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Anotace 

Bakalářská práce „Mediální obraz sudetských Němců na stránkách deníků Lidová demokracie a 

Mladá fronta ve vybraných měsících roku 1945“ se zabývá postoji deníků Lidová demokracie a 

Mladá fronta k německé menšině a způsobu referování o ní v měsících červen, srpen a listopad 

roku 1945. Práce je rozdělena do dvou základních částí. Teoretická část pojednává o historické 

situaci v Československu po skončení druhé světové války, podává informaci o stavu tisku i o 

zkoumaných denících Lidová demokracie a Mladá fronta. Analytická část práce se věnuje 

podrobnému rozboru těchto deníků.  Relevantní texty rozděluje podle obsahového zaměření do 

podtémat jako např. „otázky kolektivní viny“, „odsun Němců“ nebo „situace v pohraničí“ a na 

konkrétních ukázkách z textu dokládá názorové postoje vůči sudetským Němcům. Důraz je 

kladen na srovnávání postupů v referování o sudetských Němcích v Mladé frontě a Lidové 

demokracii a nalézání či popíraní společných tendencí ve způsobu referování těchto deníků. 

Práce rovněž představuje autory, kteří se k danému tématu vyjadřovali a analyzuje jejich postoje 

k německé menšině. 

 

Annotation 

Bachelor thesis „The medial presentation of Sudeten Germans on the pages of Lidová 

demokracie and Mladá fronta journals in selected months in 1945“ describes the attitude of the 

Lidová demokracie and Mladá fronta journals towards the German minority and the manner in 

which they refered to it in June, August and November 1945. The work consists of two main 

parts. The theoretical part deals with the historical situation in Czechoslovakia after the end of 

the Second World War. It also informs about the state in which the two journals were in. The 

analytical part contains a detailed analysis of the Lidová demokracie and Mladá fronta journals. 

The relevant articles are devided by their content into subtopics such as „the question of 

collective blame“, „the displacement of Sudeten Germans“ or „the situation in the border 

region“. The attitude towards Sudeten Germans is documented by specific articles. Stress is 

layed on drawing a comparison between reports about Sudeten Germans in the Lidová 

demokracie and Mladá fronta journals and confirming or denying their tendencies to report in the 



 

same way. Furthermore the work presents authors who expressed their opinion of the matter and 

analyzes their approach towards the German minority.  
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Úvod 

 Otázka sudetských Němců a jejich osudů po skončení druhé světové války patří i  

v současnosti mezi poměrně frekventovaná témata. Po roce 1989 se znovu rozvinuly diskuze o 

potřebách reflektovat vlastní minulost a přispět tak k detabuizaci černých míst národní historie, 

k nimž zejména divoký odsun německého obyvatelstva z poválečného Československa 

bezpochyby patří. Tato problematika je také díky prezidentským dekretům z roku 1945 

vztahujících se k majetkovým a národnostním poměrům sudetských Němců  pravidelně se 

objevujícím a politicky instrumentalizovaným tématem v obdobích předvolebních kampaní.  

 Poválečným událostem spojeným s německou menšinou již bylo věnováno mnoho 

kvalitních historiografických prací, kde byl problém rozebrán z obou úhlů pohledu. Bylo by tedy 

zbytečné znovu popisovat známé události a souvislosti spojené s předválečným i poválečným 

vývojem česko-německých vztahů (i když alespoň nastínění základních faktů bylo nutné). 

Otázka sudetských Němců v poválečném Československu však na druhou stranu rozhodně není 

vyčerpaným tématem a potenciálním zájemcům o problematiku nadále přináší podnětné náměty 

ke zkoumání. Hlavním impulsem pro psaní bakalářské práce s názvem   „Mediální obraz 

sudetských Němců na stránkách deníků Lidová demokracie a Mladá fronta ve vybraných 

měsících roku 1945“ bylo v prvé řadě dlouholeté přátelství s vrstevníky, jejichž prarodiče se stali 

nechtěnými aktéry odsunu, v druhé řadě pak snaha lépe porozumět dané problematice v širších 

souvislostech.  

 Cílem této práce je popsat způsob referování celostátních deníků Lidová demokracie a 

Mladá fronta v měsících červen, srpen a listopad v roce 1945 o německé menšině v 

Československu a podrobnou analýzou textů z tohoto období zjistit, jaký byl mediální obraz 

sudetských Němců v těchto médiích po ukončení druhé světové války a jaké postoje k nim 

zkoumané deníky zaujaly. Dalším cílem práce je najít a doložit případné rozdíly ve způsobu 

referování o sudetských Němcích a dále pak pozorovat změny ve způsobu a četnosti psaní o 

německé menšině.  

 Práce je rozdělena na dvě základní části - teoretickou a analytickou. Teoretická část se 

zaměřuje na shrnutí faktů souvisejících s poválečnou situací v Československu a dále na základní 

charakteristiku česko-německého problému. Součástí teoretické sekce je rovněž nastínění 

poměrů, které panovaly v českém tisku se zaměřením na roli, kterou v tomto ohledu sehráli 

komunisté a jejich ministr informací Václav Kopecký. Představení celostátních deníků a bližší 

pozornost věnovaná Mladé frontě a Lidové demokracii pak má za cíl představit tyto deníky jako 

názorově odlišná periodika. 

 Analytická část práce nejprve shrnuje důležité momenty zkoumaných měsíců červen, 
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srpen a listopad, na které by v obou denících mělo být možné najít odezvu. Hlavní metodou 

uplatňovanou v analytické části je podrobný rozbor textů majících souvislost se sudetskými 

Němci. Na ukázkách z těchto textů je pak dokazován postoj daného deníku k tématu. Další 

využitou metodou je komparace způsobu referování o jedné události v obou denících. Články  o 

sudetských Němcích byly pro analytickou část práce rozděleny do  podtémat. V jejich rámci pak 

probíhala analýza postojů k sudetským Němcům  i vzájemné srovnání těchto mediálních obrazů 

v obou denících.  

 Jako zdroj informací o poválečné situaci v Československu sloužila kniha historika Karla 

Kaplana, v níž je podán komplexní rozbor poměrů v Československu v letech 1945-1948.1 

Poválečná situace, formování nového uspořádání republiky v posledních válečných letech, 

politika odčinění Mnichova a kapitola věnující se řešení národnostní otázce v Československu 

jsou dále zpracovány v knize téhož autora s výstižným názvem „Pravda o Československu 1945-

1948“.2 Jmenovaný autor spolupublikoval další knihu, jež byla v této práci užita při zpracování 

přehledu vývoje cenzury v době třetí republiky.3 Přehlednou knihou spíše populárního charakteru 

o sudetských Němcích a česko-německé problematice vůbec je titul „Rozumět dějinám“, který 

posloužil při prvotním seznamováním se s problematikou.4 Značně náročnějším titulem co do 

obsahu i objemu, jejíž přečtení však napomohlo k vnímání česko-německých vztahů v ještě 

komplexnější podobě, byla kniha Ferdinanda Seibta „Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství 

uprostřed Evropy“.5 Pouze odsunu se pak věnovala studie Jaroslava Kučery „Odsun nebo 

vyhnání?“, jež byla cenným zdrojem především faktografických údajů. Pro osvětlení událostí 

v Krásném Březně se pramenem stala studie Vladimíra Kaisera založená na svědeckých 

výpovědích uložených v Archivu města Ústí nad Labem ve sbírce soudobé dokumentace.6  

 Literaturou, která byla zdrojem informací týkajících se poválečného tisku obecně, tisku 

Československé strany lidové (ČSL) a publikační činnosti Heleny Koželuhové, byla antologie 

poválečné nesocialistické publicistiky „Na ztracené vartě západu“ sestavená Milanem Drápalou.7 

Jako zdroj informací o poválečném tisku dále sloužila publikace Vladimíra Bystrova „Svobodná 

nesvoboda“, jež se vztahovala rovněž k tisku ČSL.8 Posledním titulem, který napomohl přiblížit 

                                                 
1 Kaplan, K.: Československo v letech 1945-1948. 1.část. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1991, 153 s. 
2 Kaplan, K.: Pravda o Československu 1945-1948. Praha, Panorama 1990, 245 s.  
3 Kaplan, K., Tomášek, D.: O cenzuře v Československu v letech 1945-1953. Praha, Ústav pro soudobé dějiny   
  1994, 183 s.  
4 Beneš, Z., Kural, V.: Rozumět dějinám: Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948 .   
  Praha, Gallery 2002, 304 s.   
5 Seibt, F.: Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha, Academia 1996, 464 s. 
6 Kaiser, V.: Nové pohledy na události v Ústí nad Labem 31.července 1945. In Malířová, E.: Češi a Němci-    
  historická tabu. Praha, Prago Media - Nadace Bernarda Bolzana 1995, s. 224-229. 
7 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha, Prostor    
  2000, 688 s. 
8 Bystrov, V.: Svobodná nesvoboda: některé příklady postupující komunizace a sovětizace mediální krajiny v    
  Československu a snah komunistů umlčet český nekomunistický a církevní tisk v letech 1945-1948. Praha, Vyšší 
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lidovecký tisk, byla kniha Vladimíra Rennera „Československá strana lidová: 1945-1948“.9 

Nejdůležitějším zdrojem informací o Mladé frontě byl sborník „Generace 45“, v němž na první 

roky působnosti tohoto deníku vzpomínaly jeho osobnosti; pro tuto práci byly použity zejména 

postřehy tehdejšího šéfredaktora, jímž byl Jaromír Hořec.10 K obecnému stavu žurnalistiky bylo 

dále referováno v souladu s titulem Jana Stejskala „Zprávy z českého století“.11 Důležitým 

zdrojem ve smyslu dat a statistických údajů pak byly publikace Aleny Křivánkové „Dějiny 

československé žurnalistiky“12 a Karla Zierise „Nové základy českého periodického tisku”13. 

Zejména při čtení „Dějin československé žurnalistiky” bylo nutné odpoutat se od ideologicky 

laděného výkladu a zaměřit se pouze na faktografické údaje. Teoretickým podkladem byla kniha 

Tomáše Trampoty „Zpravodajství”.14 

 Primárním zdrojem sloužícím k samotnému výzkumu byly kompletní měsíční vydání 

deníků Lidová demokracie a Mladá fronta z měsíců červen, srpen a listopad.15 Dostupnost těchto 

dobových materiálů byla dobrá, kompletní výtisky ze všech tří měsíců byly k dispozici 

v Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea v Místodržitelském letohrádku situovaném 

v parku Stromovka.  

 Poslední poznámkou, kterou je nutné učinit hned v úvodu, je vyjasnění užité terminologie 

a dalších formálních i obsahových náležitostí této práce. Práce se zabývá pouze situací a stavem 

tisku v českých zemích, nikoliv na Slovensku. Státní útvar je tedy označován dobovým 

označením „Československo“, o společnosti a dalších informacích souvisejících s národností je 

pak užíváno pouze označení „český“. Užívání pojmu „Němec“ a „německý“ je vysvětleno na 

začátku analytické části práce, z toho důvodu se této otázce nyní věnovat nebudu. Pro Lidovou 

demokracii a Mladou frontu jsou v některých případech užívány zkratky LD a MF. Užívání 

dalších zkratek v textu je vždy náležitě objasněno. Veškeré citace, a v tomto případě se jedná 

zejména o citace z primárních pramenů, tedy výtisků Lidové demokracie a Mladé fronty, jsou 

doslovným přepisem, což někdy znamená uvádění výrazů, jež neodpovídají současné kodifikaci 

(např. loyální/loajální) či používání odlišných pravidel pro psaní interpunkce. 

                                                                                                                                                             
odborná škola publicistiky 2006, 131 s.  
9   Renner, J.: Československá strana lidová:: 1945-1948. Brno, Prius 1999, 101 s.  
10 Hořec, J.: Na počátku byl čin. Generace 45. Praha, Riopress 1997, s. 15-31. 
11 Stejskal, J.: Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Praha, Triton 2008, 439 s. 
12 Křivánková, A., Vátral, J.: Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a slovenský tisk v letech 1944-1987.   
   Praha, Novinář 1989, 223 s. 
13 Zieris, K.,F.: Nové základy českého periodického tisku. Praha, Orbis 1947, 53 s. 
14 Trampota, T.: Zpravodajství. Praha, Portál 2006, 191 s.  
15 Lidová demokracie: orgán Československé strany lidové. Praha: Č.A.T., 1945. Mladá fronta: deník Svazu české   
    mládeže. Praha: Mladá fronta, 1945.  
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1 

TEORETICKÁ ČÁST 
 

1.1 Československo v poválečné Evropě 

 Konec druhé světové války přinesl nejen porážku nacismu, ale také nové geopolitické 

uspořádání starého kontinentu. Státy, které před válkou určovaly směr evropské politiky, se nyní 

nacházely buď ve stavu, kdy nebyly schopny svou dřívější úlohu plnit (Velká Británie, Francie), 

nebo byly poraženy (Německo, Itálie). Vůdčí úlohy v evropské politice se chystaly ujmout 

skuteční vítězové války - Spojené státy americké a Sovětský svaz.  

 Tyto dvě velmoci, jež se staly hlavními silami protihitlerovské koalice, se chystaly 

ovlivňovat nově se ustavující se poměry v Evropě a budovat zde sféry svého vlivu. Jak uvádí 

historik  Karel Kaplan, ve střední Evropě došlo k zásadní změně: „Střední Evropa se změnila. V 

jejím prostoru se setkala sovětská armáda a západní armády, byla tedy rozdělena. Její větší část 

připadla do sovětské sféry vlivu. Rozdělení a mocenské zájmy Moskvy způsobily, že střední 

Evropa přestala jako mezinárodněpolitický pojem přechodně existovat. V tom smyslu, že 

přestala být prostorem, ve kterém se střetávaly, vyrovnávaly, koordinovaly zájmy států zde 

ležících a kde velmoci soupeřily o svůj vliv.“16 Sovětský svaz se chystal ovládnout prostor 

střední a východní Evropy, západní velmoci se naopak obávaly bolševizace tohoto prostoru a 

vliv Moskvy se zde snažily neúspěšně omezit.17  

 Už v průběhu druhé světové války se začalo rýsovat nové uspořádání a 

zahraničněpolitická orientace Československa, která je souhrnně nazývána jako „politika 

odčinění Mnichova“18.  Jejím hlavním autorem byl Edvard Beneš a se vstupem SSSR do války v 

roce 1941 se s jeho ideou ztotožnil i druhý odbojový proud tvořený českými komunisty v SSSR. 

