemí
a vyhlášením německého Protektorátu Čechy a Morava 16. března 1939 vyvrcholila ani ne
půlroční éra „druhé republiky“.

2

GAJAN, Koloman, ed. Německý imperialismus proti ČSR (1918-1939). Praha: Nakladatelství politické

literatury, 1962, s. 480-481.
3

BUCHVALDEK, Miroslav. Československé dějiny v datech. Praha: Svoboda, 1986, s. 412-413. Členská

knižnice (Svoboda).
4

MARŠÁLEK, Pavel. Pod ochranou hákového kříže: nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945.

Praha: Auditorium, 2012, s. 14. 20. století. ISBN 978-80-87284-20-9.
5

PEJČOCH, Ivo a Jiří PLACHÝ. Okupace, kolaborace, retribuce. Praha: Ministerstvo obrany České republiky
- Prezentační a informační centrum MO, 2010, s. 3. ISBN 978-80-7278-529-2.
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1.1 Obsazení českých zemí německými vojsky
V atmosféře vzrůstající nervozity a množících se nepokojů a násilností z německé i
české strany, vznikla myšlenka přímého jednání s Německem na nejvyšší úrovni. Naděje
obou národů se upnula k plánu cesty prezidenta Emila Háchy do Berlína. V české
reprezentaci převládalo přesvědčení, že po schůzce se celá situace vyjasní a uklidní. Sám
Hácha zřejmě nejvíce věřil tomu, že se bude jednat zejména o Slovensku, k tomu ale nedošlo.
Hitler měl od začátku jasně připravenou koncepci, kterou prosadil.
České delegaci oznámil, že se chystá obsadit zbytek Čech. Pod výhružkou leteckého
útoku na Prahu Háchovi nedal Hitler jinou možnost, než přijmout bezpodmínečnou
kapitulaci.6 „Případný odpor měl být zlomen všemi prostředky s nedozírnými následky.
Hácha se nakonec podrobil nevybíravému nátlaku a spolu s ministrem zahraničí
Chvalkovským podepsali dokument, ve kterém vložili osud českého národa a země do rukou
vládce, a vedle toho stvrdili podpisem i kapitulační podmínky.“ 7 Již během tohoto podpisu
se státní prezident Emil Hácha a ministr zahraničí František Chvalkovský zavázali, že „ve
veřejných projevech, v tisku, v divadle, rozhlase bude zachována plná zdrženlivost“8. Touto
směrnicí byl tisk ovlivněn bezprostředně po začátku okupace.
Ještě předtím, než se stačil prezident Hácha vrátit z Berlína, přijel 15. března 1939
na Pražský hrad Hitler se svým doprovodem. Jeho návštěva právě podrobeného území
proběhla s maximálním možným utajením. O Hitlerově příjezdu nevěděla ani vláda, která
na Hradě v těch chvílích zasedala.9 Během nadcházející noci byl dotvořen státoprávní statut
okupovaných zemí. České země se tak po Rakousku staly druhým státem, který se dostal

6

ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 3. vyd. Praha: Libri, 1999, s. 686. ISBN 80-7277-

000-4.
7

MARŠÁLEK, Pavel. Pod ochranou hákového kříže: nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945,

ref. 4, s. 15
8

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s.

299. ISBN 978-80-7367-698-8.
9

UHLÍŘ, Jan Boris. Protektorát Čechy a Morava v obrazech. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008, s. 26. ISBN
978-80-7360-675-6.
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pod nadvládu nacistického Německa.10 Obsazení českých zemí proběhlo bez větších
nepokojů.11
Dokument s názvem Výnos vůdce a říšského kancléře z 16. března 1939 o
Protektorátu Čechy a Morava (Erlass des Führer sund Reichkanzlers vom 16. März über
das Protektorat Böhmen und Mähren) byl formulačně doladěn a podepsán následující den
odpoledne. Text poprvé přednesl v rozhlase německý ministr zahraničí Ribbentropp.
Zanedlouho znění dokumentu přinesl i denní tisk a úřední sbírky právních předpisů. 12

1.2 Nově vzniklá správa
Z výnosu vyplývalo, že v Protektorátu může zůstat stávající vláda a zachován mohl
být i parlamentně demokratický systém.13 Zrušeny ale byly některé instituce, které
představovaly státní suverenitu. Jiné byly s okleštěnou mocí ponechány. Nacisté ve snaze
předstírat funkčnost české státní správy nezasahovali do správních struktur ve velké míře a
ponechali ve funkcích úředníky druhé republiky.
V čele autonomní správy protektorátu setrval český prezident Emil Hácha.
Výkonnou moc si ponechala vláda. I správa na nižších stupních zůstala v českých rukách.
Domácí protektorátní administrativa ale podléhala německé okupační správě. Češi ale často
německé správě vzdorovali: „Protektorátní správu nacisté paralyzovali, aby sloužila jejich
zájmům. Zpočátku se v řadách protektorátní reprezentace objevovaly rezistentní tendence
(činnost protektorátního premiéra Aloise Eliáše).“14 Generál Alois Eliáš nahradil ve funkci
předsedy vlády Rudolfa Berana.15 Zachováno zůstalo i četnictvo, policie a vládní vojsko.
„Veškerý bezpečnostní aparát, jehož úkolem bylo udržet v protektorátu klid, byl v rukách
10

MENCL, Vojtěch, Křižovatky 20. století: světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách, ref. 1, s. 163-164

11

BRANDES, Detlef. Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945.
V čes. jaz. vyd. 2. Praha: Prostor, 2000, s. 26. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-028-1.
12

Tamtéž

13

Tamtéž, s. 48

14

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století, ref. 8, s. 88-89

15

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.
Praha: Grada, 2011, s. 191. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.
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nacistů. Všemocné gestapo mělo úřadovny v řadě míst Čech a Moravy.“16 Říšským
protektorem, nejvyšším německým úředníkem pověřeným dohledem nad autonomní
správou protektorátu, jmenoval Hitler 18. března 1939 Konstantina von Neuratha, bývalého
říšského ministra zahraničí. Zároveň jmenoval i jeho zástupce sudetského Němce Karla
Hermanna Franka.17

1.3 Život v Protektorátu
Protektorát Čechy a Morava měl rozlohu 49 363 km čtverečných a roku 1939 v něm
žilo přibližně 7, 38 milionu obyvatel.18 Příslušníci německé minority získali říšské občanství,
Češi občanství protektorátní. Český národ byl vystaven všudypřítomné germanizaci.
Česká kultura byla pozvolna oslabována, české školství utlumováno. Obyvatelé
židovského původu byli zbaveni občanských práv a následně perzekuováni. Od podzimu
roku 1941 začalo docházet k jejich fyzické likvidaci v koncentračních táborech. České
hospodářství bylo Němci vykořisťováno a úspory obyvatelstva byly částečně znehodnoceny
nereálným kurzem protektorátní koruny k říšské marce.19 Židovský majetek byl bez výjimky
konfiskován. Obyvatelé protektorátu se museli spoléhat na přídělový systém, který zdaleka
nedokázal uspokojovat jejich potřeby.
Porobené obyvatelstvo se s protektorátem nesmířilo. Mnozí se zapojili do domácí
ilegální aktivity nebo odešli do exilu, kde proti nacismu mohli bojovat otevřeně. V zahraničí
se ustanovilo československé zřízení v exilu v čele s prezidentem Edvardem Benešem a
exilovou vládou se sídlem v Londýně.20 Masově projevili Češi odpor vůči okupaci při
demonstracích 28. října 1939 a 15. listopadu 1939, po nichž byly 17. listopadu 1939
uzavřené české vysoké školy.

16

MENCL, Vojtěch. Křižovatky 20. století: světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách, ref. 1, s. 163-164

17

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti,
ref. 15, s. 191-192
18

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století, ref. 8, s. 88-89

19

Tamtéž

20

Tamtéž

12

Projevy odporu byly nacisty trestány smrtí, odnětím svobody či koncentračním
táborem. Všeobecnou hrozbou zejména pro mladé studenty bylo totální nasazení na nucené
práci pro říši. Během let 1939-1945 zahynulo přes 360 tisíc československých občanů, z toho
asi 270 tisíc židovského původu.21

