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Anotace
Tato diplomová práce se zabývá zobrazením československých a českých prezidentů
v karikatuře. Je ohraničena vznikem Československé republiky a zkoumá karikaturní
zobrazení prezidentů až do současnosti. Zabývá se tedy obdobím první republiky, druhé
republiky, Protektorátu Čech a Moravy, obdobím od roku 1945 do roku 1948
(označovaného též třetí republika), komunistickým režimem padesátých a šedesátých let,
pražským jarem, normalizací a obdobím od sametové revoluce po současnost. Snaží se
popsat všechny důvody, proč a jakým způsobem je v daném období prezident tak či onak
karikován, nebo proč vyobrazován není. Zvláštní pozornost je věnována svobodě tisku a
projevu a zákonům na hanobení hlavy státu, jakožto přímých faktorů ovlivňujících
karikaturní obrazy. Nadále se práce snaží karikatury zasadit do společensko-politické
situace a usoudit z nich, jaké bylo vnímání hlavy státu v jednotlivých etapách našich dějin.
Výzkumný vzorek primárně vychází z dobových karikatur v tisku, různého názorového
spektra a periodicity. Pro doplnění využívá i souborové katalogy nejvýznačnějších
karikaturistů a online zdroje. Sleduje nejen prezidenty ve funkci, ale i osoby, které se
prezidenty teprve měly stát nebo naopak osoby, jejichž období v prezidentské funkci
skončilo.

Annotation
This thesis focuses on the depictions of Czech and Czechoslovak presidents in caricature. It
deals with the timespan between the foundation of Czechoslovakia and the present, within
which it examines the cartoon representations of presidents. The thesis deals with the
period of the First Czechoslovak Republic, the Second Czechoslovak Republic, the
Protectorate of Bohemia and Moravia, the period from 1945 to 1948 (also known as the
Third Czechoslovak Republic), the communist regime of the 1950s and 1960s, the Prague
Spring, the era of normalization and the Velvet Revolution. It aims to describe the reasons
why and how each president is depicted in one way or another within a given era, or in
some cases why he is not depicted at all. The thesis pays special attention to the issues of
freedom of the press and speech and also to the laws against the defamation of the head
of state, and sees them as direct factors influencing the depictions. The thesis further aims

to place the cartoons in their socio-political context and deduce from it what was the public
perception of each head of state in the various stages of our history. The research sample
is primarily based on period caricatures in the press, containing a wide spectrum of
opinions and periodicity. The thesis also uses file catalogs of the most prominent
cartoonists and online resources as a supplement. It monitors not only the presidents in
office, but also persons who had yet to become presidents as well as persons whose
presidential terms had already ended.
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1

Úvod

Karikatura sice převážně reaguje na aktuální událost, avšak zároveň včleňuje do
zpravodajství nadhled a kontext. Skrze karikaturu můžeme sledovat myšlenkové naladění,
postoje a cítění na události a osoby. Tato práce se snaží reflektovat proměnu karikaturního
pohledu na prezidentský post. Vychází z předpokladu, že karikatura, jakožto jeden
z nástrojů politického boje, bude zrcadlit změny jedné z nejdůležitějších osob státu. Snaží
se popsat všechny důvody, proč a jakým způsobem je v daném období prezident tak či onak
karikován, nebo proč vyobrazován není. Zvláštní pozornost je věnována svobodě tisku a
projevu a zákonů o hanobení hlavy státu, jakožto přímých faktorů ovlivňujících karikaturní
obrazy. Nadále se snaží karikatury zasadit do společensko-politické situace a usoudit z nich,
jaké bylo vnímání hlavy státu v jednotlivých etapách našich dějin. Sleduje nejen prezidenty
ve funkci, ale i osoby, které se prezidenty teprve měly stát nebo naopak jejichž období
v prezidentské funkci skončilo.
Práce se oproti tezi odchýlila od struktury. Chybí dvě kapitoly. První je kapitola o
metodologii, která je začleněna do úvodu. Druhá vynechaná kapitola měla představovat
zkoumaná periodika. U každého období je krátká charakteristika mediálního prostředí.
S ohledem na výzkumný předmět by bylo zbytečné charakterizovat všechna jednotlivá
periodika. Pokud je zaměření tiskoviny podstatné, je to uvedeno v praktické části u
jednotlivých období. Praktická část zůstává strukturou téměř nepozměněna. Přidává se jen
kapitola o počátcích státu československého, protože výsledky těchto let nesly několik
společných stanovisek.
Teoretická část se skládá z charakteristiky a dělení karikatur, jejich postavení v rámci
společenského systému a historií tohoto žánru. Nadále se zabývá prezidenty
Československé a České republiky, jejich postavením ve společnosti a vývojem, zákony na
ochranu hlavy státu a povinnostmi a pravomocemi, které se na prezidentský post váží.
Poslední podkapitola ze jmenovaných (povinnosti a pravomoci prezidenta) byla do
diplomové práce zařazena z důvodu výběru zkoumaného vzorku. Po pilotním šetření byl,
z důvodu časové náročnosti, nastaven nový výběrový vzorec. Výběr sestával ze seznamu
událostí vážících se na povinnosti a pravomoci hlavy státu. Především se skládal z událostí
týkajících se: jmenování a demise vlády, volby prezidenta, udělování amnestií,
3