Politika odčinění Mnichova vycházela z tragických zkušeností Československa z podzimu 1938 

a dalšího vývoje a její koncept  byl tvořen těmito třemi hlavními ideami: „Obnova 

Československa v předmnichovských hranicích, zahraničněpolitické zabezpečení proti německé 

hrozbě orientací na spojenectví s SSSR a vybudování vnitropolitických záruk proti opakování 

Mnichova, tzn. provedení politických a ekonomických změn a nové uspořádání národnostních 

poměrů.“19      

 Porážka nacistického teroru, konec války,  osvobození a obnovení republiky, šly v 

některých případech ruku v ruce s „touhou po odvetě, pomstě na těch, kteří skutečně anebo 

                                                 
16 Kaplan, K.: Československo v letech 1945-1948. 1.část. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1991, s. 6.  
17 Tamtéž, s. 5-6.  
18 Kaplan, K.: Pravda o Československu 1945-1948. Praha, Panorama 1990, s. 5.  
19 Tamtéž.   
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pouze údajně nesli vinu na utrpení posledních šesti let“.20 V období těsně po ukončení války se 

vztah Čechů k Němcům nalézal na historickém bodu mrazu. Negativní postoje k německé 

menšině u nás a vůbec ke všemu německému ještě umocňovala otřesná svědectví vracejících se 

vězňů z koncentračních táborů. Šok z obludnosti nacismu paralyzoval českou společnost. Jak 

poznamenává historik Jaroslav Kučera: „Skutečnost, že v pojetí české veřejnosti byl obraz 

nepřítele v této době určen především znaky národnosti, dokládá i její vztah ke skupinám 

německého obyvatelstva, které neměly s nacismem nic společného.“21 Jak uvádí dále, obzvláště 

tragický osud stihl německé židy, kteří v některých případech přecházeli z nacistických 

koncentračních táborů přímo do českých pracovních táborů. Část české veřejnosti zároveň 

absolutně odmítala fakt existence německých antifašistů.22 

 V prvních poválečných měsících došlo k tzv. divokému odsunu, který je časově 

vymezován květnem až srpnem 1945. V této době došlo k mezinárodnímu uznání vysídlení 

německého obyvatelstva z ČSR Postupimskou konferencí.23 Odsunové akce nebyly jednotně 

organizovány a iniciativu v nich převzaly místní správní úřady, armádní jednotky a různé 

skupiny českého obyvatelstva. Divoký odsun se vyznačoval nedostatečnou připraveností a 

drsnými podmínkami pro německé obyvatelstvo, nezřídka doprovázený zbytečnými krutostmi. 

Tato vlna odsunu zahrnovala vyhnání Němců žijících zejména ve vnitrozemí (Brno, Jihlava, 

Praha) a v pohraničních oblastech sousedících se sovětskou okupační zónou. Počet osob 

odsunutých v období divokého odsunu nelze přesně určit. Odhady československých armádních 

zdrojů, a sice 450 000 až 560 000 odsunutých na přelomu července a srpna, pokládá Kučera za 

„dost hrubý“.24 Kaplan pak uvádí 660 000 odsunutých v divokém odsunu.25  

 Organizovaný odsun, je vymezován obdobím  od podzimu 1945 do jara 1947. Oficiálně 

byl organizovaný odsun ukončen již v říjnu 1946, odsunové aktivity však probíhaly i nadále.26 V 

případě organizovaného transferu pak statistiky uvádějí 2 256 000 odsunutých Němců po roce 

1946.27 Odsunem německé menšiny z Československa se rázně vyřešil česko-německý problém 

a došlo ke zjednodušení národnostních poměrů v ČSR. Vysídlení znamenalo hospodářskou 

ztrátu, úbytek kvalifikovaných pracovních sil a hospodářské a sociální rozdíly mezi vnitrozemím 

a pohraničím. Jak dále poznamenává Kaplan: „Hromadný odsun na principu kolektivní viny, a 

                                                 
20 Beneš, Z., Kural, V.: Rozumět dějinám: Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948.   
    Praha, Gallery 2002, s. 201.  
21 Kučera, J. Odsun nebo vyhnání? Sudetští Němci v Československu v letech 1945-1946. Jinočany, H&H 1991, s. 9.   
22 Tamtéž.  
23 Kaplan, K.: Pravda o Československu 1945-1948. Praha, Panorama 1990, s. 136. 
24 Kučera, J. Odsun nebo vyhnání? Sudetští Němci v Československu v letech 1945-1946. Jinočany, H&H 1991, s.   
    13-16. 
25 Kaplan, K.: Československo v letech 1945-1948. 1.část. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1991, s.  15.  
26 Beneš, Z., Kural, V.: Rozumět dějinám: Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948.  
    Praha, Gallery 2002, s. 211. 
27 Kaplan, K.: Pravda o Československu 1945-1948. Praha, Panorama 1990, s. 153. 
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zejména způsob jeho provedení negativně poznamenal politickou kulturu společnosti.“28 

 

 

1.2    Český tisk v době třetí republiky 

 Určujícím faktorem podoby českého tisku v letech 1945-1948 byl košický vládní 

program a Národní fronta, jejímž odrazem se český tisk v těchto letech stal. Již za války řešili 

političtí představitelé i novináři otázku, jak by mělo po porážce nacismu vypadat rezortní 

uspořádání tiskových záležitostí. Vyvíjely se dva základní koncepty. První z nich volal po 

návratu do předválečných poměrů, což by znamenalo, že tiskové záležitosti by spravoval tiskový 

odbor předsednictva vlády. Druhé pojetí pak vidělo řešení v „převedení kompetencí tiskového 

odboru do úplně nového vládního resortu, který se stane centrálním regulátorem všech 

československých médií“.29  

 Český odboj i domácí novináři preferovali zachovat prvorepublikové uspřádání, 

komunisté prosazovali druhé řešení, které také nakonec zvítězilo. Dva dny před jmenováním 

vlády Národní fronty v Košicích vzniklo prvním ústavním dekretem presidenta republiky o nové 

organizaci vlády a ministerstev v době přechodné ministerstvo informací, v jehož čele stál 

komunista Václav Kopecký. Pod dohled ministerstva informací se kromě tisku  dále dostaly 

rozhlas, film, nakladatelská činnost a oblast kulturních styků se zahraničím. Po komunistickém 

puči v roce 1948 se tento okruh dále rozšířil na knihovnictví, osvětu, divadlo, polygrafii a 

gramofonový průmysl.30  

 Podoba rezortního uspořádání nebyla jedinou před koncem války projednávanou 

záležitostí vztahující se k nové podobě tisku v ČSR. Úvahy o budoucím uspořádání se týkaly 

nejen dozoru nad tiskem, ale především samotného „obsahu“ tisku a otázky toho, kdo se napříště 

bude moct stát vydavatelským subjektem a jaká periodika budou vycházet. Na schůzi tří 

socialistických stran v Košicích dne 13. dubna 1944 pronesl Klement Gottwald, že je nutné 

skoncovat s tzv. nezávislým politickým tiskem i s listy, které se zkompromitovaly za nacistické 

okupace, poválečný vývoj pak ještě předčil jeho slova.31  

 Diskuse o budoucích poměrech v tisku mezi českými novináři dospěla k takovému 

závěru, že tisk již více nesmí být užíván jako prostředek k „sobeckým, kořistnickým a často 

protistátním cílům“. Konference zástupců tisku při České národní radě pak zaujala stanovisko, 

podle kterého jsou „noviny a časopisy majetkem národa a nemohou se stát předmětem 
                                                 
28 Kaplan, K.: Československo v letech 1945-1948. 1.část. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1991, s. 15.  
29 Stejskal, J.: Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Praha, Triton 2008, s. 303. 
30 Tamtéž.  
31 Křivánková, A., Vátral, J.: Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a slovenský tisk v letech 1944-1987.    
    Praha, Novinář 1989, s. 42. 
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výdělečného podnikání jednotlivce nebo anonymních skupin“.32 V této otázce panovala mezi 

novináři a politiky víceméně shoda a  v souladu s tím vláda později prohlásila, že právo vlastnit a 

vydávat noviny budou mít pouze výkonné výbory politických stran Národní fronty a masové 

organizace. Tento krok byl zároveň i splněním té části košického vládního programu, podle 

kterého měla být provedena důkladná očista v oblasti žurnalistiky, rozhlasu a filmu. Došlo tak k 

zániku novin a časopisů, „které pro své skutečně nebo domněle nevlastenecké jednání nesměly 

působit v systému Národní fronty“.33 

 Zdrojem pravidel a principů, které regulovaly novináře v jejich činnosti, byly v prvé řadě 

vzhledem k neexistenci oficiální cenzury autocenzura (jak ze strany samotných autorů, tak jejich 

politických stran)34 a zásada závaznosti dohod Národní fronty pro tisk, o kterou zarputile 

usilovali především komunisté.35 V praxi to znamenalo např. nekritizovat systém národní fronty, 

vládní program, prezidenta či vrchního spojence SSSR.36 Snahy komunistů však byly úspěšné 

pouze zpočátku, neboť s postupem času se začala projevovat neposlušnost nejen tisku, ale např. 

poslanců či nižších stranických funkcionářů.37  

 Nejvýznamnějším faktorem, který určoval poměry v českém tisku po konci války, bylo 

ministerstvo informací v čele s Kopeckým. V polovině května vydalo ministerstvo vyhlášku, 

podle které směly vycházet pouze vybrané deníky stran Národní fronty. Vydávání veškerého 

dalšího tisku bylo zastaveno. O povolení k vydávání tisku si mohly zažádat pouze politické 

strany, státní úřady, veřejnoprávní instituce a korporace celostátního významu.38 Další překážkou 

ve vydávání tisku byly problémy se zásobováním papíru. Na řízení vydavatelské činnosti se 

zprvu podílelo ministerstvo průmyslu, jež vedl sociální demokrat Bohumil Laušman.39 Deníky 

nejprve měly dvě až čtyři strany, od 17. května šest, a v říjnu se počet stran ustálil na osmi 

stranách.40  

 Hospodaření s papírem přešlo 15. června z působnosti ministerstva průmyslu na tiskový 

odbor ministerstva informaci (TOMI). Tato událost se stala klíčovou pro další vývoj, neboť 

ministerstvu se do rukou dostal účinný nástroj pro „realizaci politiky tiskových koncesí“. Na 

základě vyhlášky z 15. května mohlo ministerstvo „zabránit vzniku nových periodik nebo vyvíjet 

                                                 
32 Zieris, K.,F.: Nové základy českého periodického tisku. Praha, Orbis 1947,  s. 16. 
33 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha,  
     Prostor 2000, s. 46. 
34 Kocian, J.: Předmluva. Generace 45. Praha, Riopress 1997, s. 8.  
35 Kaplan, K.: Československo v letech 1945-1948. 1.část. Praha, Státní pedagogické   nakladatelství 1991, s. 31. 
36 Kocian, J.: Předmluva. Generace 45. Praha, Riopress 1997, s. 8. 
37 Kaplan, K.: Československo v letech 1945-1948. 1.část. Praha, Státní pedagogické    nakladatelství 1991, s. 31. 
38 Stejskal, J.: Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Praha, Triton 2008, s. 304.  
39 Bystrov, V.: Svobodná nesvoboda: některé příklady postupující komunizace a sovětizace mediální krajiny v   
    Československu a snah komunistů umlčet český nekomunistický a církevní tisk v letech 1945-1948. Praha, Vyšší  
    odborná škola publicistiky 2006, s. 11.  
40 Křivánková, A., Vátral, J.: Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a slovenský tisk v letech 1944-1987. 
    Praha, Novinář 1989, s. 57.  
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nátlak na nepohodlné redakce“. Problémy s výrobou papíru na konci října vyústily v mimořádné 

opatření, v rámci něhož došlo k zastavení veškerého periodického tisku s výjimkou deníků a 

několika významných týdeníků,41 mezi něž patřily týdeník ministerstva informací Svět v 

obrazech, programový časopis Náš rozhlas, týdeníky Ruský jazyk a Angličtina a časopis 

Aliance.42  

 Tuto událost ministerstvo využilo ve svůj prospěch, neboť bylo dále stanoveno, „že od 1. 

prosince budou moci vycházet jen ty noviny a časopisy, které k tomu získají povolení na základě 

nově podané žádosti“.43 

 Dekret presidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění  dolů a některých 

průmyslových podniků se stal právním základem pro vyhlášku ministerstva průmyslu z 27. 

prosince 1945 k znárodnění, mimo jiné významných průmyslových podniků, které zaměřením 

své výroby spadaly do sféry polygrafického průmyslu,44 a tak se i výrobní faktor ovlivňující 

podobu českého tisku dostal do rukou státu. Na konci roku 1946 v českých zemích vycházelo 87 

politických časopisů, 128 kulturních a 536 dalších časopisů, což bylo třikrát méně než v roce 

1940.45  

 

 

1.3 Ministerstvo informací 

 Českému tisku začal od 2. května 1945 vládnout nově zřízený vládní resort. 

Komunistická literatura jeho funkci hodnotila následovně: „Kvantitativní a živelný rozvoj 

periodického tisku bylo nutné usměrnit a v tomto ohledu dostalo rozhodující slovo nově vzniklé 

ministerstvo informací v čele s komunistou Václavem Kopeckým, které po sledované období 

hrálo v oblasti žurnalistiky důležitou roli. (…) Návrhů na vydávání novin a časopisů byly však 

předloženy stovky a nebylo v dané politické a ekonomické situaci možné ani účelné, aby 

vycházelo tak velké množství titulů periodického tisku jako v období předmnichovské 

republiky.“46  

 Záležitosti tisku náležely do gesce druhého tiskového odboru ministerstva informací 

                                                 
41 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha,  
    Prostor 2000, s. 47. 
42 Křivánková, A., Vátral, J.: Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a slovenský tisk v letech 1944-1987. 
    Praha, Novinář 1989, s. 44.  
43 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha,  
    Prostor 2000, s. 47. 
44 Křivánková, A., Vátral, J.: Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a slovenský tisk v letech 1944-1987. 
    Praha, Novinář 1989, s. 43.  
45 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha,  
    Prostor 2000, s. 47. 
46 Křivánková, A., Vátral, J.: Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a slovenský tisk v letech 1944-1987. 
    Praha, Novinář 1989, s. 43-44.  
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(TOMI), vedeného bývalým předsedou Národního svazu novinářů Františkem Bauerem. Ten se  

ihned po nástupu do své funkce energicky chopil práce, aby přispěl k novému uspořádání 

poměrů v tisku. V červnu 1945 svolal schůzi zástupců všech ministerských úřadů a ČTK, na 

které došlo k vyjasnění tiskových pravomocí jednotlivých ministerstev. V každém ministerstvu 

byli ustanoveni tiskoví referenti nebo tisková oddělní, která měla fungovat pouze pro vnitřní 

potřebu konkrétních resortů. Styk s veřejností měl v budoucnu spadat výhradně do kompetencí 

odborů ministerstva informací. Jak již bylo řečeno, tisk měl na starosti druhý odbor ministerstva, 

rozhlas pak kompetenčně náležel čtvrtému odboru, film odboru pátému. Nová praxe měla 

vypadat následovně.  „Odborná ministerstva tedy nebudou mít právo veřejnost oslovit přímo. 

Informace a zprávy rázu osobního a politického musejí být z jednotlivých ministerstev 

adresovány tiskovému odboru, ostatní, tedy nepolitické informace přímo četce.“47 Nátlaku se 

žádné ministerstvo nepostavilo a veškeré tiskové záležitosti jednotlivých ministerstev tak začalo 

spravovat ministerstvo informací. 48      

 Provádění restriktivních opatření omezením počtu vycházejících titulů či vyjasňovaní 

tiskových pravomocí ministerstev samozřejmě nebyla jediná témata a oblasti, která spadala do 

zájmu ministerstva. V letech 1945-1948 se znovu objevila otázka cenzury a její případné 

znovuzavedení či nezavedení se stalo jedním z hlavních polických témat doby.  