21

KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století, ref. 8, s. 88-89
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2 Studentské protesty a uzavření českých vysokých škol
Ve výroční den vzniku Československé republiky 28. října 1939 došlo v Praze
k masovým nepokojům, které neměly ve středoevropském prostoru obdoby. Akci z velké
části organizovali studenti, kteří již v předchozích dnech šířili letáky s pozvánkou k účasti
na shromáždění. U pomníků mnoha významných osobností české historie kladli kytice
s trikolórou.22 Hlavní město bylo nejrůznějšími letáky a výzvami zaplaveno. Lidé měli
příležitost vyjádřit nesouhlas s protektorátem a žádat svobodu a obnovu samostatnosti. „Již
časně ráno 28. října byly pozorovány první náznaky mimořádného dne, zvláště v tom, že
téměř všichni Češi, jdoucí do práce, měli na klopách kabátu nebo plášťů bílo-červeno-modré
stuhy v dosud nebývalé velikosti, které byly podle jednotných pokynů zhotoveny, všude
prodávány nebo pouličním chodcům vnucovány.“23 Výrazné prvky na oblečení se přitom
mohly stát důvodem k zatčení.
K prvním potyčkám došlo již po deváté hodině ranní u kostela sv. Ludmily na
Vinohradech. V deset hodin se na Václavském náměstí rozhořely střety mezi demonstranty
(především studenty) a německými občany. Demonstrace pokračovala i odpoledne. Okolo
14 hodiny bylo Václavské náměstí přeplněno stotisícovým davem, který skandoval slávu T.
G. Masarykovi, Edvardu Benešovi a Československé republice.
V 16 hodin zatelefonoval státnímu tajemníkovi K. H. Frankovi Adolf Hitler a nařídil
mu demonstrace potlačit. Dav byl z Václavského náměstí vytlačen do okolních ulic a nacisté
začali na několika místech do demonstrantů střílet.24
Kolem půl sedmé ve večerních hodinách byl v Žitné ulici zasažen do srdce mladý
pekařský dělník Václav Sedláček, který zranění na místě podlehl. O malou chvíli později
zasáhla kulka do břicha medika a studentského funkcionáře Jana Opletala. „Opletal byl
pravděpodobně v zástupu demonstrantů, kteří postupovali z Vodičkovy ulice na Karlovo
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náměstí. Někde se uvádí, že v něm bylo tři tisíce lidí a Opletal v čele.“25 Střelbou byli
zasaženi i další čeští občané a situace se začala uklidňovat až během deváté hodiny večerní.26
K různým formám manifestací došlo i na dalších místech. Větší demonstrace
proběhly například ve Dvoře Králové, Polici nad Metují, Vamberku či Kostelci nad Orlicí.
V Poličce došlo k sabotáži v tamní továrně na munici. Závod musel být na čtyři hodiny
uzavřen, protože někdo nasypal rozemleté sklo do velkého elektrického motoru.27

2.1 Smrt a pohřeb Jana Opletala
Události dospěly k dramatickému rozuzlení v souvislosti s Opletalovou smrtí, ke
které došlo 11. listopadu 1939. Zpráva o úmrtí místopředsedy studentské samosprávy
Hlávkových kolejí se rychle rozšířila a organizace pohřbu se ujal právě kolejní výbor.
Předseda samosprávy Maxmilian Martischnig se spolu s dalšími účastníky musel zavázat,
že během smuteční tryzny, která se měla uskutečnit v Praze, bude zachován naprostý klid.28
Rozloučení s mrtvým bylo zahájeno 15. listopadu 1939 na Albertově. V kapli
Hlavova patologického ústavu, kde byla rakev s ostatky vystaven, stála čestná stráž a u
katafalku leželo mnoho věnců. Odtud studenti z Hlávkovy koleje rakev vynesli v doprovodu
několika tisíc lidí ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie na Slupi. Poté byla rakev odvezena
do Lohy nad Moravou, odkud Opletal pocházel. Během nakládání rakve do pohřebního vozu
zazněla národní hymna.29
Asi pět set lidí se poté vydalo ke Karlovu náměstí, kde se srazilo s protektorátní
policií a ukrylo se v budovách Českého vysokého učení technického. Policie jim posléze
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dovolila po malých skupinkách odejít, ale studenti se venku opět spojili a vytvořili průvod,
který za skandování hesel zamířil do centra města. Na Národní třídě došlo k napadení řidiče
K. H. Franka.
Demonstrace, která pokračovala na různých místech až do pozdních hodin, se stala
záminkou k zásahu proti českým vysokým školám. Na řadu přišlo zatýkání, poprava devíti
studentských funkcionářů, vpád německých ozbrojených složek do studentských kolejí a
uvěznění přibližně 1200 studentů z Prahy, Brna, Příbrami, Olomouce v koncentračním
táboře Sachsen-Hausen. 30 České vysoké školy byly 17. listopadu uzavřeny.

2.2 Tajná akce 17. listopadu
S takzvanou akcí Sonderaktion Prag vom 17. November bylo započato v noci z 16.
na 17. listopadu. Nejprve 16. listopadu večer gestapo vtrhlo do kanceláře studentského svazu
v Hopfenštokově ulici, kde se právě konala schůze výboru. Přítomné funkcionáře zadrželo
a odvezlo do svého sídla v Petschkově paláci k výslechu.31 Většina zajištěných byla druhého
dne popravena.
České vysoké školy byly přepadeny v brzkých ranních hodinách 17. listopadu 1939.
Brzy po půlnoci gestapo obsadilo budovu techniky na Karlově náměstí. Kolem čtvrté hodiny
ranní přišly na řadu koleje. Od půl čtvrté hodiny byla obklíčena a obsazována Masarykova
kolej. „Bez výstrahy bylo stříleno do oken a to jak z pušek, tak z kulometů. Studenti byli
zatýkáni v pokojích. Ti, co se ohrazovali, byli surově biti.“32 Hlávkova kolej byla přepadena
kolem čtvrté hodiny. Studentská kolonie na Letné byla obsazena kolem půl šesté hodiny
ráno.33 Poslední na řadu přišla kolej Švehlova na Žižkově. Zhruba 850 obyvatel těchto čtyř
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kolejí byli odvezeni během rána do dělostřeleckých kasáren v Ruzyni. Ostatní pražské koleje
byly obsazeny, ale nezatýkalo se v nich.34
Mezi obsazená místa patřily i budovy právnické fakulty, filosofické fakulty, nová
technika v Dejvicích, ústavy na Albertově, dokonce i Všeobecná nemocnice na Karlově
náměstí.
Zajištěné studenty převzali v ruzyňských kasárnách členové Hitlerova elitního
oddílu. Ti, co nedosáhli 20 let, mohli kasárny opustit. Zbytek, kolem tisíce studentů, byl
sepsán a opatřen průvodními listinami pro přijetí do koncentračního tábora nebo německé
věznice. 35 Druhý den 18. listopadu v brzkých ranních hodinách jim bylo oznámeno, že
„jejich vůdcové byli zastřeleni, oni budou transportováni, přičemž každý, kdo se pokusí o
útěk, bude zastřelen.“36 V noci ze soboty na neděli přijel vlak do stanice Oranienburg. Odtud
byli studenti vypraveni pěšky do koncentračního tábora.37
Čeští studenti byli z koncentračního tábora Sachsenhausen propouštěni od konce
roku 1939 až do 10. března 1943. Zpravidla se tak dělo ve výjimečných dnech, jako byly
narozeniny Adolfa Hitlera a svátky. Před opuštěním tábora museli podepsat prohlášení, že
se o táboře nebudou zmiňovat. 18 studentů pobyt v Sachsenhausenu nepřežilo.38
Některým českým studentům se podařilo uprchnout před perzekucí do Velké
Británie. „Promoce 44 lékařů v letech 1943-1944 měly veliký symbolický význam, proslulá
Oxfordská univerzita jim vydávala československé diplomy v zastoupení dočasně uzavřené
Univerzity Karlovy.“39 240 vysokoškoláků se zapojilo v československých jednotkách do
války proti Německu. Události měly celosvětový ohlas, v roce 1941 byl 17. listopad
prohlášen v Londýně za Mezinárodní den studenstva.
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Uzavřením českých vysokých škol bylo postiženo 10 univerzit. Patřily mezi ně:
Karlova univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Cyrilo-metodějská bohoslovecká
fakulta v Olomouci, Husova československá evangelická fakulta v Praze, České vysoké
učení technické v Praze, Česká vysoká škola technická v Brně, Vysoká škola zemědělská
v Brně, Vysoká škola zvěrolékařská v Brně, Vysoká škola báňská v Příbrami a Akademie
výtvarných umění v Praze.40
Ve školním roce 1938-39 bylo uzavřením škol zasaženo na českých školách 1223
učitelských sil. „V Praze takto bylo postiženo 12 248 vysokoškolských studentů a studentek,
v Brně 4959, v Příbrami 153 a v Olomouci 206 studentů.“41 Budovy byly přeměněny na
kasárny, úřadovny nebo kanceláře. Materiály z vysokých škol byly rozkradeny nebo
zničeny.
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3 Média jako nástroj propagandy
Média se staly bezpochyby součástí vojenské strategie a nástrojem válečné
propagandy. Nejvíce v tomto období rostl společenský a politický význam rozhlasu.
Dokonce i v zemích, které byly válečným konfliktům geograficky vzdálené, jako například
USA, posílilo rozhlasové vysílání své postavení tím, že bylo schopno poskytovat aktuální
vysílání 24 hodin denně. Ve Velké Británii podpořil postavení rozhlasu nedostatek
novinového papíru vyvolaný přechodem na válečnou průmyslovou výrobu.42
Nacisté již od svého nástupu k moci začali budovat propracovaný systém
propagandy. „Běžnou se stala výroba osvětových a propagandistických obsahů a praxe
účelového zveřejňování a zatajování informací sloužící nejen k dezinformaci protivníka a
k dalším taktickým manévrům vojenské povahy, ale také k ovlivnění veřejného mínění,
pozvednutí morálky či posílení odporu proti nepříteli.“43 Na propagandistickém systému se
významně podílel říšský ministr propagandy a lidové osvěty Joseph Goebbels. Úkolem bylo
posilovat vědomí národní jednoty. Na okupovaných území se mediální produkce rozdvojila
na legální, která byla podřízená okupační správě a odbojovou, za jejíž produkci a šíření
hrozily i hrdelní tresty.