podepisování mezinárodních smluv. Seznam byl zhotoven na základě informací z oficiální
stránky vlády České republiky a tvoří přílohu č. 1. U periodického tisku se vždy zkoumal celý
měsíc, v němž se událost uskutečnila.
Výzkumný vzorek primárně vychází z dobových karikatur v periodickém tisku různého
názorového spektra. Zkoumaný denní tisk včetně večerních a jiných vydání s uvedením
zkoumaných let: České slovo (1918-1945), Právo lidu (1918-1938 a rok 1945), Venkov
(1918-1945), Lidové noviny (1918-1945), Národní listy (1918-1939), Rudé právo (19201990), Polední list (1929-1945), Národní práce (1939-1945), Svobodné noviny (1945-1948),
Svobodné slovo (1945-1989), Lidová demokracie (1946-1992), Lidové noviny (1989-2019),
Blesk (1992-2019) a Právo (1991-2019). V posledním období od sametové revoluce do
současnosti byly vynechány Haló noviny, především proto, že ostatní periodika poskytla
dostatek materiálu pro toto období. Zároveň nebylo potřeba vzorek obohatit o další
názorové spektrum.
Oproti tezi byl zkoumaný vzorek rozšířen a doplněn o časopisy s různou periodicitou: Smích
republiky, Rarach, Humorné listy, Šejdrem, Tvorba, Ejhle, Dikobraz, Listy, Literární listy,
Reportér, Mladý svět a některá exilová a samizdatová periodika dostupná na stránkách Libri
prohibiti.
Pro doplnění využívá i souborové katalogy nejvýznačnějších karikaturistů a online zdroje. I
když se práce zmiňuje o sudetoněmecké karikatuře, sudetský tisk nebyl ve výzkumném
vzorku obsažen. Práce v tomto ohledu zcela vychází z knihy Napínavá doba od Petra
Karlíčka. Podobně zpracovává i exilová a ilegální periodika.
Kromě kapitoly o normalizaci se též nevěnuje pozornost zahraničním médiím. Zahraniční
západní tisk je zde zařazen z důvodu, že se kvůli zuřící studené válce věnovala situaci na
našem území zvýšená pozornost. V této kapitole se také vychází primárně z online
výzkumného vzorku.
Pro celkovou náplň práce nebylo zbytné věnovat pozornost autorům karikatur.

4

Jako výzkumná metoda byla použita kvalitativní obsahová analýza. Karikatury narážejí na
aktuální události, proto bylo potřeba některé karikatury dešifrovat v dobovém kontextu.
Byla také použita sémiotická analýza některých karikaturních symbolů.
Karikatura často naráží na aktuální události, a proto je k jejímu výkladu nutná znalost
dobového kontextu. Výklad karikatur, obzvláště s časovým odstupem, není věcí
jednoznačnou a může se u jednotlivých interpretů lišit.
Práce obsahuje dvě přílohy. První je výše zmiňovaný seznam událostí pro výběr
zkoumaného vzorku. Druhá obsahuje všechny v textu zmiňované karikatury.
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2

Karikatura

2.1

Karikatura jako umění i publicistika

Karikatura1 stojí na hraně umění a publicistiky. Stejně jako má své prvky umělecká forma
například realistické nebo abstraktní kresby, má svá specifika i forma karikaturní. Častý
(avšak ne výlučný) rys bývá její návaznost na žurnalistiku. Dodnes není vyjasněno, jestli je
karikatura záležitostí více uměleckou nebo novinářskou.2
Karikatura se nejčastěji objevuje v podobě kresby. „Vedle elementů výtvarných obsahuje
ovšem i elementy slovesné, a to nejen tehdy, když je doprovázena slovesným textem nebo
když jako ilustrace literární text doprovází, ale i tehdy, když je ztvárněna ‚beze slov‘ nebo
bez titulku. Svým výrazem karikatura slovo implikuje, naznačuje.“3 Mimo to se vyskytuje
(především v současné době digitální) ve formě fotografických nebo výtvarných koláží.
Kromě výtvarného umění se může objevit i v dalších uměleckých odvětvích. „V přeneseném
smyslu představuje karikatura jakékoli zkreslení, např. v žurnalistice, literatuře, na jevišti
nebo ve filmu.“ 4 „Karikatura se dá chápat i mimo kresbu, i mimo tu novinovou, dokonce i
mimo nějaké kolážování na internetu. Karikování může fungovat i v rámci nějaké
performance nebo nějaké objektové formy.“5
Nejčastěji je karikatura užívána v publicistice. „Pro tento druh kresleného humoru, který
nesloužil k nezávaznému pobavení a relaxaci, navrhl estetik a novinář Pavel Vavruch termín