 

 

1.4 Vývoj cenzury  v letech 1945-1948 

 Ačkoliv právně třetí republika navazovala na stav před rokem 1938, což znamenalo 

kontinuitu právního řádu a platnost všech prvorepublikových zákonů a nařízení, ke 

znovuzavedení předběžné cenzury jako tomu bylo v období druhé republiky nedošlo. Cenzura 

tedy oficiálně neexistovala a jedinou kontrolu nad tiskem vykonávaly samy politické strany a 

Národní fronta. Rozpory a stížnosti mezi politickými stranami na způsob psaní redakcí ostatních 

stran Národní fronty na sebe nenechaly dlouho čekat.49  

 I přes neexistenci oficiální cenzury si ministerstvo informací našlo způsob, jak omezovat 

nekomunistický tisk. Bystrov uvádí, že: „Kromě veřejně vedených útoků byly využívány 

všechny mechanismy, umožňované zdánlivě běžnými správními předpisy a ustanoveními 

různých zákonů. Od přídělového rozdělování papíru přes skrupulózní vyžadování splnění 

podmínek pro povolení vydávání periodických i neperiodických tiskovin až po nejrůznější udání 
                                                 
47 Stejskal, J.: Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Praha, Triton 2008, s. 304. 
48 Tamtéž, s. 304-305.  
49 Kaplan, K., Tomášek, D.: O cenzuře v Československu v letech 1945-1953. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 1994,    
    s. 8.  
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a oznámení čin návrhy na šetření. Samozřejmě není mezi nimi žádné oznámení nebo stížnost, 

dotýkající se nějaké komunistické tiskoviny.“50 

 Do hledáčku ministerstva informací se dostával především tisk československé strany 

lidové a  dalších subjektů katolické církve.51 Nejznámějším případem je konflikt minstra 

informací s lidoveckým předsedou Šrámkem, kdy Kopecký hrozil, že pro „fašistického a 

reakčního ducha“  lidoveckých Obzorů, týdeník zastaví. Stav, při kterém má ministr informací 

volnou ruku při zvláštních cenzurních opatření se především lidovcům jevil jako neudržitelný. 

Předběžná cenzura a předem pevně stanovená pravidla toho co se smí a nesmí psát se proti 

Kopeckého libovůli jevila jako jistota. Na Šrámkův návrh se začalo jednat o zavedení předběžné 

cenzury.52 

 Vypracováním takového návrhu byl pověřen ministr vnitra Nosek a příslušné odbory jeho 

ministerstva. To se nakonec vyjádřilo ve smyslu, že za současného stavu nejsou zásahy ze strany 

státní správy nutné, je ale žádoucí, aby byl nad tiskem vykonáván dohled tiskovými úřady a 

tiskovou komisí (což se nakonec nestalo).53 Strategii komunistů shrnul Vladimír Bystrov 

následovně: „Zřejmě si uvědomovali, že i když vyhlášená kontinuita předválečného právního 

řádu umožňovala znovuzavedení preventivní cenzury hromadných sdělovacích prostředků, 

důsledky jejího oživení by z hlediska propagandistické taktiky byly spíše kontraproduktivní. 

Politické prostředí se přece jen tvářilo jako pluralitní a eventuální cenzurní aktivity za určitých 

okolností mohly brzdit zájmy komunistické propagandy.“54 

 V roce 1947 se situace změnila a komunisté se začali angažovat pro zavedení cenzury.  V 

listopadu tohoto roku se oběžníkem velitelství Sboru národní bezpečnosti všem zemským a 

oblastním úřadovnám sdělilo, aby věnovaly zvlášť zvýšenou pozornost tisku a stíhaly jej za 

trestné věci. Ještě v roce 1947 došlo ke dvěma schůzkám vrcholných komunistických 

funkcionářů ministerstev informací a vnitra. Výsledkem těchto schůzek bylo zřízení kontrolního 

odboru ministerstva informací (začal fungovat 22. prosince), který měl dohlížet na nezávadnost 

psaní tisku ve věcech dvouletého hospodářského plánu, obrany státu, základní linie vnitřní a 

zahraniční politiky, zásobovacích a vyživovacích otázkách a referování o slovanských státech. O 

plánech komunistů ostatní strany Národní fronty zprvu nevěděly. Tyto události ještě více 

                                                 
50 Bystrov, V.: Svobodná nesvoboda: některé příklady postupující komunizace a sovětizace mediální krajiny v 
    Československu a snah komunistů umlčet český nekomunistický a církevní tisk v letech 1945-1948. Praha, Vyšší  
    odborná škola publicistiky 2006, s. 11.  
51 Tamtéž.  
52 Kaplan, K., Tomášek, D.: O cenzuře v Československu v letech 1945-1953. Praha, Ústav pro soudobé dějiny   
    1994,  s. 8-12.  
53 Tamtéž, s. 9.  
54 Bystrov, V.: Svobodná nesvoboda: některé příklady postupující komunizace a sovětizace mediální krajiny v 
    Československu a snah komunistů umlčet český nekomunistický a církevní tisk v letech 1945-1948. Praha, Vyšší  
    odborná škola publicistiky 2006, s. 11.  
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prohloubily vzájemné spory mezi komunisty a zbytkem Národní fronty. Úplně nový směr nabral 

vývoj cenzury po komunistickém převratu v roce 1948.55   

 

 

1.5 Poválečná mediální scéna 

 Základ poválečného tisku tvořily ústřední deníky politických stran, které v několika 

týdnech po skončení války připomínaly „laděním svého zpravodajství a komentářů optimistický, 

avšak poněkud strojně znějící koncert národní jednoty, v němž bylo nejčastěji slyšet motivy 

zúčtování s poraženým nepřítelem a oddaného budování“.56 Komunistické Rudé právo začalo 

legálně vycházet 6. května. Vydavatelskou a nakladatelskou základnou komunistů se stal 

moderní tiskový koncern Novina v Praze Na poříčí, který komunisté zabrali po agrární straně. 

Sociální demokraté v poválečných dnech obnovili svoje Právo lidu (v r. 1947 náklad 190 000 

výtisků57), Česká strana národně sociální vydávala Svobodné slovo (v r. 1947 náklad 300 000 

výtisků), Československá strana lidová Lidovou demokracii (v r. 1947 náklad 185 000 výtisků) a 

jako nováček se objevil deník Svazu České mládeže Mladá fronta.58  
 Politický tisk v regionech směly vydávat pouze politické strany Národní fronty, blok 

politických stran Národní fronty nebo Blok socialistických stran. „Krajinské“ deníky pak směly 

vycházet v Liberci, Plzni, Olomouci, Brně a Ostravě. Specifická byla situace v oblasti Sudet,  

kde do doby osídlení českým obyvatelstvem vycházely jen listy Národní fronty a tisk 

jednotlivých politických stran zde byl zakázán. Další novotou na poválečné mediální scéně bylo 

zrušení večerníků a zavedení jednotné ceny pro všechny deníky a týdeníky.59  

 Základem radikálního, levicově orientovaného tisku bylo zmiňované Rudé právo (v 

r.1947 náklad 500 00060), dále komunistické deníky vycházející v Brně, Ostravě, Olomouci a 

Plzni) a týdeníky Tvorba a Nedělní noviny. Ideově identický byl tisk odborářský - deník Práce a 

týdeníky Lidová kultura, ÚRO a Dikobraz. Prokomunistickou orientaci vykazoval tisk dalších 

„celospolečensky významných organizací“ - Svazu české mládeže (Mladá fronta, náklad v roce r. 

1947 80 00061), Jednotného svazu českých zemědělců (Zemědělské noviny, náklad v r. 1947 120 

                                                 
55 Kaplan, K., Tomášek, D.: O cenzuře v Československu v letech 1945-1953. Praha, Ústav pro    
    soudobé dějiny  1994,  s. 10-12. 
56 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha,  
    Prostor 2000, s. 52. 
57 Stejskal, J.: Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Praha, Triton 2008, s. 305.  
58 Křivánková, A., Vátral, J.: Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a slovenský tisk v letech 1944-1987.  
    Praha, Novinář 1989, s. 57.  
59 Stejskal, J.: Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Praha, Triton 2008, s. 305. 
60 Tamtéž.  
61 Tamtéž.  
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00062). 63 

 Umírněně orientovaný levicový tisk tvořilo Svobodné slovo národních socialistů ( České 

slovo v Brně, Nové slovo v Ostravě, Volné slovo v Olomouci, a plzeňský Svobodný směr) a 

týdeníky Masarykův lid a Svobodný zítřek. Podobnou pozici zastávaly Svobodné noviny 

Ferdinanda Peroutky vydávané Sdružením kulturních organizací. Mezi radikálně levicovým 

proudem a umírněnou levicí se nacházel tisk sociální demokracie s deníky Právo lidu, Čin 

(Brno), Československá demokracie (Ostrava), Nový den (Plzeň) a Stráž severu (Liberec) a 

týdeníky Svět práce a Cíl. Nesocialistický politický tisk zastupovala Lidová demokracie s 

krajinnými deníky Národní obroda, Hlas, Osvobozený našinec a týdeníky Vývoj a Obzory.64        

 

1.5.1    Deník Mladá fronta 

 Vládní rozhodnutí, podle něhož mohou noviny „vydávat pouze uznané politické strany a 

celonárodní instituce, které svým protifašistickým postojem si k tomu získaly právo“65, mělo za 

následek vznik tisku „společenských a zájmových organizací“, jehož hlavní tři proudy tvořil tisk  

odborový, zemědělský a mládežnický. V čele mládežnického tisku stálo nakladatelství a 

vydavatelství Mladá fronta, které se později staly orgány Svazu České mládeže (SČM). Tato 

organizace, jejíž prozatímní vedení bylo ustaveno 12. května (od 1. června pak celorepublikově 

vznikaly místní organizace SČM), později spolu se slovenskou mládežnickou organizací 

vytvořila tzv. Ústředí mládeže ČSR.66  

 Významné postavení měl deník Mladá fronta s nákladem 80 000 výtisků, který se dne 31. 

května oficiálně stal deníkem Svazu české mládeže.67 Mezi dalšími tituly vydávanými 

nakladatelstvím MF patřil týdeník My, čtrnáctideník Vpřed, který vedl Jaroslav Foglar, revue pro 

umění, život a společnost Generace, měsíčník Středoškolák či regionální časopisy jako Severák 

(Liberec), Hlas mládeže (Kutná hora) nebo Nástup (Ostrava).    

 Mladá fronta i ostatní tituly vydávané SČM byly prokouministicky orientovaným tiskem. 

Na jejich stránkách se dostalo podpory politice KSČ, košickému vládnímu programu a v 

neposlední řadě sovětskému spojenci. Titulky „Velká manifestace přátelství“68 či „Bratrská 

pomoc Rudé armády českému obyvatelstvu“69 mohou být důkazem toho, že i přes původní snahu  

                                                 
62 Tamtéž.  
63 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha,  
    Prostor 2000, s. 51. 
64 Tamtéž. 
65 Zieris, K.,F.: Nové základy českého periodického tisku. Praha, Orbis 1947, s. 16.  
66 Křivánková, A., Vátral, J.: Dějiny československé žurnalistiky. IV. díl: český a slovenský tisk v letech 1944-1987.  
    Praha, Novinář 1989, s. 65-68.  
67 Stejskal, J.: Zprávy z českého století: tiskové agentury a česká společnost 1848-1948. Praha, Triton 2008, s. 305. 
68 Velká manifestace přátelství. Mladá fronta. 23.6. 1945, č. 41, s. 1. 
69 Bratská pomoc Rudé armády českému obyvatelstvu. Mladá fronta. 1.5.1945, č. 22, s. 1. 
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o vytvoření nadstranického a nestranického deníku a nakladatelství pro mládež, byla Mladá 

fronta již od samého počátku zasažena stranicko politickými vlivy. Ty se pak ještě více 

prohloubily po vystoupení lidovecké a národně-socialistické mládeže z ČSM. Jak uvádí Kocián 

ve sborníku Generace 45: „O to více a otevřeněji se projevila snaha komunistů ovlivňovat vývoj 

Svazu mládeže a využívat jej pro své záměry. To ovšem nezůstalo bez dopadů na politickou a 

obsahovou orientaci a způsob psaní Mladé fronty...“70 

 První číslo deníku Mladá fronta vyšlo dne 9. května v pražské tiskárně v Panské ulici, 

kde před válkou sídlil Prager Tagblatt, za okupace pak orgán říšského protektora Der Neue Tag. 

Redakci  deníku tvořili Jaroslav Máček (vnitřní politika), Jan Buda (parlament a politika), Ivo 

Fleischmann (zahraničí), František Listopad (kultura), Svatoslav Svoboda (reportáže), Ladislav 

Fikar (divadlo), Jan Grossman a Jaroslav Morák (literatura) a Miroslav Hladký (sport).71 Prvním 

šéfredaktorem se stal Jaromír Hořec. Ten popisuje tiskovou konferenci z počátku května 1945, 

na níž ministr Kopecký oznámil jména titulů, které budou moci vycházet: „A potom slavnostně 

naladěným hlasem oznámil, že právo vydávat noviny budou mít jen politické strany Národní 

fronty a významné veřejné masové organizace. Vyjmenoval noviny jedny po druhých, Rudé 

právo, Česká pravda (...), Právo lidu, Lidová demokracie, kam přešlo několik redaktorů z 

Národní politiky, Práce, Národní osvobození, Lidové noviny  s novým názvem. A dost. Tím 

končil. (…) Já tam seděl, jak jsem vyběhl z redakce, jen tak v tričku, uprostřed okravatovaných 

pánů, ale hlas se mi kupodivu nezachvěl, když jsem se přihlásil ke slovu a řekl: ,Dovolte mi, 

pane ministře, abych doplnil seznam novin, které v Praze nyní vycházejí také ještě dalším, a to 

listem mládeže, který se jmenuje Mladá fronta. Jeho první číslo vyšlo v hodinách, kdy se v Praze 

ještě střílelo, dopoledne 9. května. A tady mám na ukázku několik čísel.‘ (…) Ministr v nich 

zalistoval a slavnostně prohlásil: ,K titulům, které jsme uvedl, se připojuje i orgán naší mládeže 

Mladá fronta!‘  A nejvyšší vládní schválení bylo v kapse. Nic nám už nemohlo stát v cestě. Nic? 

To jsem si tehdy myslel, brzy jsem se z té naivní víry vyléčil.“72 

 V tónu psaní Mladé fronty se zrcadlí všechny důležité aspekty tehdejší doby. Bojovnost, 

rozhodnost a energičnost můžeme přičíst tehdejšímu zápalu mladých redaktorů k „budování 

nového a spravedlivějšího společenského řádu“, příklon ke komunistické ideologii a idealizaci 

Sovětského svazu pak „neznalostí, neinformovaností, do jisté míry neschopností nahlédnout pod 

povrch lesku režimu, který si mládež tak předcházel“.73 

 

                                                 
70 Kocian, J.: Předmluva. Generace 45. Praha, Riopress 1997, s. 7-8. 
71 Hořec, J.: Na počátku byl čin. Generace 45. Praha, Riopress 1997, s. 17. 
72 Hořec, J.: Na počátku byl čin. Generace 45. Praha, Riopress 1997, s 22-23. 
73 Kocian, J.: Předmluva. Generace 45. Praha, Riopress 1997, s. 7.  
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1.5.2  Deník Lidová demokracie 

 Tisk Československé strany lidové tvořil základ nesocialistického politického tisku 

reprezentující tehdejší pravici. Ústředním tiskovým orgánem byl deník Lidová demokracie a dále 

Osvobozený našinec vycházející v Olomouci, ostravský Hlas a Národní obroda vycházející v 

Brně. Náklad Lidové demokracie činil 185 000 výtisků, společně s jmenovanými krajinskými 

deníky přibližně 320 000 výtisků.  Dalšími tituly lidoveckého tisku byly týdeníky Obzory a 

Vývoj.74  

 Bezprostřední okamžiky po skončení války vedly „ke skutečnému honu na tiskárny a 

vydavatelství (…) bez ohledu na jakoukoliv právní nebo morální „legitimaci“.75 V této situaci si 

pro svoje noviny lidovci zajistili pražský stranický tiskárenský podnik Československé akciové 

tiskárny (ČAT). První Lidová demokracie (navazující na Lidové listy, které vycházely za 

protektorátu), vyšla 12. května 1945 a šéfredaktorem se stala významná osobnost lidoveckého 

tisku dr. Josef Doležal. Doležal byl bývalým redaktorem Lidových listů a do své redakce se mu 

podařilo získat několik redaktorů zaniklých Národních listů a Národní politiky, stejně jako část 

jejich čtenářské základny. Hlavním parlamentním zpravodajem se stal Vladimír Sís, V. Jiřina se 

stal důležitou osobností kulturní rubriky a hlavním ekonomickým redaktorem byl Václav Mixa.76 

 Výraznou osobností, která po válce publikovala na stránkách Lidové demokracie, byla 

Helena Koželuhová, která si svými komentáři získala nebývalou popularitu. Mimo ní své 

komentáře v Lidové demokracii publikoval také František Weyr či známý pražský advokát Karel 

Kornel. Zahraniční politiku komentoval Pavel Tigrid, Ivo Ducháček a Edmund Řehák. I přes 

výrazné osobnosti nebyla Lidová demokracie „deníkem mimořádné žurnalistické úrovně. (…) 

Kritika do řad vlastní strany byla samozřejmě zakázaná, stranická sebechvála alespoň nepůsobila 

tak nabubřele…“77 

 Jak již bylo řečeno v části věnované vývoji cenzury v poválečných letech, nejvíce výtek 

ministra informací Kopeckého směřovalo k lidoveckému tisku. Jak píše Bystrov: „Vadily v nich 

především postoje autorů setrvávající v konzervativní myšlenkové tradici spatřující nebezpečí v 

monopolizaci komunistického pojetí budoucího vývoje a odmítající sovětizaci československé 

společnosti.“78 Lidovecký tisk a především týdeník Obzory, byly tituly, které znepříjemňovaly 

                                                 
74 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha,  
    Prostor 2000, s. 51.  
75 Renner, J.: Československá strana lidová : 1945-1948. Brno, Prius 1999, s. 43.  
76 Tamtéž, s. 43-47. 
77 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha,  
    Prostor 2000, s. 66. 
78 Bystrov, V.: Svobodná nesvoboda: některé příklady postupující komunizace a sovětizace mediální krajiny v  
    Československu a snah komunistů umlčet český nekomunistický a církevní tisk v letech 1945-1948. Praha, Vyšší  
    odborná škola publicistiky 2006, s. 11.  
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cestu komunistické garnitury k moci, a které byly jednou z „nejlepších zbraní“79 lidové strany 

proti ní.  