3.1 Média v Protektorátu Čechy a Morava
Na území Protektorátu Čechy a Morava byla pro mediální situace příznačná
především systematická snaha nacistické moci dostat pod kontrolu veškerou produkci
potenciálně ovlivňující veřejné mínění. Jinými slovy: „eliminovat odpor k nacistické
expanzivní, antisemitské, antislovanské a rasistické politice a vynutit si loajalitu obyvatel
obsazeného území.“44 Proti této tendenci působilo úsilí domácího i zahraničního odboje.
Média v protektorátním období rozděluje kolektiv autorů v knize Dějiny českých médií: od
počátku do současnosti na tři základní typy:
42
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1. legální média kontrolované a řízená okupační správou a jí loajální protektorátní
státní administrativou (tedy legální periodika, rozhlasové vysílání a filmový
průmysl),
2. ilegální tiskoviny vydávané na území protektorátu odbojovými skupinami,
3. média působící na území protektorátu ze zahraničí, tedy z území ovládaných
spojeneckými vojsky. Zároveň je třeba přičíst i média působící v zahraničí, která
oslovovala občany, kterým se z Československa podařilo uprchnout.45

3.2 Protektorátní tisk
Legální tisk v letech 1939 až 1945 nebyl a ani nemohl být projevem svobodné vůle.
Byl usměrňován a řízen v tendencích protektorátního režimu a směrnic okupačních úřadů.
„V jistém smyslu byl politický tisk antipólem tisku ilegálního, který byl skutečným mluvčím
porobeného národa.“46 I proto byl protektorátní tisk ostře kritizován odbojem.
Předsednictvo ministerské rady určovalo výši nákladu periodik, zastavovalo
vydávání tiskovin a stanovovalo rozsah listů včetně inzerce. K vydávání periodik bylo nutné
povolení Předsednictva ministerské rady, to potvrzovalo i obsazení pozic šéfredaktorů a
vedoucích a odpovědných redaktorů. Protektorátní období znamenalo z hlediska nabídky
pokles vycházejících periodik. „Na území protektorátu zprvu vycházelo 2 125 titulů. Jejich
počet se však velmi rychle snižoval a do konce války jich bylo v různých vlnách zakázáno
1 887.“47 Řada z nich byla zastavena na začátku okupace, zákazy ale pokračovaly i
v nadcházejících letech.
Legální tisk si za protektorátu budil u čtenářů nedůvěru, pro většinu lidí ale stále plnil
významnou úlohu důležitého a snadno dostupného zdroje informací o dění doma i ve světě.
Důležitosti tisku si byli vědomi i Němci, proto se od začátku okupace snažili dostat na svou
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stranu právě novináře. „Většina českých novinářů se pokoušela aktivní spolupráci s Němci
vyhnout, našli se však i tací, kteří se k ní přihlásili dobrovolně a aktivně ji rozvíjeli.“48 Brzy
po vzniku protektorátu se vyprofilovala skupina proněmecky smýšlejících šéfredaktorů.
Představiteli novinářské kolaborace byli Vladimír Krychtálek, Karel Lažnovský, Jaroslav
Křemen, Vladimír Ryba, Karel Werner nebo Emanuel Vajtauer.49 Většina novinářů však
okupaci prožívala ve stresu a nejistotě z hrozby kompromitace.
Mezi nejvýznamnější české protektorátní deníky patřily Národní politika, České
slovo, A-Zet, Moravské noviny, Polední list, Lidový deník, Lidové noviny, Večer, Národní
práce a Venkov. Nacionalistické listy zastupovaly Arijský boj, Vlajka nebo Štít národa. Mezi
nejoblíbenější týdeníky se řadily Pestrý svět, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Ahoj, Hvězda
českých paní a dívek nebo Večery pod lampou. Na území protektorátu vycházel i německý
deník Der Neue Tag a jeho večerní mutace Prager Abend.50

3.3 Kontrola a řízení tisku
Podobně jako v ostatních oblastech, i v případě médií platilo, že tisk vydávaný
německými institucemi a korporacemi podléhal jiným pravidlům, než tisk vydávaný
českými subjekty. Česká legální média musela zřetelně a jasně dodržovat a podporovat
politiku Říše. 51 Nacisté k tomu využívali mnohých prostředků.
V prvních týdnech okupace patřil tisk pod pravomoc prozatímního šéfa civilní správy
při protektorátním velitelství wehrmachtu Konrada Henleina. V oddělení kulturně
politických záležitostí Úřadu říšského protektora byla zřízena skupina Tisk, jejímž vedením
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z:

byl pověřen důstojník SS Wolfgang Wolfram von Wolmar. Skupina Tisk byla sice
označována jako poradní orgán, český tiskový orgán jí byl ve skutečnosti plně podřízen.
K provádění cenzury bylo určeno Ústředí tiskové dozorčí rady, které dávalo pokyny
cenzorům. Ti pracovali v jednotlivých redakcích a v případě regionálních listů na nejbližším
státním zastupitelství. Tiskový odbor Předsednictva ministerské rady vydával informace pro
šéfredaktory, kde se nacházely instrukce jak a o čem psát, či o čem vůbec nepsat.52
V redakcích deníků a týdeníků měli službu vždy dva čeští cenzoři. Systém kontroly
byl třístupňový. „Cenzura se vztahovala na články, fotografie a inzeráty a hodnotil se nejen
obsah, ale také forma (grafika, umístění na stránce atd.).“53 První kontrolu prováděl domácí
cenzor v redakci a spolu s šéfredaktorem zodpovídal za dodržování cenzurních pokynů.
„Kontroloval se rukopis, obtah a nakonec signální výtisk.“54 Po této kontrole byl výtisk
zaslán ke schválení na Ústředí tiskové dozorčí služby, teprve potom mohly jít noviny do
tisku.
Neschválené pasáže byly nahrazeny nezávadným textem. V novinách nesměly
zůstávat prázdná místa, která by prozrazovala, že došlo k cenzurnímu zásahu. Některé texty
byly připravovány přímo skupinou Tisk a noviny je musely otisknout v doslovném znění.
Jednalo se například o zprávy o popravách nebo o vyhlazení Lidic a Ležáků. Všechny české
deníky se staly formálně tiskovými orgány Národního souručenství a nesly podtitul List
národního souručenství.55
3.3.1 Tiskové konference
Další formou řízení tisku byly pravidelné týdenní tiskové konference úředníků
tiskového odboru a oddělní kulturně politických záležitostí s politickými redaktory a
šéfredaktory tisku. „Na konferencích byly přítomným sděleny oficiální interpretace
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mezinárodních i vnitřních událostí a byla hodnocena práce redakcí a to jak na základě
publikovaných článků, tak i na základě článků, které cenzura zabavila.“56 Konference se
konaly pravidelně, standardně jednou týdně. Pokud se udála vážná politická nebo vojenské
situace, zařazovaly se i konference mimořádné.
Šéfredaktoři na poradách obdrželi pokyny, upozornění i napomenutí. Byla
doporučována témata, kterým se věnovat nebo je naopak vynechat. Novináři dostávali
zadání, jak orientovat aktuální zpravodajství. Ze strany nacistů byla klíčová soustavná snaha
aktivně zapojit novináře do budování pozitivního obrazu protektorátu a říše. Tisk byl vnímán
jako „důležitý prostředek pro tvoření a vedení veřejného mínění v dnešních mimořádných
dobách, kdy je nutno postaviti včas a do správně do pravého světla historické události.“57
Konference byly důvěrné a byly určené primárně pro vedení redakce, kterým bylo
připomínáno, že všichni účastníci mají povinnost mlčení.58 Nacistickým řízením tisku
v protektorátním prostředí byli pověřeni Karl von Gregory a Wolfgang Wolfram von
Wolmar.
Realizaci záměrů měli za úkol aktivističtí novináři, těch ale nebylo mnoho. Dle slov
Wolframa von Wolmara se měl tisk v prvé řadě zaměřit na „výchovu českého národa
k říšskému vědomí.“59 Zásahy do tisku se v průběhu války zostřovaly, pouhá loajalita
přestala stačit. Směrnice z úřadu říšského protektora začaly konkretizovat s podrobnostmi i
názornými příklady, jakým způsobem by tisk měl pracovat. „Žádaly se útoky proti
protivníkům a nepřátelům, i hrubé, výsměšné a urážlivé, doporučovalo se pracovat
s politickou karikaturou, která byla obzvlášť obhroublá.“60 Za obzvláště důležitou
považovala okupační správa politiku, kterou vtěsnávala do téměř všech možných rubrik.
Nepřáteli tisku se stali emigranti Edvard Beneš a Jan Masaryk. Na konferencích vyzývali
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novináře ke zdůvodňování perzekuce židů a naopak zakazovali jakékoliv náznaky soucitu
s nimi. Protiváhou nacistické propagandy byla „šeptaná propaganda“, ta byla směsicí
„reality, naděje i pověstí“ 61, novináři znali její obsah, ale nesměli jej jakkoliv šířit.
Tisková konference ze dne 24. listopadu
V reakci na proběhlé události se konala 24. listopadu 1939 tisková konference, na
které byli přítomni vedoucí Tiskového odboru Předsednictva ministerské rady dr. František
Hofman, jeho zástupce vrchní rada Ctibor Melč, přednosta tiskové článkové služby Eduard
Parma, vedoucí kulturně politických záležitostí Úřadu říšského protektora Karl von
Gregory62 a Hermann Glessgen, který byl pověřen vypracováním koncepce ovládnutí české
filmové politiky v protektorátu.63
Vrchní rada Hofman na konferenci upozorňoval na úkol novinářů, kteří musí
„postavit tisk do služeb národa“64 a uvědomit si, co je jejich povinností vzhledem
k proběhlým protiněmeckým akcím a definoval úkol tisku: „Tisk musí vést veřejné mínění a
ne za ním běhat.“65 Zároveň vyzýval ke klidu a oddanosti říši. Na konferenci zmínil i ztráty
lidských životů, které protesty přinesly a poté přečetl projev prezidenta Emila Háchy a
představitele Národního souručenství Josefa Nebeského. Kvitoval obtížnost doby pro
novináře, kteří v nové době dostávají pozměněné úkoly. „Minula doba reportérů a nastala
doba redaktorů: Vést národ a sloužit jeho zájmům i za cenu sebezapření,“66 komentoval
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nepříjemnou situaci Hofman a připomněl, že nejen novináři se musí podřídit novému řádu.
I rodiče obdrželi pokyny, jak působit na děti. Dr. Hofman ve svém referátu doslova řekl: „V
tisku se nesmí vyskytnout nic, co by ukazovalo na nějaké vnitřní potíže“67 a tam se dle jeho
slov ukáže, kdo mezi mnoha povolanými novináři jsou skutečně „vyvolení“. Zahořklost není
dle Hofmana na místě, neboť i v těžké době se dají tvořit nadčasová díla nepomíjející
hodnoty.
Absenci oficiálního stanoviska novinářů k „propagandě“ Edvarda Beneše
zdůrazňoval ve svém projevu Karl von Gregory. Novinářům nedával na vybranou a naprosto
bez obalu řekl: „Prohlašuji, že budu napříště Vaši politickou práci oceňovati podle toho,
zda se odvážíte vysloviti negativně slovo „Beneš.“ Kdo to učiní, je nám vítán. Kdo to
nedovede nebo nechce dělati, ať co nejrychleji si hledá jiné povolání než novinářské.“68
Zároveň varoval, že pokud noviny zveřejní jakoukoliv zprávu, která se předtím neobjevila
v ČTK (Česká tisková kancelář), bude s nimi náležitě naloženo. S novinářskou prací na
území protektorátu ale byl spokojen, „tisk plně dostál svému poslání“69, zkonstatoval
v kontextu říjnových a listopadových událostí.
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4 Vybraná periodika legálního tisku a jejich reflexe událostí
podzimu 1939
V této části práce se zaměřím na čtyři konkrétní periodika českého protektorátního
tisku – České slovo, Lidové noviny, Národní práci a Venkov. Vždy v úvodu každý z listů
nejprve stručně představím, uvedu základní historické údaje a nejdůležitější osobnosti
s deníky spojené. Objasním historii vztaženou především k okupačnímu období roku 1939 a
okolnosti, za jakých se staly legálními periodiky Protektorátu Čechy a Morava.
Dále se budu zabývat samotnou reflexí klíčových událostí podzimu roku 1939
v těchto novinách. Konkrétně protiněmeckými protesty 28. října, demonstrací po pohřbu
Jana Opletala a následným uzavřením českých vysokých škol. Taktéž budu sledovat situaci
českého školství, které na začátku listopadu 1939 přešlo pod německou správu. Zprávy
v protektorátním tisku byly podávány tak, aby vyzdvihovaly úspěchy Německé říše,
usměrňovaly občany a pomlouvaly válečné nepřátele.
Zaměřím se na datum, kdy byly dané informace sděleny veřejnosti, budu sledovat
užitý jazyk a volená slova. Srovnám znění článků v tisku s historicky ověřenými fakty.
Popíšu, kde se texty vázající se k událostem nacházely, protože umístění textů, volba titulků
i jejich velikost vyplývaly z pokynů sdělovaných na tiskových konferencích. Uvedu příklady
zpráv, které redakce měly povinnost plošně otisknout. Jejich znění proto bylo ve všech
titulech podobné, mnohdy i totožné. Zprávy pocházely obvykle od ČTK (Česká tisková
kancelář), PZD (Pražská tisková korespondence) nebo TNS (Tisková služba Národního
souručenství)70 a směly být jen minimálně pozměňovány. V tisku se s neobvyklou četností
objevovaly i otisknuté projevy německých a protektorátních činitelů, jejichž příklady
v rozboru také uvedu. V neposlední řadě se zaměřím na frekvenci zpráv s výše uvedenou
tématikou. Z důvodu rozsáhlé cenzury legálního tisku zdůrazním, která fakta v periodikách
vůbec nezazněla.
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4.1 České slovo
České slovo bylo ústředním deníkem Československé strany národně socialistické.
Vycházelo od 30. října 1918 ve dvou vydáních denně. Ranní vydání bylo oficiálním listem
strany, zatímco večerní noviny, stejně jako řadu dalších listů vydávaných v Melantrichu,
řídil Jaroslav Šalda. Šalda nezasahoval do politiky a řídil tisk tak, aby dosáhl co nejvyšší
obsahové úrovně.71 Vydavatelství Melantrich patřilo k jednomu z největších a
nejmodernějších tiskařských podniků ve střední Evropě.72 Mezi nejčtenější list
nakladatelství Melantrich patřilo právě Večerní České slovo.
Zatímco Ranní České slovo nabízelo politické zprávy, večerník nabízel kromě
zpravodajství i kulturní a sportovní rubriku. Nechyběly romány na pokračování ani přílohy
pro ženy i děti. Raník Českého slova vycházel zpočátku v nákladu 30 tisíc výtisků, večerník
okolo 80 tisíc výtisků. „Díky přitažlivému obsahu a zpracování se Večerní České slovo již
ve 20. letech nejrozšířenějším deníkem v Československu a vycházelo v řadě regionálních
mutací. Ve 30. letech neměl tento večerník z hlediska nákladu konkurenci v celé střední
Evropě. Jeho výše dosahovala i více než 500 000 výtisků denně.“73 Koncem republiky se
České slovo stalo nejrozšířenějším českým deníkem.
Večerní České slovo vycházelo jako první český list v regionálních mutacích, kdy
poslední strana vždy obsahovala místní zprávy. Existovaly mutace pro Kladno, Plzeň, Most,
Hradec Králové, Pardubice, Náchod, Havlíčkův Brod, Mladou Boleslav, Tábor, České
Budějovice a Klatovy. V těchto městech zřídil Melantrich filiální redakce a administraci.
Později se filiálky rozšířili i do dalších měst na Moravě.
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4.1.1 Reflexe událostí v periodiku
České slovo vydalo první zprávu týkající se studentských protestů z 28. října dva dny
poté, tedy 30. října. Upozornění z Večerního Českého slova s titulkem Výzva vlády
v zájmu zachování klidu obsahovalo: „Dovoleno je nosit pouze odznaky Národního
souručenství. Dne 28. října pokusily se v Praze poštvané mladistvé živly rušiti klid a pořádek
tím, že popuzovaly ke shlukům. Tyto rušivé pokusy, které vedly hlavně v poledních a
odpoledních hodinách ke chvilkovým shlukům a menším rvačkám na Václavském náměstí a
v přilehlých ulicích bylo možno potlačiti všude českou policií v klidu bez použití násilných
prostředků…“74 Text dále informoval o zadržení neodpovědných „živlů“ a sdělil českým
obyvatelům zákaz nošení jakýchkoliv čapek či odznaků, kromě odznaků Národního
souručenství. Tato výzva se objevila v malém okénku dolní části třetí strany novin. Studenty
autor označil za „poštvané živly“, což ve čtenáři evokuje dojem, že za demonstrací stojí
válečný protivník, podle faktů šlo ale o především české studenty, kteří se ve slavnostní den
sešli, aby vyjádřili nespokojenost s politickou situací. Ten samý text se objevil i o den
později v 257 čísle Českého slova, tentokrát na druhé straně s titulkem Opatření vlády pro
klid a pořádek.
Zprávy ze 4. a 5. listopadu informovaly o převzetí českých vysokých škol do péče
Říše přímo na titulních stranách s titulky Pražské německé školy do péče Říše a Německé
vysoké školy v Praze převzaty do ochrany Říše. Samotné titulky užívají slovo „péče“, které
má ve čtenáři vzbuzuje pocit pomoci s řízením škol a jejich ochranou. Spojení přídavných
jmen „pražské“ a „německé“ zase zdůrazňuje německý podíl na vedením českých škol. „V
německém činoherním divadle v Praze (Stavovské divadlo) konalo se dnes v sobotu
slavnostní převzetí pražských německých vysokých škol do ochrany Říše. Ve slavnostně
vyzdobeném divadle seděli v prvních řadách parketu rektoři obou pražských německých
vysokých škol, děkani a profesorské sbory. Před divadle stál čestný oddíl německých
studentů.“75 Oba texty informovaly o příjezdu říšského ministra výchovy Bernharda Rusta
do Prahy, právě ten pomyslně převzal české školy do rukou Němců. V článku se neobjevily

74

ČTK. Výzva vlády v zájmu zachování klidu. Večerní České slovo. 1939, roč. 21, č. 245, s. 3.

75

ČTK. Německé vysoké školy v Praze převzaty do ochrany Říše. České slovo. 1939, roč. 31, č. 262, s. 1.