1

„Z ital. caricare = přehánět, zveličovat, nadsadit – zobrazení lidí nebo předmětů ve vtipném vyzdvižení jejich
příznačných znaků, podoby, duševních vlastností, také posměšný obraz zdůrazňující zevní i vnitřní slabosti
s tendencí moralizující nebo politickou.“ Citace: HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky:
výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-2463752-5, s. 122.
2
„Karikaturista nemusí být výjimečný kreslíř, hlavní je, že má přehled, nějaký názor.“ Citace: RYŠKA, Pavel.
Fenomén karikatura [rozhovor pro televizní magazín Art Zóna – online]. ČT Art, 2018 [cit. 16.3.2020] Dostupné
z:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12072033166-artzona/318294340010011/obsah/652350fenomen-karikatura 11:51. Ve stejném rozhovoru je však uvedeno, že pro karikaturistu je důležitý
rozpoznatelný rukopis. Minuta 9:50 Což již inklinuje k originalitě, svébytnosti a tudíž umění.
O zařazení karikatury do žurnalistiky i umění vypovídá i to, že i když je karikatura většinou zveřejňována v tisku
(v současnosti na internetu), jsou zároveň pořádány umělecké výstavy karikatury.
3
Citace: PYTLÍK, Radko. Český kreslený humor 20. století. Praha: Odeon, 1988. Klub čtenářů (Odeon), s. 19.
4
Citace: HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha:
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5, s. 122.
5
Citace: RYŠKA, Pavel. Fenomén karikatura [rozhovor pro televizní magazín Art Zóna – online]. ČT Art, 2018
[cit.
16.3.2020]
Dostupné
z:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12072033166artzona/318294340010011/obsah/652350-fenomen-karikatura 12:30
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‚výtvarná publicistika‘.“ 6 Výtvarná publicistika je jakýmsi hybridem mezi uměním a
informováním. Karikatury jsou výtvarnými díly, které se využívají: „(na rozdíl od těch
s převážně ilustrativní funkcí) k vyjádření myšlenek formou humorné zkratky.“7
„Síla politické karikatury tkví nejen v jejím obsahu a formě, ale též v cestách, kterými se šíří.
Politická karikatura zpravidla není předmětem soukromého potěšení jako jiné formy umění,
má naopak co nejrychleji zasáhnout co nejširší publikum. V tomto ohledu je tedy moderní
politická karikatura nedílně spojena s masovými médii, především pak s vynálezem a
rozšířením knihtisku jakožto techniky pro snadnou multiplikaci a šíření určitého sdělení.“8
Karikaturní vztah jak k umění, tak k publicistice se vzájemně ovlivňuje. Karikaturní stylizace
se přizpůsobuje formě šíření, karikaturní sdělení (informace, kterou karikatura nese) pak
formě výtvarné stylizace.
Vzhledem k cíli této práce se nadále budeme věnovat karikatuře výtvarně-publicistické.

2.2

Charakteristika karikatury

Jedním z typických znaků moderního pojetí karikatury je práce s uměleckou zkratkou.
„Umělecká zkratka se říká něčemu, co velmi stručně, jasně a přesně vystihuje to, co by se
jinak vyjadřovalo rozsáhlými rozbory a sáhodlouhými cvičeními.“ 9 Umělecká zkratka,
vytříbená v duchu moderního umění, zvýrazňuje osobité rysy v co nejjednodušších liniích.
Snaží se osekat od všeho, pro sdělovanou informaci nepotřebného. „Požadavek rychlého
postřehu, pochopení, srozumitelnosti, snadné a rychlé novinové reprodukovatelnosti,
typografické souvislosti s tiskem, dokonce i požadavek časovosti vynutily si kresebnou
zkratku. Čím úspornější je kresba, tím monumentálnější je její charakter a tím rychlejší a

6

Citace: RYŠKA, Pavel. Karikaturisti: polylegran a obrazový humor 60. let. Praha: Paseka, 2018. ISBN 978-807432-905-0, s. 104.
7
Citace: KARLÍČEK, Petr. Napínavá doba: politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců (19331953). Praha: Knižní klub, 2018. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-5996-3, s. 12.
8
Citace: CEBE, Jan. Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science Association
[online]. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017 [cit. 2020-03-20]. ISBN ISSN 1801-3422. Dostupné
z: https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_16_2_2018.pdf s. 46.
9
Citace: FIALA, Jiří. Umělecká zkratka [online]. 2015 [cit. 2020-03-16]. Dostupné z:
http://k213.cz/JOOMLA/2134-umelecka-zkratka

7

důraznější její účin. Čára – objemová linie – tenká nebo silná podle osobitého temperamentu
kreslířova, je typická pro českou karikaturu.“10
Aktuální, ale i nadčasová témata se karikatura snaží zprostředkovat pomocí nadsázky,
zkreslení, přehánění, podtržení a zvýraznění určitých rysů, a to jak vnějších, tak vnitřních. U
vnějších jde jak o vzhled zastoupený zvýrazněnými dlouhými nosy, houževnatými obočími,
širokými bradami, tak vnější směšná jednání (například neohrabaná chůze, potřeba si
odhazovat vlasy z obličeje, žmoulat si uši, mrkat a jiné směšné způsoby a zvyky).
Vnitřní charakteristiky pak poukazují na povahové vlastnosti, stanoviska a ideály.
Karikaturista se těmto zásadám posmívá nebo je vyzdvihuje.11
Karikaturu: „lze přirovnat k bodovému reflektoru. (…) Čerpá z neztvárněných fantazijních
elementů ‚všedního okamžiku‘ nebo přímo ze suroviny života. (…) Sám výběr námětů a
témat je pro ni už vlastní tvorbou.“12
Podle definice z konce dvacátých let 20. století: „Karikatura znázorňuje osoby, předměty,
děje ve vybraných, charakteristických, směšných nebo odporných rysech, zveličených a
přemrštěných, aby se staly každému více či méně zřejmými‘. (…) Karikovat lze všechno – lidi,
zvířata, věci, techniku, kuchařství, manželství, módu, lásku, bolest, povolání, politický
systém apod. Karikatura může fungovat se slovy anebo i bez nich. Může být ‚plošná, liniová,
ale i objemová a naturalistická, monumentalizující a vizionářská, konkrétní (typová), a
přesto ne individuální, stejně jako žánrově mravoličná, ilustrativní, humorná, sarkastická a
jiná‘.“13
Karikatura pracuje se stereotypy. Například bohatí byli vyobrazováni tlustě (poukaz na
přebytek), zatímco dělník, pracující lid, kypí štíhlostí. Tyto stereotypy se samozřejmě liší
podle ideového přesvědčení karikaturisty i dobových trendů. Kromě třídních stereotypů se
používají i stereotypy národnostní (Irové jsou zrzaví, Francouzi jsou milovníci žen atd.),