                                                 
79 Renner, J.: Československá strana lidová : 1945-1948. Brno, Prius 1999, s. 44.  
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2 

ANALYTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Zkoumaný vzorek  

 Pro svou práci jsem jako zkoumaný vzorek zvolila výtisky deníků Mladá fronta a Lidová 

demokracie z měsíců června, srpna a listopadu roku 1945. Skutečnost, že jsem pro svůj výzkum 

zvolila právě Lidovou demokracii a Mladou frontu, stejně tak jako tyto konkrétní měsíce, nebyla 

náhoda, neboť výběr měl svojí logiku. Zaměřila-li jsem se ve své práci na způsob referování o 

sudetských Němcích a jejich mediální obraz ve jmenovaných denících, musel pak výběr 

zkoumaných měsíců nutně směřovat k takovým, ve kterých se přihodily nejvýznamnější události 

roku 1945 se sudetskými Němci souvisejícími. Zároveň mi rozhodnutí zabývat se výtisky zrovna 

ze tří a ne více či méně měsíců připadalo vzhledem k objemu materiálu jako zvládnutelné. Na 

stranu druhou se pak domnívám, že tři kompletní měsíční vydání dvou celostátních deníků 

mohou podat poměrně ucelený obraz o dobovém postoji tisku k německé menšině u nás.  

 Dále bych chtěla podotknout, že není cílem ani předmětem této práce posuzovat vinu či 

nevinu sudetských Němců, ať před válkou či za války. Stejně tak nechce tato práce soudit český 

národ za vzedmutou vlnu nacionalismu, negativní postoje a excesy k německé menšině, ať se 

mohou vzhledem k hrůznosti nacismu a míře spolupráce sudetských Němců s ním jakkoliv 

oprávněné. Při snaze reflektovat postoje tisku k sudetským Němcům jsem se snažila mít neustále 

na paměti, že bezpráví se odehrávalo na obou stranách a že odpovídat na otázky typu čí vina je 

větší či kdo za co může mi nenáleží. I přes snahu zachovat si odstup, není jednoduché zůstat 

nezaujatý a nenechat se unést tu na jednu, tu na druhou stranu barikády, k čemuž jak dobový tisk, 

tak  literatura věnující se problematice, občas svádí. Témata jako tato vyvolávají i v 

nezúčastněných emoce. Nicméně věřím, že se mi při psaní analytické části této práce podařilo 

zachovat nadhled a podat objektivní informace o tom, jak Lidová demokracie a Mladá fronta o 

německé menšině u nás referovaly. 

 

 

2.2 Zásadní události měsíců červen, srpen a listopad  

 V měsíci červnu pokračovala tzv. divokým odsunem „výstavba národního státu Čechů a 

Slováků“80, stěžejního bodu politiky odčinění Mnichova. Na přelomu května a června došlo k 

excesům proti německé menšině známým pod označeními „brněnský pochod smrti“, masakr v 

                                                 
80 Kaplan, K.: Československo v letech 1945-1948. 1.část. Praha, Státní pedagogické  nakladatelství 1991, s. 13. 
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Postoloprtech a masakr v Horních Moštěnicích. Ještě před mezinárodním uznáním odsunu 

německé menšiny vítěznými mocnostmi „byla československá armáda vládním usnesením 

pověřena prováděním opatření k zajištění nacistických zločinců a k odsunu německého 

obyvatelstva“. Velení armády se stalo hlavním iniciátorem a organizátorem přechodu od 

jednotlivých vyhánění k systematickému odsunu.81 Tomuto vládnímu usnesení předcházel výnos 

ministerstva vnitra, kterým se zřizovaly osidlovací referáty okresních národních výborů, jejichž 

hlavním úkolem bylo zajistit vysídlovaní a k tomu paralelně dosídlování oblastí, které spadaly do 

jejich kompetence.82 Dekretem prezidenta ze dne 21.června došlo ke konfiskaci zemědělského 

majetku Němců, Maďarů, zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.    

 Měsíc srpen přinesl netrpělivě očekávané výsledky Postupimské konference. Odsunu 

sudetských Němců z Československa už nestálo nic v cestě a vláda ihned začala s přípravami 

tzv. organizovaného odsunu. Postavení německé menšiny zpečetil ústavní dekret prezidenta 

republiky č. 33/1945 Sb. ze dne 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství 

osob národnosti německé a maďarské, podle kterého „českoslovenští státní občané národnosti 

německé nebo maďarské, kteří podle předpisů cizí okupační moci nabyli státní příslušnosti 

německé nebo maďarské, pozbyli dnem nabytí takové státní příslušnosti československého 

státního občanství. Ostatní českoslovenští státní občané národnosti německé nebo maďarské 

pozbývají československého státního občanství dnem, kdy tento dekret nabývá účinnosti.“83 

Postupimská konference a odsun nebylo jediné téma, které zaměstnávalo redakce Mladé fronty a 

Lidové demokracie. Dne 31. července došlo k výbuchům v Krásném Březně a způsob, jakým o 

této události bylo referováno, je rovněž součástí této práce.  

 Organizovaný odsun a jeho přípravy jsou hlavním listopadovým tématem souvisejícím s 

německou menšinou. Dne 20. listopadu Spojenecká kontrolní rada odsouhlasila československý 

plán odsunu, podle kterého se s transfery mělo začít 1. prosince. Navzdory těmto úmyslům 

opustil první transfer Československo až 25. ledna 1946. 

 

 

2.3 Pojem „Němec“ v novinách 

 Před samotným popisováním způsobu referování o německé menšině v ČSR v roce 1945 

je nutné vyjasnit, koho všeho dobový tisk označuje pojmem „Němec“. Jako o „Němcích“ je 

                                                 
81 Beneš, Z., Kural, V.: Rozumět dějinám: Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948.  
     Praha, Gallery 2002, s. 204. 
82
 Tamtéž, s. 205. 

83 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna [cit. 2009-05-10]. Dostupný z WWW:     
    <http://www.psp.cz/docs/laws/dek/>. 
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referováno o německém národu jako celku, dále jsou pojmem „Němci“ označováni němečtí  

státní příslušníci, kteří do českých zemí přišli v roce 1939 s okupační správou. Německá menšina 

v Československu bývá označována různě. Setkáváme se s výrazy „čeští Němci“ nebo „naši 

Němci“ či „sudetští Němci“. Všechny tyto výrazy označují předválečné obyvatelstvo německé 

národnosti s československým občanstvím. Často však německá menšina u nás bývá označována 

prostě jako „Němci“, i když je zjevné, že daný text se nevztahuje k celému německému národu, 

ale pouze k tzv. „českým Němcům“. 

 

 

2.4 O sudetských Němcích v Mladé frontě a Lidové  demokracii 

 Po konci války se jedním z hlavních celospolečenských témat stala otázka sudetských 

Němců. Porážka nacismu a částečný návrat k demokracii umožnily rozvinout celospolečenskou 

debatu o německé menšině u nás. Část této veřejné diskuse se samozřejmě odehrávala i v tisku. 

Nálada české společnosti byla značně protiněmecká, stejně jako tón, ve kterém se referování o 

sudetských Němcích neslo obecně. Jak Lidová demokracie, tak Mladá fronta v sobě zrcadlily 

převažující negativní postoje Čechů k sudetoněmecké otázce a ani na jejich stránkách 

nedocházelo k projevům sympatií či snahám poukázat na to, že vinni nemuseli být všichni. 

 Cíl této práce, ukázat a doložit způsob informování o německé menšině v Lidové 

demokracii a Mladé frontě a popsat společné tendence těchto dvou deníků ve způsobu referování 

o ní, případně pak hlavní rozdíly či odlišnosti v jejich postupech, je podle mého názoru nejlépe 

dosažitelný následujícím způsobem. Téma sudetských Němců je hlavně v měsících červen a 

srpen roku 1945 poměrně frekventované, a i když zkoumané články nějakým způsobem souvisejí 

s německou menšinou, jsou dále tematicky rozdílné. Rozhodla jsem se proto všechny nalezené 

články, které mají nějakou souvislost se sudetskými Němci, rozdělit do podtémat (pro označení 

„podtéma“ jako ekvivalent také užívám označení „téma“). Samozřejmě pouze zřídka se daný text 

tematicky omezuje pouze na jedinou kategorii. Je logické, že v rámci jednoho článku se hovoří o 

různých tématech, jejichž hlavními aktéry sudetští Němci jsou. Následující rozdělení je proto 

nutné brát s určitým nadhledem. 

 Zásadní téma, v souvislosti s nímž sudetští Němci bývají nejčastěji zmiňováni a které se 

objevuje jak v Mladé frontě, tak Lidové demokracii, je polemizování nad jejich vinou a dále 

hledání  východiska z nastalé situace. Tyto úvahy jdou ruku v ruce s navrhovaným řešením 

německé otázky, kterou je jednoznačně odsun (ani v jednom ze zkoumaných deníků se 

neobjevuje jiné řešení). 

 Dalším podtématem je otázka německého „živlu“ a jeho usurpátorských snah vůči 
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českému obyvatelstvu již od dob středověku. Jsou znovu přehodnocovány historické okamžiky 

soužití Čechů a Němců a jsou kladeny nároky na území, o které české země přišly v dobách 

rakouské monarchie. Česko-německá historie je téma, které si svůj prostor našlo na stránkách 

obou zkoumaných deníků a které vzhledem k nově nastalé společenské situaci a novému 

postavení problematické menšiny přináší i ostře negativní hodnocení vzdálenější minulosti.  

 Otázka průmyslu a zemědělství v pohraničí stejně jako vnitřní kolonizace a potřeba 

udržení některých německých pracovníků v českém průmyslu je další kategorií, o které bývá 

referováno v souvislosti s německou menšinou. Zažitou praxí na stránkách Lidové demokracie a 

Mladé fronty je také zaznamenávání celých projevů státních představitelů, stejně jako doslovný 

přepis některých dokumentů. V tomto případě se jedná především o významné dekrety 

prezidenta republiky a dále oficiální nóty adresované československé vládě z mezinárodních 

konferencí. Tyto projevy však dále zařadím podle jejich obsahu.    

 Zbývající podtémata tvoří texty, které se zabývají reakcemi zahraničí na zacházení s 

německou menšinou u nás a na plánovaný odsun. V tomto smyslu se jedná především o britský a 

sovětský tisk, jejichž postoje jsou odlišné. Předposledním tematickým okruhem jsou články, 

které jsou vesměs velice stručné a mají informační, organizačně-administrativní charakter. Často 

se také jedná přímo o opisy výstrah a nařízení některých úřadů. Posledním okruhem jsou články, 

které pro svůj obsah nebylo možné zařadit do žádné z výše uvedených kategorií. Je to okruh 

pracovně nazvaný „ostatní“, který obsahuje texty tematicky různorodé.  

 Jak Lidová demokracie, tak Mladá fronta se zabývají i tzv. událostmi v Krásném Březně, 

které se odehrály posledního červencového dne roku 1945. Texty o Krásném Březně tak spadají 

do mnou zkoumaného vzorku, a sice měsíce srpna. Těmto událostem budu pozornost věnovat  

později v souvislosti s tématy, které měly nebo mohly zaznít, ale nezazněly.  

 

2.4.1 Kolektivní provinění 

 Události jako Mnichov, vyhnání českého obyvatelstva z pohraničí, okupace a válka, měly 

v očích české společnosti dva viníky. Prvním z nich byl hitlerovský režim, jehož mašinérii se 

německá společnost v 30. letech nedokázala ubránit. Druhým viníkem, který se jevil jako 

spoluodpovědný za události minulých let, byli předváleční obyvatelé ČSR německé národnosti. 

Spojenectví sudetských Němců s Hitlerem bylo jedním z nejzávažnějších deficitů v jejich 

dějinách84 a důkazem toho, že dobový tisk to nechápal jinak, je následující úryvek z článku 

uveřejněného v Lidové demokracii z počátku června: „Dobře cítíme a pamatujeme si, jak v 

oblasti, kterou Němci již před podzimem 1938 nazývali Sudety, se proti nám všem kula důkladně 

                                                 
84 Kučera, J. Odsun nebo vyhnání? Sudetští Němci v Československu v letech 1945-1946. Jinočany, H&H 1991, s.5. 
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a záměrně zbraň nepřátelství, kterou nejlepší z naších lidí zaplatili statisíci životů a lety 

utrpení.“85  

 Otázkou viny sudetských Němců se zabývala Mladá fronta i Lidová demokracie a nelze 

opomenout, že v souladu s košickým vládním programem a snahami československé vlády na 

stránkách obou deníků nacházíme sjednocující prvek, kterým je jediné možné řešení nastalé 

situace – trvalý odsun německé menšiny.  