28

žádné známky odporu. Rektor v části otisknutého projevu řekl: „A tak odevzdáváme
Německou universitu v bezpečnou ochranu Velkoněmecké říše. Po všechna ta staletí byla
tato universita tvrzí německého ducha, německé vůle a zápolení. Kéž i v budoucnosti je
pražský student světlonošem pravdy v odpovědné službě německému lidu.“76
Dne 19. listopadu uveřejnilo České slovo na titulní straně výzvu státního prezidenta
k zachování klidu. „Jsem přesvědčen, že uposlechnete této výzvy a že napříště nedojde
k žádným shlukům, srocování a jiným poruchám veřejného klidu a pořádku. Padly by další
oběti, které pro věc českého národa nemají smyslu. Nesmyslným protivením se ozbrojené
moci a neodpovědnými veřejnými projevy nelze nic získati, ale mnohé ztratiti,“77 pronesl
prezident Emil Hácha v otištěném rozhlasovém projevu z 18. listopadu. Z projevu vyplývá,
že došlo k obětem na životě. Zprávy ze 4. a 5. listopadu říkají, že rvačky a potyčky z 28.
října bylo možno potlačit českou policií v klidu bez použití násilných prostředků, po
demonstracích na pohřbu Jana Opletala 15. listopadu už noviny přiznávají ztráty na životech.
Jako následek předešlých událostí bylo 18. listopadu vyhlášeno stanné právo, které
umožnilo výrazně urychlit trestní řízení i exekuci rozsudku smrti. V Českém slově byla tato
zpráva otisknuta 20. listopadu přímo na titulní straně s titulkem Stanné právo: Velká Praha
a čtyři okresy. Vyhláška informovala o výjimečné situaci, která byla nařízena českým
zemským prezidentem Richardem Bienertem. Jako důvod udávala vyhláška zločin
vzbouření, zločin vraždy a zločin veřejného násilí zlomyslným poškozením cizího majetku.
„Každý, jenž by se po vyhlášení dopustil některého z těchto zločinů, bude dle práva stanného
souzen a smrtí potrestán,“78 varoval v Praze zemský prezident Bienert. Druhá strana
stejného novinového čísla obsahovala Naléhavou výzvu státního presidenta dr. Háchy.
Prezident zde vyzýval ke klidu a varoval před nedozírnými následky pro jednotlivce i národ.
„Zaslepené živly podléhají stále znovu nepřátelské propagandě a podněcování ze strany
emigrantů, jejichž vměšování do zdejších záležitostí musí býti zásadně odmítání. Výsledkem
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jsou oběti na lidských životech a na jiných hodnotách, které jsou nám drahé,“79 vyjádřil se
Hácha k původcům nepokojů.
O dva dny později 21. listopadu bylo stanné právo odvoláno, informovaly o tom
noviny z 22. listopadu. „Poněvadž minula příčina, pro kterou bylo toto stanné právo
zavedeno, uznalo ministerstvo vnitra a spravedlnosti vlády Protektorátu Čechy a Morava,
že není nutnost jeho po rozumu.“80 Text varoval před jakýmkoliv byť i jen pokusem o
porušení veřejného klidu a pořádku. Richard Bienert dokonce upozorňoval na možné
obnovení stanného práva, pokud výstrahy nebude uposlechnuto.
V úterý 21. listopadu promluvil v českém rozhlase vedoucí Výboru Národního
souručenství Josef Nebeský. Projev v celém znění otisklo České slovo 22. listopadu na titulní
straně středečního čísla s titulkem Zachovati klid příkazem doby. „Zaslepené živly,
neuvědomujíc si těžkých důsledků svého jednání, strhly v minulých dnech určitou část
pražského obyvatelstva k politováníhodných činům,“81 hodnotil události Nebeský. V projevu
se opakují zabarvená slova jako živel, které vyvolávají dojem poblázněného výtržnictví.
Objevují se výrazy „zaslepený“ nebo „poštvaný“, které vytváří pocit nesvéprávnosti a
zmanipulování. Josef Nebeský upozorňuje, že se občané nesmí nechat strhnout city, ale
naopak v těžké době poslouchat pouze svůj chladný rozum. „Máme všichni rádi svoji vlast
a tato láska nás nutí k rozumu.“82
Důležitost racionality zdůrazňoval 27. listopadu v rozhlase i generální tajemník
Národního souručenství dr. Mrazík a později v psaném přepisu projevu Krunýř kázně a
jednoty nesmí mít trhliny. Promluvil o nutnosti kázně a udržení klidu. „Národní kázeň stala
se nám nejlepším krunýřem, a proto každá trhlina, která by v ní vznikla, bude se vší
rozhodností zacelena.“83 Nejmenovitě narážel na události 28. října a dnů nadcházejících.
Demonstrace považoval za narušení celistvosti národa. Myšlenka jednoty bez trhlin byla
zřejmě převzata z nacistické ideologie. „Národ musí zadusit vše, co by hořelo, neboť chlad
79
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rozumu je tím nejlepším určovatelem ke splnění úkolu, který na sebe vzala dnešní
generace.“84 Dr. Mrazík viděl podřízení se jako nejlepší možnost, jak se vyhnout obětem.