10

Citace: HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, 1955. České dějiny (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), s. 27.
11
Zdroj: TOMAN, Oldřich. Politická karikatura Mikoláše Alše v brněnské Rašpli. Brno: Blok, 1983. ISBN 47-01083, s. 14.
12
Citace: PYTLÍK, Radko. Český kreslený humor 20. století. Praha: Odeon, 1988. Klub čtenářů (Odeon), s. 15.
13
Citace: KARLÍČEK, Petr. Napínavá doba: politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců
(1933-1953). Praha: Knižní klub, 2018. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-5996-3, s. 11.
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politické (agrární politik je dáván do souvislosti s venkovem, komunista je otrhaný) nebo
názorové (člověk se zastaralými názory byl zobrazován jako stařec14). Tyto stereotypy sice
pomáhají publiku karikaturám porozumět, přispívají však k černobílému pojetí reality a tím
polarizují obraz společnosti na dobro a zlo.15
Karikaturisté do svých kreseb začleňují řady symbolů (například holubici míru, bílý lístek,
klíče, znak pro USA – dolar) a metafor. „V karikatuře je možno brát všechny metafory
doslova. Zde není problém proměnit hlavu v hrušku nebo dokonce nechat řehtat skutečného
šimla v kanceláři za stolem. Nic není nemožného v tom, když se kapitalista pokouší zardousit
zeměkouli nebo když si triumfální oblouk na náměstí l´Étoile v Paříži počíná v kresbě J.Effela
jako vyhazující dobytče. Samozřejmostí v karikatuře je i použití nápisů přes figury s funkcí
identifikační pomůcky pro čtenáře. (…) Karikatura je omezena pouze požadavkem
srozumitelnosti tendence, což nelze chápat jako nevázanost formy, nebo dokonce jako
absenci uměleckého výrazu vůbec.“16
Při použití umělecké zkratky je důležité, aby čtenář/divák rozpoznal kontext. Počítá se se
znalostí publika dané situace nebo osoby. „Karikatura je takový druh výtvarného umění,
které záměrně vyvolává komický rozpor mezi skutečností zobrazenou na jedné straně a
realitou divákem předpokládanou nebo v jiné podobě mu známou na straně druhé.“ 17
Karikatura pracuje s předpokladem, že ve zkratce, v níž se vytváří, divákovi dojde, na co
nebo koho je karikatura namířena a jakou informaci přenáší. „Zkratka podoby stala se pro
útočnou politickou kresbu nepostradatelnou, neboť divák musí si zvyknout na zobrazovanou
či tupenou tvář, musí si ji opticky pamatovat, musí se stát lidovou zkušeností. Proto
nejcennějším výdobytkem úspěšných karikaturistů je vytvoření populární figurky,
typisované podoby, výtvarného samoznaku pro veřejné osobnosti (kladné i záporné). Na
podobnosti a přesvědčivosti samoznaku podoby je právě nejjasněji doloženo, že karikatura

14

Neplatí vždy, například u zobrazení T. G. Masaryka se jednalo o zobrazení moudrosti a zdůraznění
profesorského postu.
15
Zdroj: KARLÍČEK, Petr. Napínavá doba: politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců
(1933-1953). Praha: Knižní klub, 2018. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-5996-3, s. 31-33.
16
Citace: TOMAN, Oldřich. Politická karikatura Mikoláše Alše v brněnské Rašpli. Brno: Blok, 1983. ISBN 47010-83, s. 16.
17
Citace: TOMAN, Oldřich. Politická karikatura Mikoláše Alše v brněnské Rašpli. Brno: Blok, 1983. ISBN 47010-83, s. 13.
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musí vycházet z nejvěrnějšího realismu a že zkratka je jen účelově vhodnějším a výraznějším
bleskovým vyjádřením podoby.“18

2.3

Dělení karikatur

O kategorizaci karikatury se pokusilo hned několik autorů. Hledisek, podle kterých lze
karikatury třídit, je několik. Můžeme se třeba zaměřit na osobu, jež je karikovaná a rozdělit
tento žánr na obecný – tj. zabývající se archetypními postavami nebo karikaturu konkrétní
– která si za cíl bere určitou osobu či událost. Od toho se také může odvíjet rozdělní na
karikaturu nadčasovou a aktuální.
Nejčastěji se karikatura člení z hlediska obsahu. Adolf Hoffmeister rozlišuje karikatury
veselé a vášnivé. 19 Oldřich Toman rozděluje karikaturu na politickou a moralizující, Ján
Valter karikaturu zařazuje do kategorií politická, společenská, propagační, portrétní,
humoristická, filozofická, poetická.

20

Petr Karlíček toto rozdělení zjednodušuje na

humoristickou kresbu, politickou karikaturu a ostatní karikatury.21
Pro nás nejpodstatnější politickou karikaturu pak lze popsat jako: karikaturu „zobrazující
politický boj, jednotlivé politické osobnosti, obrazy míru a války, národní či etnické
stereotypy, ekonomiku, sociální záležitosti; politické karikatury zhusta využívají ideologické
symboly a narážky.“22
Karikatury můžeme třídit i podle vyznění jejich obsahu – jak má karikatura zapůsobit. Jaké
mají citové zabarvení. V tomto ohledu rozlišujeme na kladné (adorující, oslavující), záporné
(kritizující, zesměšňující, útočná), neutrální (popisné, ilustrativní).