 Prostor na posuzování viny či neviny německé menšiny na stránkách obou deníků měli i 

státní představitelé, jejichž některé projevy obě periodika otiskovala. Jedním z takových byla i 

řeč, kterou pronesl prezident Beneš v polovině června při své návštěvě města Tábora. Lidová 

demokracie přinesla na rozdíl od Mladé fronty doslovný přepis proslovu a umístila jej na titulní 

stranu a část strany druhé. Projev a uvozující odstavec byly uvedeny titulkem „Republiku 

musíme odgermanisovat,“ jenž si redakce vypůjčila z prezidentových závěrečných slov: 

„Rozhodněme se, že musíme republiku odgermanisovat, všude a ve všem. Přemýšlejte, jak to 

učiníme. Půjde o odgermanisování jmen, krajů, měst, zvyků – půjde o všechno, co se vůbec 

odgermanizovat dá.“86 Mladá fronta prezidentově projevu patrně nepřikládala až takovou 

důležitost, a tak na druhé straně vydání otiskla zkrácenou verzi proslovu. V údernosti názvu ale 

nezůstala pozadu, když zprávu o prezidentově cestě do Tábora a zkrácený projev přinesla pod 

(též od prezidenta vypůjčeným) titulem „Našich Němců se chceme navždy zbavit.“87  

 Konkrétně „našich Němců“ se týkala část proslovu, kterou Lidová demokracie uvedla 

podnadpisem „Němci pátou kolonou nás“. Tuto pasáž otiskla i Mladá fronta. Beneš se v ní vracel 

ke své promluvě k sudetským Němcům ze dne 21. května 1938, kdy volal k „umírněnosti, k 

smířlivosti a ke vzájemnému pochopení“, a kdy současně „nabízel Němcům dalekosáhlé národní 

koncese a zrovnoprávnění jejich v našem státě“.88 „Celý svět dnes ví, jak na to odpověděli naši 

Němci: zradou, násilnictvím, koncentračními tábory pro naše české lidi, nacistickým běsněním, 

pokusem zničit naši demokracii a zavést u nás nacismus a totalitní režim. Může se tudíž někdo v 

celém širém světě divit, že se chceme těchto našich Němců navždy zbavit?“89 

 Dalším politikem, jehož proslovy našly svoje místo na stránkách obou zkoumaných 

deníků byl státní tajemník ministerstva zahraničí Vladimír Clementis. Ten na začátku svých 

projevů rád znovu připomínal ustanovení košického vládního programu  o „strašných 

zkušenostech, jichž se Češi a Slováci dožili s německou a maďarskou menšinou, které se z velké 

části staly povolným nástrojem dobyvačné politiky proti republice zvenčí a z nichž se zejména 

českoslovenští Němci propůjčili přímo k vyhlazovacímu tažení proti českému a slovenskému 
                                                 
85 Znárodnění českého pohraničí. Lidová demokracie. 6.6. 1945, roč.I, č. 23, s. 1. 
86 Republiku musíme odgermanizovat. Lidová demokracie. 16.6. 1945, roč.I, č. 41, s. 2. 
87 Němců se chceme navždy zbavit. Mladá fronta.  17.6. 1945, roč.I, č. 36, s. 2.  
88 Republiku musíme odgermanizovat. Lidová demokracie. 16.6. 1945, roč.I, č. 41, s. 2. 
89 Tamtéž. 
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národu.“90 Vladimír Clementis dne 13. června v rozhlase promluvil o řešení otázky Němců a 

Maďarů v Československu odsunem a mimo jiné prohlásil, že „jsme rozhodnuti nedat se ničím 

odvrátit v této věci od započaté cesty. Nastoupili jsme ji nejen na základě událostí posledních 

tragických let, ale i na základě tisícileté zkušenosti s odvěkým germánským imperialismem. Stali 

jsme se prvou obětí německé útočnosti a byli jsme poslední mezi osvobozenými. (…) Uvědomí-

li si naši přátelé, že mnichovskou krisi vyvolali Němci z Československa, kteří byli avantgardou 

germánské imperialistické armády, (…) pochopí, proč jsme rozhodnuti nedat se ničím odvrátit 

od započaté cesty. Německá pátá kolona z Československa musí pryč. Bez řešení tohoto 

problému nebude pokoje v našem státě.“91 Na Clementisův projev, jenž měl (i když se to 

vzhledem k výše uvedené citaci nemusí zdát) spíše ráz technický a organizační než emoční, 

zareagovala obě zkoumaná periodika den poté a dokonce podobným způsobem jako v případě 

projevu prezidenta Beneše.  

 Lidová demokracie přinesla téměř kompletní znění projevu na titulní straně,92 Mladá 

fronta otiskla shrnutí Clementisovy řeči na straně druhé.93 Značně rozdílné jsou titulky, které 

stojí nad články. Lidová demokracie zvolila název „Vyřešení otázky Němců a Maďarů“, jenž 

není nikterak překvapivý a hlavní téma projevu vystihuje. Mladá fronta však použila titulek 

„Zajištění Kladska naší armádou“, a to i přes to, že otázku zajištění Kladska, Hlubičska a 

Ratibořicka Clementis podle Lidové demokracie pouze „připomněl“. Otázka titulků v Mladé 

frontě stojí za povšimnutí. Lze konstatovat, že Mladá fronta má na rozdíl od Lidové demokracie 

tendence používat nadpisy, které úplně nevystihují podstatu článku, ale které mají spíše 

přitáhnout čtenářovu pozornost.  

 Takovým příkladem může být článek ze dne 15. srpna s názvem „Němci do jednoho 

odpovědni“,94 který zdobí nadtitulek „Dr Ečer na thema: Váleční zločinci“. Ten pojednává o 

přednášce, kterou měl Bohuslav Ečer - významný moravský právník - v Brně a jež se vinou 

Němců, jak poté ze samotného článku vyplývá, zabývala minimálně. Spíše než o přednášku na 

téma viny Němců se jednalo o referát, který pojednával o formulování nového právního řádu 

ČSR v exilu a o moskevské deklaraci z roku 1943. Redakce Mladé fronty tedy volila název, 

který je zavádějící.95   

 V Mladé frontě dále k tématu sudetských Němců výrazněji přispěli Jan Kliment a Jiří 

Drtina. Jejich postoje reprezentují dobové stanovisko Mladé fronty – s Němci žádné slitování. 

                                                 
90 Srov. Vyřešení otázky Němců a Maďarů. Lidová demokracie. 14.6. 1945, č. 29, s. 1.; Nezapomínat a jednat.  
    Lidová demokracie. 19.6. 1945, č.43, s. 1.  
91 Vyřešení otázky Němců a Maďarů. Lidová demokracie. 14.6.1945, č. 30, s. 1.  
92 Tamtéž.  
93 Zajištění Kladska naší armádou. Mladá fronta. 14.6. 1945, č. 33, s. 2. 
94 Němci do jednoho odpovědni. Mladá fronta. 15.8.1945, č. 84, s. 2. 
95 Tamtéž.  
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Jejich texty však souvisejí spíše s posuzováním situace v pohraničí a odsunem, proto se o nich 

zmíním později. Lidová demokracie ve svém postoji k sudetským Němcům nezůstává pozadu. 

List, který je označován jako demokratický a bývá mu přisuzována role nositele křesťanských 

hodnot,96 jde ve způsobu referování o německé menšině stejným směrem jako mnohem 

radikálnější Mladá fronta. Je otázkou, zda by křesťanskému listu nenáležel spíše smířlivější tón 

než prohlášení jako např. toto: „Němce nelze převychovati za několik málo let. Dokazuje to 

staletá jejich historie. Po všech zločinech, jichž se Němci na tomto státě a  našem lidu dopouštěli, 

i když se dnes k nim nechtějí hlásit, rozhodli sami, že v tomto státě není pro ně již domova.“97 

Otázce viny Němců se v Lidové demokracii věnovala Helena Koželuhová, jejíž tvorbě na toto 

téma bude též pojednáno později. 

 

2.4.2 Odsun jako jediné možné řešení  

 O odsunu Němců je v Mladé frontě i Lidové demokracii referováno z dvou různých úhlů 

pohledu. První pohled by se dal charakterizovat názvem „s Němci dál žít nemůžeme, jediné 

řešení je odsun“, který spolu se zmínkami o divokém odsunu převažuje v měsíci červnu, druhý 

pak  „Mezinárodní uznání odsunu“ či „Odsun jako výsledek Postupimské konference.“ Na 

mezinárodní uznání odsunu čekala československá vláda do 2. srpna a okamžitě po přijetí 

oficiální nóty začaly přípravy na tzv. odsun organizovaný. Avšak události, které předcházely 

mezinárodní akceptaci odsunu, svědčí o tom, že i přes výzvy zahraničních spojenců, aby 

československá vláda veškeré transferové aktivity provedla až po mezinárodním projednání, 

docházelo k vysídlování pohraničí. Postoj státních představitelů, vlády a prezidenta, je v tomto 

ohledu  sporný. Navenek se poslušně vyčkávalo na posvěcení odsunu ze strany spojenců. 

Fakticky však probíhal odsun divoký, o němž vláda s prezidentem převážně mlčeli, v novinách 

však o něm zmínky nalézáme.98 

 Tuto dvojakost odráží Lidová demokracie, když dne 16. června na titulní straně přináší 

přepis Benešova projevu z předchozího dne v Plzni pod názvem „Všichni se dejte do práce“99 

(presidentova řeč vyšla stejný den ve zkrácené podobě také v Mladé frontě). Projev doplněný o 

mezititulky se věnuje i „vyřešení národnostních otázek“ a Beneš v něm opakuje vládní 

stanovisko, podle kterého musí být republika „vyčištěna od těchto zrádných elementů“. Zároveň 

před veřejností obhajuje nutnost souhlasu velmocí s odsunem. „Je to úkol veliký a nemůžeme jej 

                                                 
96 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha,   
     Prostor 2000.  
97 Soužití s Němci na našem území ukončeno. Lidová demokracie. 7.8. 1945, č. 74, s. 2.   
98 Úprava státního občanství osob německé národnosti. Lidová demokracie. 17.6. 1945, č. 33, s. 1.  
99 Všichni se dejte do práce. Lidová demokracie. 16.6. 1945, č. 32, s. 1.  
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zmoci sami, musíme se o něm dohodnout se Sovětským svazem, s Velkou Britannií a se 

spojenými státy. A já nepochybuji o tom, že k této dohodě dojde.“ V pokračování projevu staví 

problém do jiného světla a to, že by mohlo docházet k nějakým nepřístojnostem, připouští 

jakoby mimochodem, rozhodně však z jeho slov není znát znepokojení. „Němci odchází sami a 

přitom možná dochází k nějakým pochybením. Vím, že na mnohých místech Němci, jsouce si 

vědomi své veliké viny, sami naši zemi opouštějí. Prosím vás, abyste byli v té věci – zvláště zde, 

kde tak přímo německý problém cítíte, trpěliví a rozvážní. Slyším z několika stran že tu a tam se 

nepostupuje vždy tak, jak by se postupovat mělo, (…) proto radím k rozumnému a opatrnému 

postupu do té doby, nežli se se spojenci o všech otázkách v této věci dohodneme.“100  

 O to více překvapující je článek v Lidové demokracii z následujícího dne – 17. června, 

který vyšel pod názvem „Úprava státního občanství osob německé národnosti“101  s podtitulkem 

„Pokyny pro vojenské oddíly provádějící odsun cizího obyvatelstva z pohraničí“. Článek 

pojednával o schůzce vlády ze dne 15. června, na které se projednávaly i problémy s „odsunem 

cizího obyvatelstva z pohraničního území republiky.“ Text vůbec nenasvědčuje tomu, že by se 

jednalo o projednávání nějaké budoucí strategie či organizačních otázek plánovaného odsunu. 

Naopak, článek popisuje, že vláda „formulovala za účasti zástupce vojenské správy zatímní 

pokyny pro vojenské oddíly, provádějící příslušné opatření“. Co znamená pojem „příslušné 

opatření“ není jasné a ani v následujícím textu to není blíže specifikováno. Článek dále 

informuje o tom, že vláda vydala pokyn vojenským orgánům, aby „postupovaly v naprosté 

dohodě s Národními výbory a správními komisemi a s orgány národní bezpečnosti dbajíce, aby 

nedocházelo k vážným a nebezpečným poruchám průmyslové nebo zemědělské výroby a 

dopravy, obstarávajíce účelnou ochranu důležitých průmyslových podniků, jejichž hladký provoz 

nutno zabezpečiti v celostátním zájmu.“ Nasnadě jsou různé otázky: Při jaké příležitosti by 

nemělo dojít k poruchám výroby, v jaké otázce mají vojenské orgány postupovat v souladu s 

Národními výbory anebo před čím mají být chráněny důležité průmyslové podniky? Tento 

článek působí dojmem jakési „šifry“, kde nic není řečeno naplno, mezi řádky je však napsáno 

vše. 

    

2.4.3 Odsun na stránkách Mladé fronty 

 Pozornost nyní obrátím k Mladé frontě, která na svých stránkách rovněž zaujala 

nekompromisní stanovisko k odsunu Němců a situaci v Sudetech. Páteří takových postojů v MF 

jsou texty Jiřího Drtiny a Jana Klimenta z června 1945. Společným jmenovatelem názvů jejich 

článků je „pohraničí“ a zejména Jiří Drtina vykazuje velkou vynalézavost v nových označeních a 
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přirovnání. Němky, které na své cestě za reportáží z pohraničí potkal jsou „Brunhildy a 

Krimhildy“, oblast bývalé říšské župy Sudety označuje jako „nové u nás“, pro odcházející 

Němce jsou Sudety „samozvaný tisíciletý domov“ a nejmenovaného nacistického generála 

přejmenoval na generála „Jánevímjak“.102 Jan Kliment je v porovnání s Drtinou přeci jen 

umírněnější, ale ani on nemá k přiostřeným výrazům a spojením daleko. Tak např., když se 

pozastavuje nad tím, že podle místní národní správy v západočeské uhelné pánvi není možné 

kvůli udržení provozu okamžitě vyhnat všechny zde zaměstnané německé horníky, píše: „To je 

ovšem voda na mlýn našim milým sýčkům. Chytají se každého stébla a jelikož šeptaná 

propaganda nemusí počítat s fakty, syčí svůj jed: ,Vidíte, to je ta spravedlnost! Teď se mají zas 

tak, jak se měli.‘“103  

 V článcích Jiřího Drtiny a Jana Klimenta můžeme najít několik společných prvků, 

týkající se jak témat, tak tónu psaní, který je často přehnaně ironický.  Oba se zmiňují o nutnosti 

potrestání Němců, ovšem už v trochu „propracovanější“ podobě. Jak píše Jan Kliment v článku 

„Otázka Němců v českém pohraničí“104 to, že Němci musí od nás pryč, už je jednou odbytá věc, 

„otázka dnes už nezní: co? Nýbrž: jak? My dnes už víme, že Němci u nás zůstat nemohou, že 

musí být a že budou vystěhováni. Dnes se ptáme už jenom kdy? (…) Někteří naši lidé by chtěli, 

aby už to bylo odbyto. Říkají: ,Dokud tu ještě jsou, není to pořád ještě jisté. Až budou pryč, 

potom si oddychnem‘ a dále poukazuje na to, že odsunem se nesmí ohrozit průmyslová výroba, a 

že úplné vystěhování je možné teprve až  všechna pracovní místa v pohraničí obsadí naši lidé. O 

způsobu, jakým odsun proběhne, už měl Kliment také jasnou představu: „Provádění bude lidské, 

ale nesmlouvavé, takové, jaké si jediné dovedeme představit pod pojmem spravedlivé.“  

 U obou autorů také nalézáme narážky na divoký odsun, případně na  internaci Němců v 

pracovních táborech, která je hodnocena jako spravedlivá. „Zatím byli odstraněni všichni, kdo se 

jakkoliv činně provinili. Ostatní, kteří se sice neprovinili přímo, kteří však nebyli odpůrci 

nacismu, jsou v pracovních táborech, v těchže pracovních táborech, do kterých zavírali dříve 

Čechy.“105  

 Bohatým zdrojem v tomto ohledu je i reportáž Jiřího Drtiny „Komu patří pohraničí?“.106 

Ten na své cestě do Sudet pozoruje rozdíly mezi „starým u nás“ (území bývalého  protektorátu) a 

„novým u nás“ (bývalá říšská župa Sudety). „A ještě znatelnějším rozdílem kraje jsou 

pochodující či vlastně vlekoucí se trosky velkoněmecké pýchy. Vozíky, kočárky, rance a zase 

rance, Brunhildy a Krimhildy, sem tam nějaký bývalý hrdina - samozvanci opouštějí svůj 

„tisíciletý domov“. Smutný obrázek, povážíme-li, jak nízko klesl člověk, pod vlivem několika 
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šílenců, řvoucích do světa vylhanou a nízkou propagandu. (...) To jsou ty kolony vracejících se 

osidlovatelů. A tak mne napadá, že vlastně Hitlerův velký sen, míti všechny Němce hezky 

pohromadě, se mu přece jen vyplní.“107  

 Dalším pojítkem Jana Klimenta a Jiřího Drtiny bylo téma pracovní povinnosti Němců.  