4.2 Lidové noviny
Lidové noviny vznikly spojením olomouckého časopisu Pozor a brněnských
Moravských listů. Jejich sloučení inicioval Adolf Stránský a historicky první číslo vyšlo
v Brně 16. prosince 1894. Krátce po vzniku samostatné Československé republiky převzal
vedení novin syn Adolfa Stránského. „Jaroslav Stránský, přestože svého otce bezvýhradně
respektoval, vnesl do redakční praxe Lidových novin nové oživení a jistou velkorysost.“85
Většina organizačních opatření, k nimž Stránský přikročil, byla velmi úspěšná. Po
přestěhování sídla tiskových podniků do domu na Národní třídě se z Lidových novin stal
deník celonárodního významu, který by těžko hledal konkurenci.
Nejslavnější éra Lidových novin je spojována s obdobím meziválečného
Československa. V roce 1920 otevřely svou filiálku v Praze a následovaly další po celém
Československu. „Deník se nehlásil k žádné politické straně s výjimkou krátkého období let
1925-1928, kdy byl označen za orgán Národní strany práce, kterou založil majitel noviny
Jaroslav Stránský.“86 S novými rubrikami a přílohami se rozšiřovala i redakce a
spolupracovníci.
Svá díla svěřovali Lidovým novinám bratři Čapkové, Karel Poláček, Eduard Bass,
Marie Pujmanová, František Langer, František Kubka, Josef Kopta a mnoho dalších. Své
poválečné verše zde otiskoval Antonín Sova, Fráňa Šrámek nebo Karel Toman. Velkou část
svého básnického díla do novin vložili Josef Hora, Vladimír Holan, Jaroslav Seifert,
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Vítězslav Nezval nebo Vilém Závada. Povídky zde uveřejňovali Jaromír John, Karel Nový,
Jarmila Hašková, Marie Majerová a Egon Ervín Kisch.87
Za první republiky podporovaly Lidové noviny politiku Hradu Tomáše G. Masaryka
i Edvarda Beneše, Mnichovská dohoda byla proto chápána i jako porážka Lidových novin.
Odmítaly kampaň pravicového tisku a jako obránce demokracie zde vystupoval právě Karel
Čapek.
Po začátku okupaci v březnu 1939 byla do vedení novin dosazena říšská správa,
jejich řízení tak začalo podléhat tvrdé cenzuře. Majitel a vydavatel Jaroslav Stránský odešel
po okupaci Čech a Moravy i se svou rodinou do exilu, odkud se zapojil do politických akcí
Edvarda Beneše.88 Šéfredaktor Karel Z. Klíma byl v červnu roku 1941 zatčen gestapem, jeho
nástupcem se stal k Německu vstřícnější Leopold Zeman.89 Říšská správa ovlivnila
zásadním způsobem činnost Lidových novin až do konce války.
4.2.1 Reflexe událostí v periodiku
První zpráva v brněnské mutaci Lidových novin týkající se říjnových protestů byla
otištěna v ranním pondělním čísle z 30. října. Krátká výzva s následujícím zněním
upozorňovala na nepokoje na pražských ulicích: „Vláda vyzývá české obyvatelstvo, aby
všichni odložili ihned všelijaké stuhy, trikolory a odznaky kromě odznaku Národního
souručenství. A nikdo nenosil známé nápadné čapky. Uposlechněte této výzvy v zájmu klidu
a bezpečnosti i svých rodin,“90 psalo se na páté straně Lidových novin. Text neobsahoval
titulek, šlo jen o prosté oznámení.
Dne 7. listopadu 1939 uveřejnily Lidové noviny barvitou zprávu o návštěvě říšského
protektora Říšský protektor návštěvou v Brně. „Svobodný pán šl. Neurath přijel brzy ráno a
uchýlil se do Grandhotelu. Ještě když před desátou hodinou vyjížděl s průvodcem od
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Grandhotelu, byla obloha zastřena šedým závojem a ulice kluzké sychravým vlhkem,“91
líčily v úvodu Neurathovu návštěvu LN. Důvodem jeho příjezdu bylo mimo jiné i převzetí
českých vysokých škol pod správu Říše. „Německé obyvatelstvo v Praze i v Brně prožilo
v posledních dnech mnoho chvil národnostního triumfu. Do jeho rukou byly slavnostně
složeny převeliké kulturní statky, Stavovské divadlo, universita, technika v Praze i v Brně,“92
honosil se ve svém proslovu za německé úspěchy protektor. Dále hovořil o minulosti a
budoucnosti zemí Čech i Moravy, vyzdvihoval především strategickou polohu Moravy,
která v budoucnu měla sloužit jako most mezi Slezskem a Východní markou.
Na titulní stránce středečního vydání z 8. listopadu se objevil v rubrice Poznámky ze
dne text Poznámky k brněnským projevům, který se věnoval slovům říšského protektora
z předešlého dne. „V projevu na technice šlechtic Neurath uvedl, že brněnské vysoké školství
není jen pro mládež Moravy, nýbrž i vysokým školstvím Říše pro německou mládež z Říše,“93
rekapituloval autor z LN proslov z předešlého dne. Neuratha všichni čeští diváci dle autora
poznámky poslouchali s nemalou pozorností a zájmem, německý lid prý s
nepokrytou pýchou. Neurath uvedl, že „brněnské vysoké školství není jen pro mládež
Moravy, nýbrž vysokým školstvím Říše pro německou mládež z Říše, a že tudíž bude snahou
říšských činitelů, aby německým vysokým školám v Čechách a na Moravě byla přiváděna
krev z Říše.“94 Autor se obracel i ke čtenářům, jejichž zájem právě o přivádění krve z Říše
do vysokých škol Čech a Moravy je podle jeho slov největší. Říšský protektor ujistil
brněnské Němce, že němectví nenechá v českých zemí na holičkách a že jsou plně
podporováni jednomyslnou vůlí německého národa.
O oznámení stanného práva v Praze, na Kladně, v Berouně a v Hořovicích se brněnští
čtenáři Lidových novin dozvěděli v pondělí 20. listopadu. Jeho obsah byl plošně unifikován
a v LN se objevil taktéž pod totožným zněním.
Zpráva s informacemi, které se neobjevily v žádných jiných novinách, byla otištěna
v úterý 21. listopadu. Její začátek zněl: „Jak se úředně oznamuje, bylo v sobotu v souvislosti
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s demonstracemi 15. listopadu zatčeno asi 1200 osob a dopraveno do koncentračního
tábora. V posledních dnech byly u příslušných úřadů podány četné dotazy a podniknuty
intervence,“95 psaly Lidové noviny otevřeně o transportu do koncentračního tábora jako
formě trestu za provokační chování. Zdrojem této informace byla uvedena ČTK. Krátké
oznámení bez titulku bylo ukončeno upozorněním, že jakékoliv aktivity tohoto rázu jsou
naprosto bezúčelné.
Totožné oznámení o zrušení stanného práva, jako se objevilo i ve všech ostatních
zkoumaných periodikách, vyšlo v Lidových novinách 22. listopadu na straně 2.
Ve čtvrtek 23. listopadu vyšly na titulní straně v rubrice Poznámky ze dne Dvě výzvy
ke klidu od autora se zkratkou aa. Text reagoval na proběhlé nepokoje. „Bezprostředně po
událostech z 28. října a 15. listopad, které stály oběti české krve, ujali se slova státní
president dr. Hácha a vedoucí výboru Národního souručenství Nebeský, aby český lid
varovali před podobným výbuchy, jež přinášejí podle jejich dobrého přesvědčení národní
věci jen ztráty.“96 Oba mluvčí ve svých projevech zdůraznili, že německý národ má
prostředky k tomu, aby potlačil vše, co by mu stálo v cestě k jeho válečnému cíli. Autor
poznámky důkladně rozebíral projevy obou českých osobností a zdůrazňoval dle něj
podstatné pasáže. Podle jeho názoru došlo k plnému vyslyšení pokynů občany, což
zapříčinilo uklidnění celé situace: „Česká veřejnost neprodleně uznala závaznost důvodů,
které uvedl president dr. Hácha ve svém projevu, a uklidnění, které hned poté zavládlo
v myslích našeho lidu nejlépe potvrzuje skutečnost, že mohla být odvolána některá
z opatření, jež k zachování klidu nařídila protektorátní vláda.“97 Novinář pod zkratkou aa
v závěru píše, že právě srdečným slovem a poctivými důvody lze nejsnáze přesvědčit český
národ.
Noviny z 25. listopadu obsahovaly přepis rozhlasového projevu vedoucího
Národního souručenství Josefa Nebeského s titulkem Národ žije a musí žít, věnující se
uplynulým protestním akcím. Tento projev se objevil ve všech zkoumaných periodikách,
v ostatních rozborech se mu věnuji důkladněji.
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V sobotu 25. listopadu vyšel na titulní stránce esej autora J. Kladiva s titulkem Rozum
a kázeň. „Vzrušené ovzduší snadno podnítí vzrušené činy. Ale vzrušené činy nebývají s to
tvořit. Mnohem častěji hoří,“98 komentuje původce studentských protestů. Vzrušené city
označuje za třaskavinu, která je svou nevyzpytatelností nebezpečná. „Cit sám na život
nestačí. Je náhodný, je slepý. Jeho očima je rozum,“99 zdůrazňuje význam racionality a
uvádí, že právě ta staví člověka nad zvíře. Trvalost národního společenství je dle něj dána
pouze souvislým programem, který bude všemi dodržován a nenarušován. „Program je
soustava cílů a prostředků. Jsou jistě prohřáty citem, ale musí být utříděny a zvládnuty zase
rozumem.“100 Německou říši přirovnává k mravenčímu hnízdu, kde každý má svůj dílčí cíl,
který dohromady tvoří pevný celek. Kázeň označuje za organizovaný rozum: „U jedince se
dovoláváme jen na jeho rozumu, u člena společenství apelujeme už na jeho kázeň. Kázeň je
vědomé a dobrovolné podřízení vlastní vůle vyšší.“101 Autor naprosto odmítá liberalismus a
označuje ho za původce zániku starých forem pospolitých společností, který stojí za vznikem
nebezpečného individualismu. V závěrů nabízí výčet konkrétních míst, kde mohou zdroj této
myšlenky pochybovači hledat. Studentům nabízí například Sokol, který vnímá národ jako
celek a posiluje vědomí pospolitosti. Zároveň učí kázni již od mladého věku.
Další agitační text vyšel v neděli 26. listopadu z pera Vladimíra Hrnčíře s titulkem
Jednou pro vždy. Svůj text uvádí slovy dr. Emila Háchy: „Vyzývám vás spolu s vládou co
nejdůrazněji, abyste se vyvarovali veškerých poruch klidu a pořádku, majíce na mysli, že
jakékoli činy proti veřejné moci a pořádku, by měly nedozírné újmy pro jednotlivce i národní
společenství.“102 Dále odkazuje i na proslovy představitelů Národního souručenství Josefa
Nebeského a dr. Vladimíra Mrazíka. „Půl roku jsme pracovali na upevnění své národní
jednoty, která byla vytvořena v jedné z nejtěžších krizí národního života.“103 Po období
upevnění práv českého národa ale prý přichází rozvraceči: „Hrstka neodpovědných lidí,
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jejichž hlavy rozpálila cizí, nepřátelská propaganda, strhla část veřejnosti k nerozvážným
činům, jejichž výsledkem byly především oběti na lidských životech, a jež by, kdyby se
opakovaly, musily ohrozit nejdražší hodnoty.“104 Za zdroj těchto konfliktů považuje
nepřátelskou propagandu, která podkopává fungující řád. Jmenuje především představitele
české emigrace v Londýně a tamější okruh okolo bývalého presidenta dr. Beneše a bývalého
vyslance dr. Štefana Osuského. Hrnčíř apeluje na všechny, aby neposlouchali hlasy z ciziny:
„Do našich věcí nemůže dnes mluvit nikdo ze zahraničí. Lid, který zůstal zde, na své odvěké
hroudě, musí sám, skrze vedení, v něž má důvěru, určovat směrnice, jimiž chce vytvářet svůj
osud.“105 Zdůrazňoval především, že střední Evropa musí držet pospolu a nesmí se nechat
ovlivnit britskými vlivy. Naráží na smlouvy, které Britové porušili a podkopává tak
důvěryhodnost anglického vlivu. Zároveň se zasazuje o to, že ve smlouvě o začlenění
českého národa do Říše zůstaneme poctivým smluvním partnerem. A jako takovým musí
Česko zajišťovat všechny předpoklady německého vítězství. „Říší bylo často zdůrazněno,
že jedním z nejvýznamnějších je klid a kázeň v zázemí, na takzvané vnitřní frontě,“106 uvádí
Vladimír Hrnčíř jako jeden z úkolů českého národa.