18

Citace: HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, 1955. České dějiny (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), s. 28.
19
Zdroj: HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a
umění, 1955. České dějiny (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), s. 14.
20
Zdroj: KARLÍČEK, Petr. Napínavá doba: politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců (19331953). Praha: Knižní klub, 2018. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-5996-3, s. 15-16.
21
Zdroj: KARLÍČEK, Petr. Napínavá doba: politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců (19331953). Praha: Knižní klub, 2018. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-5996-3, s. 16.
22
Citace: KARLÍČEK, Petr. Napínavá doba: politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců
(1933-1953). Praha: Knižní klub, 2018. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-5996-3, s. 16.
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Jelikož je karikatura nástrojem využívajícím nadsázky a zkreslení (často zdůrazňuje aspekty,
které jsou příznačné, a tudíž vymykající se normálu – ošklivé23), jako první na mysl vyvstane
funkce záporná. V rámci negativní karikatury můžeme rozlišit karikaturu vysmívající se
(útočící na vzhledové a charakterové prvky) a karikaturu kritickou (zacílenou na ideologické
postoje).
Pozitivní karikatura není tak častým jevem. Většinou ji nalezneme v doprovodu negativní
karikatury – jakožto protipól, dobrý příklad ke kritizovanému. V době studené války se
tímto způsobem často dávalo do kontrastu zkorumpovaný, ziskuchtivý, nemírumilovný
systém americký a progresívní, pokrokový, mírový systém komunistický. Avšak existuje i
karikatura, jejímž cílem není nic jiného, než vyzdvihovat vykreslovaný subjekt (příkladem
mohou posloužit četné karikatury sportovců či celebrit). „V těchto případech břitkost
karikaturistova pera spíše jen humornou formou zdůrazňuje přednosti karikovaných, které
obdivuje a popularizuje.“24
Karikatura popisná si nedává za ambici cokoli jiného, než popsat určitou osobu nebo
událost, bez jakéhokoli zabarvení. Zachytit výtvarný komentář dění. V tomto ohledu je
složité rozlišit mezi ilustrací a karikaturou neutrální.
„Kreslený vtip pracuje s karikaturou, ale doplňuje ji o děj vrcholící – pointou, tím se stává
vlastně kreslenou anekdotou.“ 25 Karikatura nemusí mít pointu, může být jen ilustrací
události. Na rozdíl od ilustrace26, která bývá doplňkem textu, však karikatura stojí sama o

23

„S formálními aspekty karikatury souvisí její časté asociování s fenoménem ošklivosti. (…) K ošklivosti se
přitom váže jedna z jejích podstatných vlastností: směšnost.“ Citace: CHROBÁK, Ondřej a Tomáš WINTER, ed.
V okovech smíchu: karikatura a české umění 1900-1950. Praha: Gallery, 2006. ISBN 80-86010-98-8, s. 8.
24

Citace: TOMAN, Oldřich. Politická karikatura Mikoláše Alše v brněnské Rašpli. Brno: Blok, 1983. ISBN 47010-83, s. 15.
25
Citace: HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha:
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5, s. 261.
26
„Ilustrace (z lat. illustro = osvětlovat, přivést na světlo, uvést ve známost) – obecně výtvarný doprovod textu.
(…) Ilustraci nechápeme pouze jako doplněk, ale jako plnohodnotnou nositelku informace. Dobrá ilustrace
může být dokonce sama přesvědčivější a působivější než jen slovní popis, ať už se jedná o reportážní –
fotografie, či o kresebně výtvarné ilustrace. (…) Podle určení pak dělíme ilustrace na literární – ty, byť
zjednodušené, by neměly být popisné, ale měly by spíše doplňovat a podtrhovat text v jeho emočním a
estetickém vyjádření, dále novinářské, tj. hlavně dokumentační a reklamní, tzn. Zejména popisné.“ Citace:
HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita
Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5, s. 113.
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sobě – sama je nositelem informace a funguje i bez textu kolem sebe (to však neznamená,
že funguje bez kontextu viz výše).

2.4

Společenská funkce karikatury

Mezi základní společenské úlohy médií patří informovat, formulovat názory a kontrolovat
politickou a výkonnou složku státu. Karikatura nepřináší jenom zprávu o události, ale
většinou jí dodává, v klasickém zpravodajství toliko přehlížený, nadhled. „Moderní
karikaturista musí postihnout svou představu nejen rychle, ale i bezprostředně. Jeho tužka
a pero slouží okamžitým nápadům a kombinacím, jako by chtěly zachytit myšlenku
v okamžiku zrodu, s vědomím, že okamžik je jedinou uchopitelnou stránkou věčnosti. Přitom
se tvůrcův pohled vyznačuje zvláštní komplexností, snahou zachytit i při zdánlivé
jednoduchosti a prostotě, širší vztahy a souvislosti.“27 Karikaturista se snaží o nelehký úkol,
informaci vykreslenou na základě určitého rysu dostat do širšího kontextu události. Hlavní
funkcí karikatury je na něco upozornit, něco zdůraznit, zkreslit. Vyvolání emoce pobavení a
jejího příznaku smíchu, tvoří až druhotnou úlohu poslání karikatury.
Karikatura dává do souvislostí současné s minulým i budoucím. Propojuje místně vzdálené
události. Analyzuje a provazuje kontexty. Předvídá budoucí. Avšak žije v neustále se
obnovujícím styku s aktuálním. Varuje, poskytuje reflexi společnosti a může si dovolit být
více kritická než publicistický článek. „Snad v žádném jiném oboru výtvarné práce není
vyjádření myšlenek a idejí tak nápadné jako v karikatuře. Již první průkopníci tohoto umění
nebojácně karikovali (přetěžovali tvarem – caricare) i nedotknutelné autority.“ 28
Právě díky těmto vlastnostem se karikatura stala příhodným prostředkem v novinářské
praxi. „Politická karikatura se rychle ukáže jako vhodný prostředek pro komunikaci s
masovým publikem. Dokáže totiž příjemcům zprostředkovat společensky závažná témata s
trochou nadhledu a pomáhá tak pochopit mnohdy složitou politickou realitu. Může být, a
často také bývá využívána v rámci propagandistického boje, kdy dokáže velmi snadno a