Podle Klimenta „bude jedině správné, aby nám laskavě ,pomohli‘ na krátký čas naši drazí 

.soukmenovci‘. Je ostatně také velmi spravedlivé, dát jim tak možnost odčinit aspoň nepatrně 

prací vinu.“108 Drtina píše, že se Němcům nechce pracovat, a popisuje jejich údajnou nelibost 

nad opatřením, podle kterého veškeré záležitosti týkající se pracovní povinnosti Němců v Chebu 

spadají do působnosti Národních výborů, nikoliv americké okupační správy, a sám jakoby 

reaguje z německého úhlu pohledu: „To by to tedy s tou pracovní povinností byla nakonec ještě 

pravda. Ne, to takhle přece nejde! Pracovat  - a  k tomu ještě pro Čechy - to ne!“. Vzápětí 

přidává komentář, tentokrát už za svoji osobu: „Ale ano, už je tomu tak! Bude se pracovat. Bude 

se pracovat a dokonce moc pilně se bude pracovat! A potom, až bude vše v pevných, poctivých 

našich rukou, potom jednou pro vždy, definitivní sbohem. Sbohem a žádné auf wiedersehen!“109 

 Poslední tématem, kterému věnuje pozornost pouze Drtina, je osidlování pohraničí. 

Tomuto území přikládá přehnaně velkou důležitost a označuje ho za místo, které v dějinách vždy 

hrálo „osudovou roli“.110 Právě z tohoto důvodu vidí nutnost, aby jeho otázka byla jednou pro 

vždy vyřešena ve „prospěch státu“ a z pohraničí se jednou provždy stala „pevná a nerozborná 

hradba naší národní bezpečnosti“. Už nikdy více se Sudety nesmějí „státi semeništěm zla a 

podlosti vůči vlastnímu národu“.  

 

2.4.4 Helena Koželuhová na vlně českého nacionalismu 

 Mezi výrazné osobnosti československé poválečné žurnalistiky a politiky patří Helena 

Koželuhová. Jakoby ji její původ a rodinné prostředí, zahrnující např. členy prvorepublikové 

umělecké a intelektuální elity Josefa a Karla Čapkovi, předurčily k tomu, nemít strach vydat se 

proti proudu a snažit se otevřít oči těm, kteří se nechali zaslepit poválečným socialismem a 

sílicím vlivem komunismu.111 Předtím, než se její žurnalistická tvorba vydala tím „správným“ 

směrem, však Helena Koželuhová stihla přiživit českou nacionální nesnášenlivost v článcích 

publikovaných v Lidové demokracii v měsíci červnu roku 1945. 

 Novinářská kariéra Heleny Koželuhové začala článkem do ženského koutku Lidové 
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demokracie. Ten však nikterak nepřipomínal článek vhodný pro takovou rubriku. Místo toho 

vytvořila text politický. První článek, který byl podepsán iniciálami H.K., vyšel v Lidové 

demokracii 18. května a pojednával o autorčiných představách o novém uspořádání státu.  

 V této době, kdy byly postoje české společnosti k německé menšině výrazně negativní, se 

také Helena Koželuhová krátce zabývala otázkou viny německého národa, a vůbec řešením 

česko-německého problému. Tomuto tématu věnovala na stránkách Lidové demokracie v měsíci 

červnu dva články. Jak se říká, nezáleží na kvantitě, ale kvalitě. V tomto případě to platí v 

poněkud zvráceném smyslu, neboť tyto dva texty si svojí rétorikou ničím nezadaly s texty autorů 

publikujících na stejné téma.   

 První z jejích sloupků byl uveřejněn 12. června na titulní straně listu a nesl název „Jak 

jsme si to představovali“.112 Dle vlastních slov se Helena Koželuhová snaží nad  téma viny 

německého národa povznést, chce se „pokusit probrat tuto otázku naprosto bez vášně a bez 

ohledu na hrozné zkušenosti své a svého nejbližšího okolí, které bylo blahodárnou, kulturní 

činností Němců z větší části vyhubeno“.113 Po vyslovení předchozího se nelze vyhnout úvaze 

nad tím, je-li vůbec možné, aby člověk, jehož rodina byla za války stižena německou perzekucí 

ve větší míře než průměrný protektorátní obyvatel, a který kvůli nacistickému režimu ztratil 

rodinné příslušníky, mohl o německé otázce referovat objektivně a bez emocí. „I přes naplnění 

veškerých etických pravidel a norem se žádný redaktor nemůže zcela oprostit od svého 

hodnotového rámce, od představ, co je důležité a představ, co je správné a nikoliv.“114  

 Psát tedy o řešení německé otázky a zůstat objektivním pozorovatelem se jí nedaří. Cílem 

následujícího tvrzení mělo být přesvědčit čtenáře o tom, že ona sama se neřadí k většině 

společnosti, která má na Němce jasný názor. Způsob, jakým to vyjadřuje, a sice že nemluví „pro 

ty, a je jich jistě většina, kteří považují Němce za jednotný celek, za zhoubnou žíravinu, jež by 

měla býti zničena,“115 má za následek spíše pravý opak. 

 V jejích textech věnujících se česko-německé problematice nacházíme několik podtémat, 

ke kterým upíná svoji pozornost. Pro přehlednost je lze rozdělit následovně. Prvním z nich je 

otázka kolektivní viny celého německého národa. Oba články jsou výčtem rázných, nacionálně 

vypjatých názorů, jež jsou v několika případech vystřídány smířlivějšími tvrzeními. Ve své 

argumentaci se opírá o Benešovy projevy (jeden předválečný, druhý pronesený dne 10.června 

1945 v Lidicích) a cituje je: „Byl to prostě systém a byl to režim – nebyli to jednotlivci a nebyla 

to pouhá jedna strana - a bohužel, německý národ ve své veliké většině se s ním buď výslovně 

nebo mlčky ztotožňoval. V tom je hrozná historická  vina německého národa, v tom je 

                                                 
112 KOŽELUHOVÁ, Helena. Jak jsme si to představovali. Lidová demokracie. 12.6. 1945, č. 28, s. 1. 
113 Tamtéž. 
114 Trampota, T.: Zpravodajství. Praha, Portál 2006, s. 50. 
115 KOŽELUHOVÁ, Helena. Jak jsme si to představovali. Lidová demokracie. 12.6. 1945, č. 28, s. 1. 



 29 

nesmazatelný a neodpustitelný hřích.“116 Smířlivější tón pak má následující tvrzení: „Kdo 

nedovede milovat nepřítele, musí k němu aspoň být spravedlivý. Spravedlnost ve svých 

nejhlubších kořenech je také konečně úkonem lásky. Němci se kolektivně provinili, ponesou 

kolektivně následky provinění.“117 

 Ruku v ruce s vinou německého národa jako celku jde v jejích pojednáních vina našich 

Němců. Východiskem argumentace jsou opět projevy prezidenta Beneše. Znovu uplatňuje názor, 

že za příkoří, které čeští Němci v českých zemích způsobili, musí platit kolektivně. Pozastavuje 

se nad ohlasy až příliš humanistické části veřejnosti, která tvrdí, že na německou menšinu v 

Čechách nelze uplatnit princip kolektivní viny. „A pak prý jsou mezi Němci také lidi nevinní, 

kteří s nacismem nesouhlasili. Všechna čest naší citovosti, smyslu pro úplnou spravedlnost a 

humanismus. Doufejme, že budeme tak milosrdní i k svým lidem!“118  

 Náznaky vstřícnosti k německé menšině střídá ostrou rétorikou. „Nelze snad opravdu do 

nekonečna zvětšovati moře krve a slz a pomsta není náš program, mrtvé nám nevzkřísí a prožitá 

ponížení se jí nezmenší. Vzdát se pomsty po tolikerém příkoří je důkazem nesmírné mravní 

vyspělosti našeho národa a jistě to celý svět ocení. Ovšem netrestat Němce, resp. trestat jen ty 

nejhorší exempláře, neznamená, že je chceme vzít na milost. (…) Proto přes veškerou humanitu 

a právě pro ní, Němci musí ven. A to co nejrychleji.“119 

 Dalším předmětem jejích úvah je obhajoba plánu československé vlády na očištění 

republiky od Němců před zahraničím nebo jak sama říká „před vlivy zvenčí“, které chtějí zmírnit 

naší protiněmeckou náladu“.120 Zmíněnými „vlivy zvenčí“ myslí pravděpodobně zejména Velkou 

Británii a USA, protože hovoří o těch, co „nikdy nepoznali německé činy a je pochopitelné, že 

neuvěří, že je taková zhovadilost vůbec možná“.121 Jak je tedy vidět, staví zahraničí do role 

pozorovatele, jež by neměl zasahovat do vnitřních záležitostí Československa a do jeho práva na 

vyřešení otázky německé menšiny. „Ti, kteří nezapadli do německé mašiny a stáli opodál, nikdy 

neuvěří, že máme oprávněný důvod nepovažovat Němce za lidi a že by se náš národ bouřil, 

kdyby se děly pokusy začlenit je jakýmkoliv způsobem do našeho státu.“122 

 Poslední motiv, který se v článcích objevuje, nezapře její právnické vzdělání. Právo 

Československa na odsun Němců z českých zemí nakonec legitimizuje normami mezinárodního 

práva, podle nichž má na takovýto krok Československo nárok. „Pro právní podklad k tomuto 

opatření nemusíme chodit daleko. (…) Všichni Němci, i ti ze Sudet  
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a z bývalého Protektorátu, jsou totiž německými státními příslušníky. K tomu, aby cizí státní 

příslušník směl býti v některém státě, jest třeba, aby mu tento stát dal k tomu své svolení. Toto 

svolení nebo povolení pobytu Němci nemají a ten, kdo by jim je chtěl dát, by byl jistě považován 

za zrádce.“123 

 I přes kladné charakterové vlastnosti, vzdělání a všeobecný rozhled, které Heleně 

Koželuhové právem připisuje Milan Drápala ve své knize „Na ztracené vartě západu“124,  se však 

i ona na malou chvíli nechala unést vlnou českého nacionalismu a ostrými výroky přispěla k 

vzájemné nevraživosti mezi Čechy a Němci. Helena Koželuhová je příkladem toho, jak otázka 

viny Němců a diskuze k řešení německé otázky „přerostl“ i autorku, k jejímž názorovým 

postojům radikalismus ani národnostní nesnášenlivost za normálních okolností nepatřily.  

 

2.4.5 Postupimská konference – mezinárodní uznání odsunu 

 Mezinárodním uznáním odsunu postupimskou konferencí se československá vláda o 

velký krok přiblížila k naplnění jednoho ze svých nejdůležitějších cílů – co nejrychleji 

vystěhovat německou menšinu z ČSR. S uznáním odsunu také úzce souvisí podepsání jednoho z 

nejvýznamnějších dekretů presidenta republiky mající vliv na odsun německé menšiny, a sice 

dekretu o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. 

Ten byl vládou připraven a schválen již v červnu 1945, prezident ho však podepsal právě až po 

postupimské konferenci 3. srpna 1945 s datem 2. srpna. Podle tohoto dekretu byly osoby 

německé národnosti zbaveny československého občanství a bylo tak možné odsunout je do 

okupovaného Německa. Rozhodnutí postupimské konference se stalo mezinárodně-právní 

zárukou odsunu Němců z ČSR.  

Výsledek Postupimi vítá Lidová demokracie nadpisem „Náš požadavek Odsunu Němců 

zvítězil,“ a to i přes to, že uznání odsunu se věnuje jeden odstavec.125 Mladá fronta zvolila přeci 

jenom výstižnější titulek „Závěrečná zpráva z Postupimi – odsun Němců se zásadně uznává“126 a 

oba listy shodně uvádějí tu část rozhodnutí, podle které se „Polsko, Československo a Maďarsko 

žádají, aby přerušily odsun německého obyvatelstva, a to do té doby, kdy tato otázka bude 

podrobněji prozkoumána, při čemž však se tento odsun zásadně uznává.“ 

Ve shodný den, tedy 5. srpna, obě periodika zveřejňují úplné znění již zmiňovaného 

dekretu o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. 

Lidová demokracie i Mladá fronta kromě oficiálního znění dekretu přidávají ještě samostatný 

                                                 
123 Tamtéž. 
124 Drápala, M.: Na ztracené vartě západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha, 

Prostor 2000, 688 s. 
125 Náš požadavek Odsunu Němců zvítězil. Lidová demokracie. 3.8. 1945, č. 71, s. 1. 
126 Odsun Němců se zásadně uznává. Mladá fronta. 3.8. 1945, č.74, s. 1.  
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článek. Jedná se o podání vysvětlení o ústavním dekretu ministrem Noskem. Tematicky jsou oba 

články v podstatě shodné. Nalézáme zde stále se opakující formule o německých kolonistech, 

kteří k nám byli ve středověku zváni, ale od samých počátků toužili pouze po „utlačování všeho 

slovanského“127 a později se pak stali „překážkou, nebezpečím a ohrožením rozvoje, ba samé 

existence českého národa“128 a ospravedlňování odsunu jako opatření, které „bylo schváleno 

všemi spojenci na konferenci v Postupimi, je schváleno celým demokratickým světem a bude 

jistě uvítáno s ulehčením celým českým a slovenským národem, jehož tužby a odvěké přání 

konečně vyplňuje.“129 

Postupimská konference a její výsledek, tak významný pro Československo, je 

prezentován také jako přínos a záruka stability pro celý středoevropský region. To si uvědomila i 

velká trojka, že „klid Československa a tím celého světa bude zajištěn jen tehdy, opustí-li Němci 

území našeho státu. Kladný a zásadní postoj největších státníků k našemu problému je dokladem 

našeho spravedlivého boje, poctivého úsilí o lepší a mírovější konsolidaci evropských poměrů. 

Spojenci přišli k náhledu, že nebyl to pouze problém náš, ale všech států, kam Němci přišli.“130 

Lze říci, že konference mocností vedla k rozjitření otázky viny Němců a odsunu. Počátek 

srpna je tak díky Postupimi a prezidentskému dekretu na události související s německou 

menšinou poměrně „bohatý“. Protiněmeckou atmosféru a snahy vlády o všeobecné přijetí 

odsunu doma i v zahraničí utvrzují zprávy o výbuchu v Krásném Březně. Viníky zná česká 

společnost hned druhý den po explozi. Podle vládních představitelů to jsou ústečtí Němci a při 

čtení MF a LM člověk nutně musí  nabýt dojmu, že Postupim přišla akorát včas.  