4.3 Národní práce
Od 1. 1. 1939 se stala Národní práce nástupnickým deníkem dřívějšího orgánu
Sociálně demokratické strany Práva lidu, která na konci roku 1938 zanikla.107 Od 31. března
se pak stala listem Národního souručenství a po vytvoření Národní odborové ústředny
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zaměstnanecké i ústředním listem této organizace. Prvním šéfredaktorem se stal Vladimír
Ryba. Redaktory Národní práce byli například Bedřich Jahoda a Vladimír Líbal. 108
Národní práce měla několik vydání, a to pro Prahu i venkov. Vydávání pro venkov
započalo v roce 1939, ale v roce 1941 bylo opět zastaveno. Obsah novin pro Prahu i venkov
byl totožný. Odpovědným redaktorem byl v roce 1941 zvolen pro Prahu Vincent Charvát.
Mimo to vycházel i Večerník Národní práce a Nedělní Národní práce.109
4.3.1 Reflexe událostí v periodiku
Večerník listu Národního souručenství Národní práce vydal vládní prohlášení o
demonstraci dva dny po jejím konání, tedy 30. října 1939. Text s titulkem Rušivé pokusy
poštvaných živlů obsahoval informace o shlucích a menších rvačkách na Václavském
náměstí a v přilehlých ulicích, které dle informací bylo možno potlačit českou policií bez
použití násilí. „Dne 28. října pokusily se v Praze poštvané mladistvé živly rušiti klid a
pořádek tím, že popuzovaly ke shlukům.“110 Noviny v závěru upozorňovaly na přísný zákaz
nošení všelijakých odznaků, jednotných čapek či jiných nápadných pokrývek hlavy. Totožný
text se objevil ve všech zmíněných periodikách.
Druhá zpráva z nedělního vydání Národní práce 5. listopadu se týkala převzetí
německých českých škol do rukou Říše. V titulku Říšský protektor převzal německé vysoké
školy do ochrany Říše autor vynechal přívlastek české, ačkoliv se jednalo o Karlovu
univerzitu v Praze. Tuto informaci osvětluje v podtitulku Vůdce propůjčil universitě jméno:
„Německá universita Karlova v Praze.“ Článek informuje o slavnostní akci převzetí škol
v německém činoherním divadle v Praze (Stavovském divadle), kterého se účastnili rektoři,
děkani a profesorské sbory. Akce se zúčastnil i říšský ministr výchovy Bernhard Rust, říšský
místodržící Henlein, státní tajemník Karl Hermann Frank a vedoucí říšských studentů dr.
Scheel, který ve svém projevu narážel na vzájemný vztah Čechu a Němců: „Rektor pražské
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německé university dr. Otto vylíčil nejdříve vzájemné duchovní působení i rozpory mezi
Němci a Čechy (…).“111 Text pokračoval i na druhé straně, která obsahovala i plný přepis
projevu dr. Scheela.
V nedělním čísle z 12. listopadu se celá druhá strana věnovala výstavbě pražských
německých vysokých škol. „Ukázalo se, že dobrodiní toho, že obě vysoké školy zde vydržely
všechna ta těžká a trpká léta a že nasazením svých bojových sil odolaly všem obtížím. Nyní
stojíme i v Praze opět na půdě Německé Říše,“112 reflektoval česko-německou historii text,
který vycházel z proslovu říšského protektora Konstantina von Neuratha českým studentům.
I Národní práce otiskla výzvu státního prezidenta dr. Emila Háchy k udržení klidu a
ukázněnosti, a to v neděli 19. listopadu na horní polovině titulní strany. „Nesmíme nikdy
zapomínati, že národ německý vede těžký boj a že četní jeho synové krvácejí na frontách.
Životní prostor je vklíněn do životního prostoru německého národa. Musíme všichni chápat,
co z toho pro nás vyplývá,“113 okomentoval osud českého národa v područí Hácha. To samé
číslo obsahovalo na druhé straně i informaci o vyhlášce zemského prezidenta: Stanné právo
pro obvod hlavního města Prahy.
K nedávnému pražskému dění napsal na titulní stranu čísla z 21. listopadu Deutsche
Diplomatisch - politische Korrespondenz s titulkem K pražským událostem, ten vyzdvihoval
cizí (zejména britský) podíl na nepokojích v Praze. „Jestliže například u příležitosti jistých
uměle vyvolaných zjevů neklidu v Praze se nyní tvrdí se strany české emigrace, že to všechno
bylo spontánní, měla by se potom lépe starati, aby syn prezidenta Masaryka z Londýna se
zároveň nehonosil svým dobrým spojením s jistými neklidnými, neodpovědnými živly
v Praze.“114 Autor se ohrazoval proti kritikům ostrých opatření proti demonstrantům:
„Přinášeti úsudky o německých opatřeních proti neklidu uměle podněcovanému přísluší

111

DNB. Říšský protektor převzal německé vysoké školy do ochrany Říše. Národní práce: ústřední deník

Národní odborové ústředny zaměstnanecké. 1939, roč. 1, č. 304, s. 1.
112

NESG. Výstavba pražských německých vysokých škol. Národní práce: ústřední deník Národní odborové

ústředny zaměstnanecké. 1939, roč. 1, č. 311, s. 2.
113

ČTK. Klid a ukázněnost. Národní práce: ústřední deník Národní odborové ústředny zaměstnanecké. 1939,

roč. 1, č. 318, s. 1.
114

NESG. K pražským událostem. Národní práce: ústřední deník Národní odborové ústředny zaměstnanecké.
1939, roč. 1, č. 266, s. 1.

38

rozhodně mírou nejmenší lidem, kteří ukázali za dob mírových v Palestině a Damašku,
jakých metod užívali sami proti živlům, jež považovali za rušivé.“115
Dne 22. listopadu oznámila i Národní práce zrušení stanného práva pro všechny jím
postižené části Prahy a okolí. Text obsahoval totožná slova, jako se objevily i v ostatních
denících, které o této vyhlášce psaly.
Rozhlasový projev Národ žije a musí žít otiskla Národní práce 23. listopadu. Zazněla
v něm slova Josefa Nebeského pro Český rozhlas, která upozorňovala na nepokoje a
varovala před jejich dalším opakováním, které by mohly skončit dalšími obětmi na životech.
Ve středu 29. listopadu otiskla Národní práce vyjádření k předešlým pražským
událostem vedoucího výboru Národního souručenství Josefa Nebeského a za Český národně
sociální tábor Jana Rysa. Jejich stanoviska si vyžádala německá tisková kancelář Prager
Zeitungdienst. „Poslední události uvedly do popředí tolik otázek, jejichž objasnění se jevilo
tak důležité, že Prager Zeitungdienst předložila tyto otázky jak hlavnímu vedení Národního
souručenství, tak i největší české pravicové oposici, Českému národně sociálnímu táboru,
aby na ně odpověděly.“116 Noviny uveřejnily celé znění jejich výpovědí na titulní straně
s titulkem Politické stanovisko Čechů, ačkoliv nešlo o národní stanovisko, nýbrž pouze dvou
tázaných.