27

Citace: PYTLÍK, Radko. Český kreslený humor 20. století. Praha: Odeon, 1988. Klub čtenářů (Odeon), s. 15.
Citace: TOMAN, Oldřich. Politická karikatura Mikoláše Alše v brněnské Rašpli. Brno: Blok, 1983. ISBN 47010-83, s. 14.
28

12

účinně diskreditovat protivníka, nebo naopak napomáhá v příjemci vzbuzovat a upevňovat
názory, postoje a hodnoty, které autor karikatury považuje ze svého pohledu za žádoucí.“29
Na rozdíl od novinových článků, je karikatura (jakožto zástupce žurnalistiky, ale i umění)
nositelem nejen informací, ale i emocí. „Uvažme předem, že výtvarné umění nejen
racionálně sděluje, ale že kontakt se skutečností zejména emocionálně navozuje, a to
obvykle velice bezprostředně.“ 30 Karikatura tak: „Za pomoci snadno pochopitelných
symbolů dokáže bezohledně odhalovat a často zároveň zesměšňovat protivníkovy (ale i
vlastní) slabiny a nedostatky tak, aby vůči němu vyvolala pohrdání, hněv a nenávist, či
naopak ponoukla vlastní společnost k sebekritickému zamyšlení a nápravě vlastních
nedostatků.“31
„Svým původem nebyli karikaturisté obvykle předurčeni nést pochodeň revolucí. Ale všichni
byli vesměs o krok vpředu před svou dobou, průkopníky pokrokových idejí.“32 Karikaturisté
jsou osoby, které si uvědomují tíhu lidstva, a přesto se jim daří si udržet smysl pro humor.
„Jak říká Černyševskij, je to humor (myšleno humor karikaturní), kdy autor, jak se miluje a
zároveň se sobě posmívá, tak miluje svět a zároveň se mu posmívá.“33 Karikaturista pátrá
po směšné stránce konkrétna, aby skrze něj mohl podat svědectví o celém světě.

2.5

Karikatura Československé a České republiky

2.5.1 Humor český
Čím vážněji se objekt bere, tím se Čech více směje. Češi mají talent vydloubat směšné ze
situací nesměšných, „ba jakoby vážnost a toporná ctihodnost Čecha k smíchu přímo
provokovala.“34

29

Citace: CEBE, Jan. Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science
Association [online]. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017 [cit. 2020-03-20]. ISBN ISSN 18013422. Dostupné z: https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_16_2_2018.pdf s. 46.
30
Citace: PYTLÍK, Radko. Český kreslený humor 20. století. Praha: Odeon, 1988. Klub čtenářů (Odeon), s. 9.
31
Citace: CEBE, Jan. Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science
Association [online]. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017 [cit. 2020-03-20]. ISBN ISSN 18013422. Dostupné z: https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_16_2_2018.pdf s. 46.
32
Citace: HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, 1955. České dějiny (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), s. 23.
33
Zdroj: TOMAN, Oldřich. Politická karikatura Mikoláše Alše v brněnské Rašpli. Brno: Blok, 1983. ISBN 47-01083, s. 14.
34
Citace: FRÝBORT, Luděk. Česká povaha a český humor. Baarn, 2004 [cit. 2020-03-20], s. 16.
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Česká povaha nemá ráda vážnost. Neprospívá jí. Prospívá však jejímu sarkastickému
humoru. Není proto s podivem, že komickou postavu Švejka bereme za národního hrdinu.
V humoru jsme vynalézaví. Nic nám není svaté. Žádná situace není dostatečně vážná,
autorita dostatečně autoritativní. Dokážeme si udělat legraci ze své malosti i velikosti.
Svého zbabělství i hrdinství. Před ničím nemáme zábrany.
Michael Palin (člen skupiny Monthy Python) ve svém rozhovoru uvedl, že Češi jsou
nejzábavnější národ na světě. „Mají ten pocit, že smát se můžete čemukoliv, který mají i
Britové. Některé země takový postoj nemají, najdete v nich jakýsi strop smíchu. Česko mezi
ně z nějakého důvodu nepatří.“35
„Český smysl pro humor je jak na míru šitý pro karikaturu: po výtce posměšný, beroucí si na
mušku pochybení a nedostatky druhých.“36 Karikatura, jakožto formát útočný, bojovný, je
tak české povaze blízká.