V listopadu už se setkáváme pouze se zprávami, které mají informační charakter, tzn. 

chybí posuzování viny a další prvky typické pro texty z června a srpna 1945. Příkladem je 

informace o rozdělení Němců z ČSR, Polska a Rakouska do okupačních zón v Německu, kterou 

MF i LD shodně zveřejnily 22. listopadu.131   

 

2.4.6 Zahraničí a jeho pohled na český problém  

 Dalším tématem, které spoluvytváří obraz sudetských Němců a odsunu, jsou reakce 

zahraničí na situaci v ČSR a na plánovaný odsun. Jako první na zprávy britských médií o situaci 

u nás reaguje Lidová demokracie dne 19. června článkem „Propagační výmysly o ČSR“.132 

Podle tohoto článku se v posledních dnech v britském rozhlasu a tisku díky zprávám Reuterovy 

                                                 
127 Historický dekret. Mladá fronta. 5.8. 1945, č. 76, s. 1.  
128 O svůj domov se nemůžeme dělit s Němci a Maďary. Lidová demokracie, 5.8. 1945. č. 73, s. 1.  
129 Historický dekret. Mladá fronta. 5.8. 1945, č. 76, s. 1. 
130 Na českém pomezí bude klid. Lidová demokracie. 5.3. 1945, č. 73, s. 1.  
131 Němci z ČSR do amerického a sovětského pásma. Lidová demokracie. 22.11. 1945, č. 164, s. 1.; Spojenci    
      schválili plán odsunu Němců z ČSR. Mladá fronta. 22.11. 1945, č. 168, s. 2.   
132 Propagační výmysly o ČSR. Lidová demokracie. 19.6. 1945, č. 34, s. 1.  
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agentury a jejího dopisovatele Johna Kimche množí informace o „vzrůstající krisi v 

Československu a dokonce hospodářském chaosu v souvislosti s programem presidenta a vlády 

zbavit se neloyální maďarské a německé menšiny“.133 Toto slovní spojení jako důležitější 

prezentuje údajný hrozící hospodářský chaos, jako méně důležité pak článek chápe to, že k 

chaosu by mohlo dojít zbavením se nějaké národnostní skupiny. Výše uvedené sdělení tak 

nepřímo směřuje k probíhajícímu divokému odsunu. To, co předchozí věta naznačuje, další 

rozvíjí naplno: „Program transferu německého a maďarského obyvatelstva bude plánovitě a v 

dohodě s našimi spojenci proveden podle toho, jak pro to budou materiální a technické 

předpoklady. Také nelze mluvit o hospodářské krisi nebo hospodářském chaosu v 

Československu. Jak je všeobecně známo, hospodářská situace v Československu se velmi 

rychle konsoliduje, nevyjímaje ani pohraničí, t. zv. Sudetské oblasti.“134  

 Další reakcí na zprávy o  plánech československé vlády na odsun Němců z ČSR v 

britských médiích je článek Jana Čermáka v Lidové demokracii ze dne 22. června. Svoje kolegy 

z Manchester Guardianu Čermák označuje jako „politické estéty“, kteří publikují v časopise, kde 

byl za války až příliš často hostem „protinacistický bojovník“ Wenzel Jaksch a píše. „Jenže 

Jaksch právě patřil k oné třídě německých socialistů, kteří se stavějí proti pangermanismu jen 

potud, pokud je nacistický a protisocialistický. Pangermanismus socialistický nebo ještě levější 

jim už tolik nevadí. Pro český lid je za to pangermanismus každé odrůdy smrtelně 

nebezpečný.“135 Na paškál si Čermák dále bere list The Observer, který se údajně „snaží 

konstruovat neshodu a nesrovnalost mezi stanoviskem presidenta Beneše a projevem státního 

tajemníka Clementise, asi v tom smyslu, že president Beneš bere na vědomost stanovisko všech 

tří velkých spojenců, zatím co Clementis se prý ve své rasistické politice opírá jen o SSSR“.136 

 Souhlasným přikývnutím na československý plán odsunu byl článek moskevského 

deníku „Novoje Vremja“, o němž referovala jak MF tak LD. Oba deníky parafrázují obsah 

tohoto článku v podstatě shodně. Článek podporuje vyřešení národnostní otázky odsunem a toto 

řešení zároveň chápe jako snahu předejít „nedostatkům bývalé Československé republiky“ či 

jednomu „z nejsložitějších problémů bývalého Československa“.137 Deník „Novoje Vremja“ 

zareagoval na diskuzi o odsunu Němců z ČSR v britském tisku a zároveň zpochybňuje práci 

Reuterovy agentury: „Je třeba říci, že tento tisk velmi podivně informuje svět o počinech 

československé vlády. Tak uvedené již plány, jak rozřešit problém sudetských Němců v 

Československu tlumočí Reuterova agentura světu tak, jako by se československá vláda rozhodla 

                                                 
133 Tamtéž.  
134 Tamtéž.  
135  Západ a odsun Němců. Lidová demokracie. 22.6. 1945, č. 37,  s. 1. 
136 Tamtéž.  
137 Ruští vojáci o sudetských Němcích. Mladá fronta. 26.6. 1945, č. 43, s. 2. 
137 O vystěhování Němců z ČSR. Lidová demokracie. 26.6. 1945, s. 2. 
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zahájit vojenské akce proti německému obyvatelstvu v pohraničních oblastech.“138 V mladé 

frontě také dostal prostor na publikaci svých názorů britský novinář „Dr S.L., který právě dlí v 

Praze a jeví živý zájem o českou mládež“139. Tento žurnalista podnikl cestu do nepohostinné 

„vesnice mladých“ Rosendorf, kterou si jako svoje působiště zvolilo třicet mladých hochů a 

děvčat. Jeho cesta do pohraničí ho dovedla k několika závěrům: „Dospěl jsem k názoru, že 

neexistuje dobrý sudetský Němec. Němci musí pryč. Pokládám za svůj úkol informovat britskou 

veřejnost, že Němci v Čechách jsou takovou pumou, která může znenadání vybouchnout a že 

pokoj bude jedině tehdy, budou-li odstraněni.“140 

 

2.4.7 Průmysl, zemědělství i exkurz do historie  

 Zásadním podnětem pro referování o otázkách průmyslu a zemědělství v souvislosti se 

sudetskými Němci bylo bezpochyby vydání dekretu prezidenta republiky ze dne 21. června 1945 

o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a 

nepřátel českého a slovenského národa.141 Téma zemědělství a půdy potom v nemálo případech 

směřuje k hodnocení historických události, mající s touto tematikou nějakou spojitost – zejména 

jsou v tomto smyslu akcentovány následky „Bílé hory“. Je nutné poznamenat, že výroky 

korelující s pobělohorským období pronášeli především státní představitelé. 

 Takovým příkladem je ministerský předseda Zdeněk Fierlinger. Jeho rozhlasový projev 

uveřejnila Lidová demokracie 9.června a předseda vlády v něm mimo jiné podává svoji 

interpretaci pobělohorských událostí. „Když po Bílé hoře cizácká dynastie, povolaná do země s 

pomocí hrstky našich zrádců, se pokoušela náš národ navždy porobiti, tu chtěla především 

veškerou půdu odňati jejich českým majitelům, věrným českým vlastencům, a předati ji do rukou 

hrstky cizích dobrodruhů a národních zrádců.“142 Dne 22. června otiskla na svých stránkách 

Lidová demokracie rozhlasový projev ministra zemědělství Julia Ďuriše (Mladá fronta reaguje o 

den později)143, vztahující se ke zmiňovanému dekretu. Jeho přínos Československu hodnotí 

ministr takto: „Dnešním dnem se tedy historicky uzavírá kapitola třistaletého vykořisťování 

české půdy a českého zemědělského lidu cizáky. Dnešním dnem se úplně a navždy zlikviduje 

pozemkové vlastnictví pobělohorských cizáckých přistěhovalců a do českých rukou se vrátí 2 

307 000 ha německé půdy v českých zemích.“144 

                                                 
138 Tamtéž.  
139 Britský novinář v českém pohraničí. Mladá fronta. 23.8. 1945, č. 90, s. 1.   
140 Tamtéž. 
141 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna [cit. 2009-05-10]. Dostupný z WWW:     
     <http://www.psp.cz/docs/laws/dek/>. 
142 Rozdělení zemědělského majetku nepřátel republiky. Lidová demokracie. 9.6. 1945, č. 26, s. 1.  
143 Česká a slovenská půda do rukou lidu. Mladá fronta. 23.6. 1945, č. 41, s. 1.  
144 Konfiskace a rozdělení zemědělského majetku Němců a zrádců. Lidová demokracie. 22.6. 1945, č. 37, s. 1. 
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 O pozemcích sudetských Němců a vůbec hospodářské situaci v ČSR hovořil prezident 

Beneš v rozhovoru s francouzským novinářem Maxem Corrém z časopisu Samedi Soir. Zpráva o 

tomto interview a jeho shrnutí (nikoliv doslovný přepis) vyšla v Lidové demokracii ve čtvrtek 2. 

srpna pod názvem „Pozemky sudetských Němců budou zalesněny“ s podtitulkem 

„Československo se zotaví nejdříve ze všech států ve střední Evropě“.145 V rozhovoru padlo 

několik otázek na momentální náladu Čechoslováků vůči Francii, konkrétně zda k Francii 

chováme nevraživost. Od nich se pak rozhovor stočil k tématu hospodářství  a „projektu 

znárodnění průmyslu“.146 Zmíněni byli i sudetští Němci a jak naznačuje následující úryvek, v 

ČSR nebude prostor ani pro Němce, ani pro soukromé vlastnictví. „Majetek sudetských Němců 

byl vyvlastněn, neboť byli fanatickými nacisty. Jejich pozemky podél hranic budou proměněny v 

lesy. Sudetské pásmo bylo přelidněno. Možná, že některá velká latifundia ve vnitru země budou 

spravována ve formě družstevní obyvateli okolních obcí. Tato opatření budou míti za následek, 

že zmizí pozemková aristokracie, pro niž v novém Československu není místa.“147 

 

 

2.4.8    Události v Krásném Březně 

 Dne 31.července došlo v odpoledních hodinách k výbuchu muničního skladu v Krásném 

Březně v Ústí nad Labem. Tato událost, která odstartovala vlnu násilností proti zde žijícím a 

pracujícím příslušníkům německé národnosti, dnes známá spíše pod názvem ústecký masakr, je 

jedním z černých míst české historie, ve kterém Češi neváhali vzít za své vyhlazovací metody 

nacistů. Ústecké události byly českým dobovým tiskem i pozdější historiografií do roku 1989 

popisovány pouze jako výbuch skladu zapříčiněný hnutím wehrwolfů, „který vyvolal jisté 

pouliční nepokoje ze strany ústeckých Čechů rozjitřených nad lidskými a materiálními ztrátami 

způsobenými výbuchem.“ Tato tabuizace tématu z české strany vyvolala mytizaci tématu na 

straně německé, která o masakru hovoří jako o tzv. „sudetských Lidicích“ a uvádí mnohonásobně 

vyšší počty obětí (400-8000), než ke kterým zkoumáním dobových pramenů a svědectví došel 

ústecký archivář Vladimír Kaiser (50-100). Pád železné opony, po kterém  se na jednom z dějišť 

červencových událostí - mostě Dr. Beneše - sešli čeští Němci k uctění památky zemřelých, 

přispěl k znovuoživení tématu i mezi veřejností, což napomohlo i k získání nových očitých 

svědků mezi českým obyvatelstvem (očití svědkové z řad Němců masakr většinou nepřežili).148 

 MF (podobně jako LD) o výbuchu v Krásném Březnu přinesla informace 1. srpna v 

                                                 
145 Pozemky sudetských Němců budou zalesněny. Lidová demokracie. 2.8. 1945, č. 70, s. 1.  
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148 Kaiser, V.: Nové pohledy na události v Ústí nad Labem 31.července 1945. In Malířová, E.: Češi a Němci-  
      historická tabu. Praha, Prago Media - Nadace Bernarda Bolzana 1995, s. 224-229. 
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článku „Vyřídit kriminální případ paličů a vlkodlaků“149 s podtitulkem „Zločinný útok v 

Krásném Březně na pokojné budovatele.“ I když vyšetřování událostí bylo pravděpodobně v 

těchto okamžicích na samém počátku, viník už byl nejenom Mladé frontě znám - „paliči jsou 

vlkodlaci“ zní mezititulek uvozující odstavec, ve kterém je pachatel odhalen. „Že nejde o 

ojedinělou akci, o tom svědčí skutečnost, že právě v okolí Ústí nad Labem docházelo stále k 

teroristickým akcím proti českému obyvatelstvu a orgánům republiky. (…) Dnes je však možno 

říci, že činnost, kterou zahájili tito zločinci požárem říšského sněmu v r. 1933 definitivně 

skončila požárem Krásného Března. Tento vražedný útok na budovatele republiky v pohraničí je 

odpovědí těm, kteří chtěli Němce u nás obhajovat. Donutit k napravení škod a vyhnat! To je 

jediné možné řešení této kriminální otázky u nás. Ano kriminální, nikoliv národnostní.“150  

 O tom, že okamžitě po výbuchu nastala vlna násilí proti německé menšině nejsou ani v 

jednom listu náznaky. Jediná zmínka o německém obyvatelstvu se objevuje pouze v souvislosti s 

tím, že „místní obyvatelstvo německé národnosti bylo zajištěno“.151 Kromě „zajištění“ Němců 

bylo nasazeno četnictvo, aby hlídalo domy „proti rabování ze strany Němců.“ Podle Mladé 

fronty se večer 31. července k ústeckému národnímu výboru „dostavilo české obyvatelstvo, aby 

žádalo okamžité vystěhování všech Němců.“152 

 Výbuch se stal jakýmsi katalyzátorem v otázce odsunu Němců z Ústí nad Labem. Jak  

prohlásil ministr vnitra Nosek při návštěvě Krásného Března dne 1. srpna: „Jsme v poslední době 

poněkud příliš často znepokojování katastrofami tohoto druhu, a tak roste přesvědčení více než 

odůvodněné, že nejde již o nešťastné shody náhod, nýbrž o záměrné rozrušování našeho života. 

(…) Proti viníkům bude postupováno velmi důrazně a také tyto události nutně urychlí organisaci 

vystěhování všech protistátních a nespolehlivých živlů“.153  

 Dne 3. srpna vychází v Lidové demokracii článek o tom, že ministr vnitra informoval o 

výbuchu skladu vládu. Podle ministrovy zprávy na místě detonace zemřelo „26 osob a snad ještě 

dvě osoby“ (Kaiser uvádí 27 mrtvých na místě výbuchu) a došlo ke značným materiálním 

škodám.154  O mrtvých Němcích se ministr nezmiňuje, článek jen uvádí, že „je jisto, že nešlo tu o 

pouhou nešťastnou shodu náhod, nýbrž o přímý důsledek německé podzemní práce.“155 K 

pravdivému vylíčení událostí, které se v Ústí nad Labem 31. července odehrály, nedošlo na 

stránkách ani jednoho zkoumaného deníku. Chci-li poukázat na to, že v LD i MF byla popsána 

pouze jedna polovina příběhu, navíc s pochybnými závěry, nemohu se vyhnout stručnému 
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popsání událostí tak, jak je vidí česká historiografie po roce 1989. 

 V půl čtvrté došlo k explozi muničního skladiště a výbuchy pokračovaly asi dvacet 

minut. Ihned po výbuchu začal být souběžně na třech místech prováděn masakr proti 

německému obyvatelstvu. Jedním z těchto míst byl východ z vlakového nádraží v Ústí nad 

Labem, o němž podal svědectví muž, který pracoval na nedaleké ústecké poště 2. „Svědkovu 

pozornost okamžitě upoutal shluk lidí před východem z nádraží. Asi padesátiletý holohlavý muž 

robustní postavy v civilních šatech tam křičel ,Tím jsou vinni Němci!‘ a mlátil několik Němců s 

bílými páskami na pažích po hlavách  holí a pěstí.“ Svědek se se svým kolegou vydal na most 

Dr. Beneše, ze kterého výhledu na Krásné Březno nebrání Mariánská skála, aby viděli, co se zde 

stalo. Na most samotný se nedostali, zůstali stát pod viaduktem. „Na mostě byl vidět velký shluk 

lidí, mezi civilisty se objevovaly uniformy československých vojáků a rudoarmějců. Po levém 

mostním oblouku zahlédli do kopce běžícího muže. Záhy se ozval výstřel a muž spadl do Labe. 