4.4 Venkov
Venkov byl český agrární deník, který byl založen v roce 1906. Jednalo se o noviny
agrární strany a později v období Protektorátu Čechy a Morava jeden z listů Národního
souručenství.
Agrární strana si již na počátku 20. století vybudovala pevnou strukturu vlastníků
tisku, který po vzniku republiky rozvíjela. Jejich prvním deníkem byl právě Venkov, který
vycházel od roku 1906 do konce války 1945. Byl vydáván ve vlastní Rolnické tiskárně
v Praze a zásluhou šéfredaktora Karla Jonáše do deníku přispívali autoři, jako F. X. Šalda
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nebo Arne Novák, v hospodářské sekci například Josef Vraný. Moravskou rubriku od roku
1916 řídil František Obrtel.117
Venkov je typickým příkladem stranického tisku, kde si čtenáři mohli přečíst projevy
politiků, komentáře k aktuálním událostem, výtahy z usnesení stranických schůzí a jiné
politicky zaměřené zprávy. „Mnoho titulů z doby rakousko-uherské monarchie přetrvalo
válku a vycházelo i v období první republiky.“118 Ze stranického tisku se mezi tyto periodika
zařadil právě Venkov a svoje místo si zachoval i během 2. světové války.
4.4.1 Reflexe událostí v periodiku
Německá říše převzala vedení nad pražskými vysokými školami 4. listopadu 1939,
informoval o tom deník Venkov 5. listopadu. Slavnostní převzetí pražských německých
vysokých škol do ochrany Říše, psalo se v titulku. Díky použitému slovu ochrana získal
čtenář pocit svědomité péče silného Německa, které za válečné doby podrží ochrannou ruku
nad ohroženými školami. „V německém činoherním divadle v Praze (Stavovské divadlo)
konalo se dnes v sobotu převzetí pražských německých škol do ochrany Říše. Ve slavnostně
vyzdobeném divadle seděli v prvních řadách parketu rektoři obou pražských německých
vysokých škol, děkani a profesorské sbory,“119 popisoval slavnostní zahájení novinář
v úvodu. Dle slov autora článku byli všichni němečtí hodnostáři pověřeni úkolem převzetí
škol do německých rukou bouřlivě zdraveni potleskem. Tytéž noviny obsahovaly i písemný
přepis projevu říšského ministra výchovy Bernharda Rusta a říšského protektora Konstantina
von Neuratha.
V pátek 19. listopadu 1939 otiskl Venkov rozhlasový projev prezidenta Emila Háchy
k občanům z 18. listopadu. Jeho písemná verze s názvem Výzva státního presidenta
k českému obyvatelstvu upozorňovala na nepokoje a varovala před jejich dalším
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opakováním. Hácha zdůraznil i nynější podřízené postavení našeho státu: „České
obyvatelstvo, které vzorným chováním po celou dosavadní dobu války ukázalo, že si je plně
vědomo postavení českého národa v dnešních světodějných událostech, dalo se, bohužel,
strhnouti neodpovědnými skupinkami lidí k činům, které musím označiti jako nejvýše
politováníhodné.“120 Tentýž otištěný projev se objevil v mnoha dalších periodikách. Druhá
strana výtisku obsahovala informaci o vyhlášení stanného práva pro obvod Prahy, okresů
Praha venkov, Kladno, Beroun a Hořovice.
O zrušení stanného práva se dočetli čtenáři 22. listopadu na titulní straně výtisku
s titulkem Stanné právo zrušeno. Varovalo ale před možným znovuobnovením: „Varuji co
nejdůrazněji před jakýmkoliv dalším byť i jen pokusem o porušení veřejného klidu a pořádku,
ježto by jinak muselo býti bezpodmínečně znovu ihned přikročeno k vyhlášení stanného
práva.“121
Rozhlasový projev vedoucího výboru Národního shromáždění Nebeského otiskl
deník Venkov 28. 11. 1939 na druhé straně a svým rozsahem zaplnil celou polovinu strany.
Nebeský upozorňoval na význam slov státního prezidenta, který pronesl projev o pár dní
dříve: „Jeho vážný, starostí rozechvělý hlas, mluvil k vám tak, jak když mluví otec
v nejvážnější a nejtěžší chvíli života.“122 Upozorňoval na mimořádnost válečné doby, kterou
musí Češi ctít a chovat se dle nařízených pravidel. Psaný projev obsahoval zvýrazněné
vytržené věty v textu, které zřejmě autor považoval za obzvlášť důležité, jako například:
„Nesmíme dopustiti, aby činy neodpovědných a svedených skupinek měly vzápětí další
bezohledné potlačování poruch tvrdou sílou veřejné moci.“123 Upozorňoval, že nejlepší
možností je nezdržovat se na ulicích, nepodléhat pocitům a zůstat ve svých domovech.
V 280 čísle otiskl Venkov rozhovor zástupce německé korespondence Prager
Zeitung-Dienst s vedoucím výboru Josefem Nebeským. Novinářovy otázky se týkaly
různorodých témat, hned druhá se ale dotazovala na stanovisko Národního shromáždění
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k výstřelkům určitých elementů v Praze. Nebeský mimo jiné odpověděl: „Národní
souručenství odsuzuje výstřelky neodpovědných živlů a činí tak i pro budoucnost, neboť jde
i o těžké poškození zájmů českého národa. Nestačí však vysloviti politování nad událostmi a
odsouditi je, nýbrž musíme míti i prostředky a kompetenci, abychom jim mohli předcházeti
a čeliti.“124 Požadoval proto povolení veřejných projevů pro své vůdčí činitele.
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Závěr
Jedním z cílů nacistické politiky byla likvidace české inteligence. Část učebnic byla
zakázána, další byly cenzurovány. Němčina se stala ve školách povinným předmětem.
Mladou generaci se snažil okupační režim formovat ve smyslu nacistické ideologie. Školní
budovy byly zabrány pro potřeby německé armády, počet škol všech stupňů se výrazně
snížil. Odrostlejší žáci museli nastoupit na nucené práce ve zbrojním průmyslu nebo na
budování zákopů. Nacistická „převýchova“ české mládeže však dosáhla naprosto opačného
účinku a vyvolala odpor ke všemu německému. Důsledky se projevily jak v účasti mladých
lidí ve všech složkách domácího odboje, v partyzánských oddílech a na barikádách při
Květnovém povstání v roce 1945. Jedním z projevů nespokojenosti studenstva byly právě
podzimní události roku 1939.
Dne 28. října se sešly tisíce studentů, aby si připomněly výroční den vzniku republiky
a vyjádřily nesouhlas s okupací. Nacisté tento den očekávali se značnými obavami, proto byl
tento den vyhlášen všedním pracovním dnem. I přes výhrůžky tvrdými postihy lidé vyšli do
ulic. Na Václavském a Staroměstském náměstí zněly hesla jako: „Chceme svobodu, chceme
právo!“ nebo „Pryč s Hitlerem!“ a ulice zaplavily národní české barvy. Výsledkem byly
ztráty na životech, těžká i lehčí zranění a hromadné zatýkání.
Studenti vyšli do ulic i podruhé, tentokrát u příležitosti pohřbu Jana Opletala,
studenta medicíny, který při říjnovém protestu utrpěl střelné zranění, kterému po týdnu
podlehl. Dne 15. listopadu na Albertově se akademická obec rozloučila s Janem Opletalem
a jeho rakev byla převezena na Moravu, odkud Opletal pocházel. Brzy poté se studenti začali
shlukovat, opět zněly Prahou české národní písně a protiněmecká hesla. Reakce Německa
na sebe nedala dlouho čekat. O dva dny později došlo k raziím na vysokých školách v Praze
i Brně, stovky studentů byly transportovány do koncentračních táborů, 9 studentů bylo na
místě bez soudu zastřeleno. České vysoké školy byly s okamžitou platností na tři roky
uzavřeny.
Tyto události zásadně ovlivnily podobu českých dějin, v protektorátním tisku se jim
ale příliš prostoru nedostávalo. V mé práci jsem se zaměřila na periodika České slovo, Lidové
noviny, Národní práce a deník Venkov. Dle dostupných archivních zdrojů jsem v uvedených
novinách hledala od 28. října do konce listopadu 1939 texty týkající se protestních
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studentských akcí a zmínek o českém vysokém školství a jeho proměnách v područí
Německa.
Deník České slovo zveřejnil v celkem 8 číslech 10 textů týkajících se zkoumaných
událostí. Nepokojů ve dnech 28. října a 15. listopadu si všímalo celkem 8 textů, 2 reagovaly
na změny v českém vysokém školství. České slovo se zabývalo tématikou protiněmeckých
akcí a českých vysokých škol od 30. října do 27. listopadu 1939. Nejvíce se však událostem
věnovaly Lidové noviny, informace přinesly celkem v 11 číslech, z toho 9 texů se týkalo
studentských demonstrací a 2 převzetí českých vysokých škol do rukou Německa. Redakce
Lidových novin se zmíněným událostem věnovala od 30. října do 26. listopadu 1939. Deník
Národní práce přinesl čtenářům v 8 číslech celkem 9 textů věnujících se uvedeným
událostem. Z toho 7 psalo o protestních akcích a 2 o českém vysokém školství. Národní
práce pokrývala události od 30. října do 29. listopadu 1939. Nejméně se o zmíněných
událostech dočetli lidé v agrárním deníku Venkov, což bylo dáno i zemědělským zaměřením
listu. V celkově 5 číslech zveřejnili novináři 7 textů na uvedená témata, z toho 5 se jich
věnovalo pražským nepokojům a 2 vysokým školám. Venkov se zabýval událostmi od 5. do
28. listopadu 1939.
Ve všech zmíněných titulech se objevovaly podobné znaky tendenčně psaného textu.
Z jazykového hlediska protektorátní tisk zahrnoval širokou škálu vyjadřovacích modalit –
různým způsobem formulovaná doporučení nebo striktně definované příkazy. Kritický tón
se stal během okupace velmi výrazným a nezastíral ani nástup přísných sankcí za
neuposlechnutí státních nařízení. Proměna politické scény se odrazila i ve volbě jazykových
prostředků. Slovesy vyjadřujícími žádost byly voleny zabarvená slovesa muset,
doporučovat, poukazovat nebo doporučovat. V tisku se často objevovala účelová souvětí,
která začínala obvykle následujícími slovesy v hlavní větě – doporučit, aby…; varovat,
aby…; upozornit, aby… a jiné. Novináři se nevyhýbali ani hodnotícím adjektivům, jako jsou
„rušivé sluky“ nebo „neodpovědné živly.“ Události komentovali zabarveným jazykem,
studenty například označovali „mladistvými živly“ a protestní akce za „politováníhodné
činy“.
U všech zkoumaných periodik je zřejmá řízenost tisku především sjednocením
omezeného množství informací, které redakce čtenářům nabízely. Zprávy mohly být
přejímány pouze od tiskových agentur a některé musely být otištěny celoplošně, proto se
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totožný obsah zpráv objevoval ve vícero denících. Pokud se novináři rozhodli zprávy
upravovat, celkové vyznění muselo být zachováno. V případě, že by redakce neuposlechla,
byly vyvozovány vážné důsledky. O svých povinnostech byli novináři informování
na pravidelných tiskových konferencích, kde byly pravidla a pokyny určovány.
Fakta byla překrucována, dezinterpretována či naprosto vynechávána. Například
informaci o transportu několika osob do koncentračního tábora 15. listopadu 1939 zveřejnily
pouze Lidové noviny. Cenzurní zásah naprosto zatajil informaci o úmrtí několika účastníků
demonstrací včetně Václava Sedláčka a Jana Opletala v důsledku ozbrojené nacistické
represe. České slovo z 30. října 1939 psalo o událostech z 28. října jako o chvilkových
shlucích a menších rvačkách, které stačilo potlačit bez použití násilí a zásahu policie,
skutečné oběti na životech noviny přiznaly až 19. listopadu ve výzvě prezidenta Háchy
k udržení klidu. Projevený nesouhlas s protektorátním řešením tisk uváděl jako uměle
vyvolaný neklid způsobený českou emigrací v čele s Edvardem Benešem. Ničím nezastíraná
manipulace s objektivními fakty se tak stala běžnou novinářskou rutinou, která fungovala až
do konce války.

Summary
On the 15 th March 1939 Czechoslovakia was declared by Adolf Hitler to be a German
protectorate belonging to the Reich. Czech people in the Protectorate of Bohemia and
Moravia were turned quickly towards Germany war needs. On 28 th October 1939 Czechs
demonstrated against German occupation. One of the protesters Václav Sedláček was shot,
24 year old student of medicine Jan Opletal suffered fatal injuries and died a few days later.
Students got together again on his funeral and continued in protests. At night from 16th to
17th November Nazis arrested estimated 1800 people, mainly students. Czech universities
were closed for 3 years. Czech protectorate press did not informed the public truthfully, facts
were twisted, misinterpreted or completely omitted. Legal Czech print was strictly censored
until 1945.
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