2.5.2 Karikatura v českém prostředí
Karikatuře se nejvíce daří v době společenských a politických změn. Tato období dodávají
živnou půdou pro náměty karikatur. Doby poklidných atmosfér nejsou příhodné pro kritické
hledáčky karikatur a ty pak postrádají hloubku a sílu.
Zároveň je však pro rozkvět prostředí karikaturního nezbytná svoboda tisku a slova a co
možná nejvíce liberální prostředí. Těžko se může karikovat v dobách, kdy za kritiku režimu
nebo jeho hlav hrozí persekuce.
Oba tyto aspekty se na vývoji karikatury v českém prostředí podepsaly.
„Metoda karikatury jakožto specifického typu obrazového ztvárnění, které zvýrazňováním
jistých rysů vystihuje vlastnosti určité živé či neživé předlohy, je bezpochyby stará jako
lidstvo samo. Jistě nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že i soška naší Věstonické
Venuše je sama o sobě jistou formou karikatury, jejíž snahou však pravděpodobně nebylo
vyvolání komického efektu. Samotné označení karikatury vychází z italského slova

35

Citace: MUSIL, Adam. Svět zasáhla komedie, náhlá a brutální komedie. Pythonovský humor bez hranic se
rozlétl před 50 lety. Česká televize [online]. 2019 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z:
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2942552-svet-zasahla-komedie-nahla-a-brutalni-komediepythonovsky-humor-bez-hranic-se
36
Citace: FRÝBORT, Luděk. Česká povaha a český humor. Baarn, 2004 [cit. 2020-03-20], s. 14.
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‚caricare‘. Jedná se o malířskou techniku, v rámci které jsou obličejové a tělesné rysy
předlohy zdůrazňovány do té míry, že danou osobu zesměšňují.“37
Moderní karikatura využívající uměleckou zkratku se u nás pojí se jménem František
Gellner. Karikatura u nás existovala i dříve, jak však poukazuje Radko Pytlík: „sloučit složitou
stylizaci a secesní dekorativismus s požadavky aktuální, břitké a satiricky útočné a výrazově
stručné zkratky, bylo nemožné.“38
Česká karikatura 19. století byla podle některých autorů opatrná, málo jízlivá, málo útočná.
Někteří dávají za vinu českou povahu (přisuzují jí vážnost a zasmušilost) 39 , někteří
neexistující specializované periodikum40, někteří striktní cenzuru Habsburské monarchie41.
Josef Richard Marek označil díla tvůrců jako Soběslav Hyppolit Pinkas, Josef Mánes či
Mikoláš Aleš jako veselé kresby a jejich autory za humoristy, nepovažoval je za rozené
karikaturisty.42
Na samém prahu 20. století a s inspirací načerpanou ve francouzském prostředí se pokládají
základy českému karikaturnímu umění. V pojetí symbolismu se váže se jmény František
Kupka či Václav Hradecký. V zásadním stylovém impulzu umělecké zkratky pak František
Gellner. Právě Gellnerovy silné čáry tuší předjímají nový projev a budoucnost pro žánr
karikaturní.

37

Citace: CEBE, Jan. Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science
Association [online]. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017 [cit. 2020-03-20]. ISBN ISSN 18013422. Dostupné z: https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_16_2_2018.pdf s. 45.
38
Citace: PYTLÍK, Radko. Český kreslený humor 20. století. Praha: Odeon, 1988. Klub čtenářů (Odeon), s. 31
39
Gustav Jaroš v roce 1900 pronesl: „není české karikatury“. Výrok poukazuje na neexistenci osobitých znaků
české karikatury. Důvod vidí ve slovanské „vážné“ povaze. Proti tomu předpokladu se vymezil například
Jaroslav Švehla či Adolf Hoffmeister. Zdroj: CHROBÁK, Ondřej a Tomáš WINTER, ed. V okovech smíchu:
karikatura a české umění 1900-1950. Praha: Gallery, 2006. ISBN 80-86010-98-8, s. 9.
40

Radko Pytlík uvádí: „Jako příčina se obvykle uvádí, že nebyl specializovaný časopis jako Simplicissimus.“
Zároveň však dodává, že to mohl být důsledek (ne příčina) stagnace české karikatury. Zdroj: PYTLÍK, Radko.
Český kreslený humor 20. století. Praha: Odeon, 1988. Klub čtenářů (Odeon), s. 31
41
„Krátce se těšili Čechové z domněnky, že i oni tehdy již by byli po revoluci zralým národem (odkaz k revoluci
z roku 1848). Příliš krátce trvala svoboda projevu a tisku: karikatuře bylo vyraženo pero z ruky dříve, než se
naučila psát.“ Citace: HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha: Státní nakladatelství krásné
literatury, hudby a umění, 1955. České dějiny (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), s. 20.
42
Zdroj: CHROBÁK, Ondřej a Tomáš WINTER, ed. V okovech smíchu: karikatura a české umění 1900-1950.
Praha: Gallery, 2006. ISBN 80-86010-98-8, s. 9.
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Jak je v začátku kapitoly naznačeno, karikatuře se daří v době společenských změn,
zejména, když je zároveň co největší svoboda tisku a projevu. Společensko-politických
konfliktů bylo ve 20. století několik: 1. a 2. světová válka, hospodářská krize, nacismus,
bolševismus... Pokud bychom udělali graf s mírou napětí ve společnosti a zároveň
cenzurními zásahy, rozdělilo by se nám předchozí století do několika kategorií.
Doby klidu s malou cenzurou tisku. Sem se například počítají 20. léta nebo období od
sametové revoluce po současnost. Tato období jsou charakteristická relativní svobodou
vyjadřování, avšak nedostatkem témat a vedou k polemikám o úpadku karikatury jako
žánru. Spadají sem i obě poválečná období, v nichž se však projevuje revitalizační proces
traumatizované společnosti a budovatelské tendence (ať už po první světové válce
budování nově vzniklé republiky a obhájení její pozice, tak po druhé světové válce budování
socialismu).
Doby před bouří, s malou cenzurou tisku. Druhá polovina první republiky začíná pociťovat
hrozby nacismu. Do této doby se přidává hospodářská krize. Nastává jeden z vrcholů
karikaturních období. V roce 1934 je v Mánesu uspořádána výstava karikatur
s mezinárodním přesahem. Dostatek témat spolu se svobodou vyjadřování vedou k silným
karikaturním projevům. Dalším z vrcholů je pak období pražského jara. Uvolňování poměrů
společně s reformami společnosti vedou k nevšedním karikaturním počinům.
Období cenzurních opatření. Karikatura podléhá politickým poměrům. Jak za války, tak
komunistického totalismu se stává propagandistickým nástrojem vedení státu a ideologie.
Jakožto odezva na Mánes 34 je v roce 1940 uspořádána propagandistická nacistická
karikaturní výstava. Tyto doby sice poskytují dostatek námětů, je však nemožné je
v legálním tisku zveřejňovat. Rozmáhá se tvorba ilegální a exilová.
V 19. století se rozmohly satirické časopisy bohaté na karikaturní vyobrazení. V době první
republiky se pak tento žánr dostává i do denního periodického tisku – především do
večerních vydání. Průkopnické v tomto byly Lidové noviny, které již od roku 1920 měly pro