Vzápětí zahlédli nad hlavami v davu dětský kočárek, který byl shozen do vody, za kočárkem 

následovala ženská postava. Situace na mostě byla zcela nepřehledná a ozývala se střelba.“156 

 Most Dr. Beneše byl vedle vlakového nádraží dalším dějištěm ústeckého masakru. Jiná 

očitá svědkyně se ihned po výbuchu běžela podívat na most, aby zjistila co se stalo. Zaslechla 

však střelbu a tak se od mostu vydala zpět. „Po pár metrech jsem se zastavila, ohlédla a už jsem 

viděla, jak německá žena ležela na zádech a muž se sukovicí ji táhl za nohu do okopu mostu, 

který sloužil za války jako protiletecký úkryt. Poblíž okopu byly navršené kameny, velké asi jako 

lidská hlava, muž hodil Němku do okopu a tam na její tělo mrštil dva bílé kameny.“ Z Předmostí 

se svědkyně vydala na Mírové náměstí, u požární nádrže narazila na dav lidí, převážně mužů. 

„Viděla jsem, že voda v kašně byla zabarvená krví. V kašně bylo několik topících se osob, že by 

jich bylo mnoho, to se nedá říci. Jak se někteří z topících v kašně vynořovali, lidi na okraji tlačili 

jejich hlavy zpátky do vody. (…) Najednou na okraj kašny vylezl menší slabý pán a sepjal ruce a 

volal: ,Lidi vzpamatujte se, cizina se na nás dívá.‘ Začaly se ozývat hlasy:  ,Hoďte ho tam taky.‘ 

Neviděla jsem, že by muže skutečně do kašny hodily.“157 

 Požární nádrž na Mírovém náměstí byla posledním ze tří dějišť tragického excesu proti 

ústeckým Němcům. Důvody, proč je v tisku referováno pouze o explozi muničního skladu a 

dalších událostech už ne, mohou být různé. Je možné, že redaktoři zpravující o ústeckých 

událostech o pogromu vůbec nevěděli. Je také možné, že o tom, co se po explozi odehrálo věděli, 

ale vzhledem k celkové protiněmecké náladě ve společnosti neměli potřebu ukázat druhou stranu 

mince, anebo o událostech měli vůli zpravovat, ale z jakéhokoliv důvodu nemohli.  

Nová svědectví, která se vynořila v devadesátých letech, jsou protiargumenty 

                                                 
156 Kaiser, V.: Nové pohledy na události v Ústí nad Labem 31.července 1945. In Malířová, E.: Češi a Němci-  
      historická tabu. Praha, Prago Media - Nadace Bernarda Bolzana 1995, s. 224-229. 
157 Tamtéž. 
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jednostranné sudetoněmecké interpretaci, která ústecký masakr opřela mytickým hávem. Bylo 

zjištěno, že „náhodní účastníci masakru z řad ústeckých Čechů se snažili pomoci obětem násilí, 

varovali ostatní německé spoluobčany a podle svých možností se pokoušeli zjednat na vládních 

orgánech nápravu situace v pohraničí.“ Pachatelé masakru prokazatelně nebyli ústečtí Češi. 

Jednalo se o příslušníky RG, vojáky Svobodovy armády, Rudoarmějce a velké množství těsně 

před masakrem do Ústí přibyvších civilistů. Tato svědectví přinesla další důležité zjištění. 

Detonace v Krásném Březně mohla být signálem k provádění masakru (vlakové nádraží, most 

Dr. Beneše a Mírové náměstí. „Dobovou československou propagandou uvádění ,rozjitření 

poškození‘, kterým výbuch zničil jejich živnosti a nově navrácené majetky, a kteří ,Němcům 

odpláceli‘, tehdy ještě ani nebyli schopni zjistit rozsah škod ani co se vůbec přihodilo.“158   

 Zprávy o Krásném Březně střídají v následujících dnech články o ukončení Postupimské 

konference a uznání odsunu Němců z Československa. Tragédie posledního červencového dne a 

následný postup československých státních orgánů, jako by svědčily o tom, že život Čechů a 

Němců v jednom státě už opravdu není možný.  

 

                                                 
158 Tamtéž. 
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Závěr 

 Teoretická část práce se zaměřila na nastínění situace v poválečném Československu 

s akcentem na dobový vztah českého obyvatelstva k německé menšině, včetně charakteristiky 

zásadních poválečných událostí spojených se sudetskými Němci, a sice divokého odsunu a 

odsunu organizovaného. Dále byla charakterizována situace, v níž se v poválečných letech 

nacházel český tisk. Do této kapitoly byl rovněž zařazen stručný vývoj tehdejších představ o 

cenzuře a také politika, kterou uplatňoval komunistický minstr informací Václav Kopecký. 

Představena byla poválečná mediální scéna se zaměřením na celostátní a krajinné deníky. Větší 

pozornost pak byla věnována charakteristice zkoumaných deníků Mladá fronta a Lidová 

demokracie, jež měla alespoň částečně poodhalit jejich ideologické směřování a odlišnost.  

 Cílem práce bylo zjistit, jak zkoumaná média Lidová demokracie a Mladá fronta 

informovala o sudetských Němcích v měsících červen, srpen a listopad roku 1945, a najít shodné 

a odlišné prvky v referování o německé menšině. Dále bylo cílem ukázat, jak se informování i 

nálady zkoumaných deníků vůči českým Němcům ve stanovených měsících měnily. Analytická 

část práce tedy byla věnována podrobnému rozboru výtisků deníků Mladá fronta a Lidová 

demokracie. Články mající souvislost s německou menšinou byly pro jednoduchost a 

přehlednost rozděleny podle obsahu do několika podtémat (kap.2.4) a nejvýznamnější z nich pak 

byly doloženy a analyzovány na konkrétních příkladech z deníků. Výsledky zkoumání lze 

shrnout do několika bodů.  

 (1) Témata, jimiž se Mladá fronta i Lidová demokracie zabývala, jsou v podstatě shodná 

a ve většině případů souvisejí s aktuálním děním, jako např. se schválením odsunu Postupimskou 

konferencí, přijímáním dekretů prezidenta republiky či referováním o událostech v Krásném 

Březně. Problematice sudetských Němců se více věnuje Lidová demokracie, naopak Mladá 

fronta o této problematice nepíše tak často a ve větší míře umísťuje články související 

s německou menšinou na druhou stranu vydání, zatímco Lidová demokracie zpravidla volí stranu 

první. Navzdory ideologické rozdílnosti obou deníků je o německé menšině referováno stejně 

negativně a jednostranně. Mladá fronta však ve větší míře užívá titulků, které neodpovídají 

skutečným obsahům článků. Oba deníky uveřejňují projevy státníků. Mladá fronta většinou 

přináší stručnější shrnutí, Lidová demokracie projevům obecně věnuje více prostoru. Nejvíce 

zpráv souvisejících se sudetskými Němci nalézáme jak v Lidové demokracii i Mladé frontě 

v měsíci červnu. Četnost článků o německé menšině má od června k listopadu klesající tendenci. 

V měsíci listopadu je v každém deníku problematice věnováno pouze kolem čtyř článků.  

 (2) I když jsou prezentované postoje Mladé fronty i Lidové demokracie k německé 

menšině výrazně negativní, jeví se ve svých názorech jako radikálnější Mladá fronta. V obou 
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denících je vůči sudetským Němcům uplatňován princip kolektivní viny (kap. 2.4.1) a jediné 

připouštěné řešení národnostní otázky v Československu je odsun (kap. 2.4.2). Postupimskou 

konferenci a její závěry hodnotila kladně jak Mladá fronta, tak Lidová demokracie. V obou 

denících tato zpráva také vedla k dalším článkům zabývajících se proviněním německé menšiny 

a rovněž (kap. 2.4.4) shodná je reakce na situaci v ČSR v britském tisku i zamlžené referování o 

divokém odsunu (2.4.5). O událostech v Ústí nad Labem informují obě periodika stejně 

polovičatě. Zprávu o násilnostech vůči místnímu německém obyvatelstvu si na rozdíl od 

informací o výbuchu v místním skladu nelze přečíst ani v jednom z deníků (kap. 2.4.7).  

 (3) V Mladé frontě i Lidové demokracii publikovali novináři, kteří se otázce sudetských 

Němců věnovali opakovaně a pod svoje články se podepisovali. U Mladé fronty se jednalo o 

Jana Klimenta a Jiřího Drtinu (kap. 2.4.3), v Lidové demokracii pak o Helenu Koželuhovou 

(kap. 2.4.8). Jejich příspěvky byly rovněž analyzovány. Střídmější ve svém projevu byla Helena 

Koželuhová, extrémnější postoje pak zastávali Jan Kliment s Jiřím Drtinou.  

  

 Analýza způsobu referování o sudetských Němcích v Lidové demokracii a Mladé frontě 

potvrdila celospolečenský negativní postoj k německé menšině v červnu, srpnu i listopadu roku 

1945. Způsob referování obou periodik o sudetských Němcích prokázal, že i u rozdílně 

ideologicky zabarvených deníků se nálada vůči Němcům žijícím doposud na území 

Československa nesla ve značně negativním a vyhroceném duchu. Lidová demokracie a Mladá 

fronta dávaly na svých stránkách jasně najevo, že další společné soužití v jednom státě už více 

není možné.     
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Zusammenfassung 

 In dem theoretischen Teil der Arbeit wurde die Situation in der Tschechoslowakei nach 

dem Zweiten Weltkrieg geschildert, mit Schwerpunkt auf die historische Einstellung der 

tschechischen Bevölkerung gegenüber der deutschen Minderheit. Es wurden die im Hinblick auf 

die Sudetendeutschen entscheidenden Nachkriegsgeschehnisse dargestellt, und zwar sowohl 

Vertreibung, als auch Aussiedlung. Beschrieben wurden ebenfalls die Situation der tschechischen 

Presse in der Nachkriegszeit, die Entwicklung der damaligen Vorstellungen über Zensur und die 

von dem kommunistischen Informationsminister Václav Kopecký geprägte Politik.  Die 

Medienszene der Nachkriegszeit wurde vorgestellt, mit Schwerpunkt sowohl auf die 

landesweiten als auch die regionalen Zeitungen. Bei der Charakterisierung der analysierten 

Zeitungen wurde tiefer auf „Mladá fronta“ und „Lidová demokracie“ eingegangen mit dem Ziel, 

die Unterschiede und die von den Zeitungen verfolgte Ideologie aufzuzeigen. 

 Das Vorhaben dieser Arbeit bestand darin zu erforschen, wie die analysierten Medien 

„Lidová demokracie“ und „Mladá fronta“ über die Sudetendeutschen im Juni, August und 

November 1945 berichteten und die übereinstimmenden sowie die unterschiedlichen Elemente 

der Berichterstattung über die deutsche Minderheit  zu entdecken. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit 

war es aufzuzeigen, wie sich die Berichterstattung und die Einstellung der analysierten 

Zeitungen gegenüber den tschechischen Deutschen während der gegebenen Monate änderten. 

Der analytische Teil dieser Arbeit widmet sich daher der eingehenden Analyse der Ausgaben von 

„Mladá fronta“ und „Lidová demokracie“. Die die deutsche Minderheit betreffenden Artikel 

wurden je nach Inhalt in mehrere Themen gegliedert (Kap. 2.4). Die bedeutendsten Themen 

wurden mit konkreten Presseartikeln belegt  und analysiert. Die Untersuchungsergebnisse lassen 

sich in mehreren Punkten zusammenfassen. 

 (1) Die Themen, mit denen sich sowohl „Mladá fronta“ als auch „Lidová demokracie“ 

auseinandersetzten, stimmen grundsätzlich überein und beziehen sich zumeist auf das aktuelle 

Geschehen, wie z.B. die Genehmigung der Aussiedlung durch die Potsdamer Konferenz, die 

Billigung der sogenannten Benes-Dekrete oder die Berichterstattung über die Geschehnisse in 

Schönpriesen (Krásné Březno). Der sudetendeutschen Frage widmet sich intensiver „Lidová 

demokracie“, „Mladá fronta“ hingegen berichtet über diese Problematik nicht so häufig und 

platziert die Artikel über die deutsche Minderheit zumeist auf der zweiten Seite derAusgabe, 

während „Lidová demokracie“ sie in der Regel auf der ersten Seite veröffentlicht. Trotz der 

ideologischen Divergenz der Zeitungen berichten beide über die deutsche Minderheit gleich 

negativ und einseitig. „Mladá fronta“ gebraucht häufiger Schlagzeilen, die nicht dem 

tatsächlichen Inhalt der Artikel entsprechen. Beide Zeitungen veröffentlichen Äußerungen von 
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Staatsmännern. „Mladá fronta“ führt gewöhnlich eine summarische Zusammenfassung an, 

während „Lidová demokracie“ den Äußerungen im  Allgemeinen mehr Platz widmet. Am 

häufigsten erscheinen die Nachrichten über die Sudetendeutschen sowohl in „Lidová 

demokracie“ als auch in „Mladá fronta“ im Juni. Die Häufigkeit der Erscheinung von Artikeln 

über die deutsche Minderheit nimmt von Juni bis November ab. Im November erscheinen in den 

Zeitungen jeweils nur etwa vier Artikel über diese Problematik.  

 (2) Obwohl die Einstellung beider Zeitungen gegenüber der deutschen Minderheit 

deutlich negativ ist, erscheint „Mladá fronta“ in ihren Ansichten radikaler. In beiden Zeitungen 

wird  gegenüber den Sudetendeutschen die Kollektivschuldthese geltend gemacht (Kap. 2.4.1) 

und als die einzig zulässige Lösung der Nationalitätenfrage in der Tschechoslowakei die 

Aussiedlung (Kap.2.4.2) betrachtet. Die Potsdamer Konferenz und ihre Beschlüsse bewertete 

sowohl „Mladá fronta“ als auch „Lidová demokracie“ als positiv. In beiden Zeitungen folgten 

nach der Berichterstattung über die Potsdamer Konferenz mehrere Artikel über die Vergehen der 

deutschen Minderheit. Die britische Presse betrachtet die Lage in der Tschechoslowakei in 

gleicher Weise wie die tschechische Presse , die über die Vertreibung ebenfalls sehr unkonkret 

berichtet (2.4.5). Über die Geschehnisse in Aussig berichten beide Zeitungen übereinstimmend 

halbherzig. Eine Meldung über das Massaker an der hiesigen deutschen Bevölkerung entnimmt 

man keiner der beiden Zeitungen, im Gegensatz zur Meldung über eine Explosion in einem 

dortigen Lagerhaus (Kap. 2.4.7) 

 (3) Sowohl in „Mladá fronta“ als auch in „Lidová demokracie“ publizierten Journalisten, 

die sich der sudetendeutschen Frage wiederholt widmeten und ihre Artikel unterzeichneten. Bei 

„Mlada fronta“ handelte es sich um Jan Kliment und Jiří Drtina (Kap. 2.4.3), in „Lidová 

demokracie“ um Helena Koželuhová (Kap. 2.4.8). Ihre Beiträge wurden gleichermaßen 

analysiert. Helena Koželuhová äußerte sich gemäßigter, Jan Kliment und Jiří Drtina hingegen 

vertraten extremere Ansichten. 

 

 Die Analyse der Art und Weise der Berichterstattung über die Sudetendeutschen in den 

ideologisch verschieden geprägten Zeitungen „Lidová demokracie“ und „Mladá fronta“ im Juni, 

August und November 1945 bestätigte die gesamtgesellschaftlich negative und problematische 

Einstellung gegenüber der auf dem Gebiet der Tschechoslowakei lebenden deutschen 

Minderheit.  
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