16

karikaturu vyhrazené místo, a to jak v denním, tak večerním vydání. Lidové noviny jsou
v tomto trendu následovány dalšími periodiky.43
Mezi nejzvučnější jména tohoto období a českých karikaturistů 20. století obecně se řadí
Adolf Hoffmeister, František Bidlo, Josef Lada, Antonín Pelc, Ondřej Sekora a již zmiňovaný
František Gellner.
„Kritika měšťáckého způsobu života, ironizace politických projevů, boje proti fašismu,
pochybování nad falešným moralizováním i legrace ze sebe sama. To všechno zobrazují
karikatury předních českých umělců první poloviny dvacátého století.“44
„Silnou pozici (myšleno karikatura) měla především v prostředí levicově smýšlející části
společnosti. Na druhé straně ideologické barikády byl v tomto ohledu výběr výrazně slabší.
Větší, i když časově omezený, úspěch měl pouze satirický časopis Šejdrem z nakladatelství
Tempo, a to i přesto, že v porovnání s ideovými odpůrci na levici byly jeho karikatury
výtvarně slabší.“45 S postupujícím vlivem Hitlera v Německu se čím dál tím častěji objevují
jak antifašistické, tak ale i profašistické karikatury.
S příchodem války se karikaturní tvorba dělí na oficiální, ilegální a exilovou. Oficiální
karikaturní tvorba (a tisk obecně) byl v područí nacistických orgánů. Úřad říšského
protektora vydával, o čem a jakým způsobem se bude psát.46 To zahrnovalo i karikaturu.
Nacistická propaganda si tak dala do hledáčku kritiku exilové vlády, antisemitismu a
bolševismu.
Po válce zavládly budovatelské tendence spojené levicovým poválečným naladěním
společnosti. SSSR je bráno jako vzor a dáváno do lichotivého kontrastu oproti USA. Dalším
tématem se stává stranický boj, především pak ve volebním období. Oblíbeným motivem
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Zdroj z: CEBE, Jan. Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science
Association [online]. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017 [cit. 2020-03-20]. ISBN ISSN 18013422. Dostupné z: https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_16_2_2018.pdf s. 78.
44
Citace: ŠUMBEROVÁ, Vladimíra. Co všechno dokázala česká karikatura. [online], 2006 [7. května 2020].
Dostupné
z
WWW:
<http://kultura.idnes.cz/co-vsechno-dokazala-ceska-karikatura-dv5/vytvarneumeni.aspx?c=A060207_194016_show_tipy_off>
45
Citace: CEBE, Jan. Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science
Association [online]. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017 [cit. 2020-03-20]. ISBN ISSN 18013422. Dostupné z: https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_16_2_2018.pdf s. 79.
46
Zdroj: BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3, s. 205.
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se stávají dopravní prostředky. Zákazy vycházení periodik z politických důvodů a zároveň
nedostatek papíru, měly za následek zrušení většiny humoristických časopisů. Nově založen
byl časopis Dikobraz, který souzněl s komunistickými idejemi. 47
V padesátých a šedesátých letech dochází k vystřízlivění. Cenzurní opatření však
znemožňují kritiku režimu nebo jeho představitelů. Karikatury se nesou v ideologickém
komunistickém přesvědčení.
Vše se mění až s blížícím se rokem 1968. V rámci tzv. pražského jara se karikatura znovu
dostává na výsluní. Zprvu kritizuje společensko-politické uspořádání skrze obecné příklady,
později si troufá i na konkrétní osobnosti. Populárním tématem se stávají média a jejich
cenzurní postihy.48 Mezi nejvýraznější karikaturisty tohoto období patří například Miroslav
Liďák (Haďák), Vladimír Jiránek, Jiří Winter, Adolf Born, Karel Nepraš či pod pseudonymem
Bape, Jiří Bartoš a Vladimír Pergler.
Po příjezdu „Sovětské pomoci“ se poměry znovu začínají upevňovat a demokratické
principy mizet z médií. Některým karikaturistům (například Miroslavovi Liďákovi) byla
zakázána činnost. Na dalších 20 let je kritika režimu jakýmkoli způsobem zapovězena.
Nejspíše i na oslavu svobody tisku se po sametové revoluci s karikaturami roztrhl pytel.
Objevují se témata politiky a kritiky konzumního života. Zároveň však (pravděpodobně
protože žijeme v klidné době) postrádají hloubku. Spíše zpestřují výtisky, postrádají sílu a
bojovnost. Stávají se kreslenými komentáři, pokoušejícími se o vtip.49
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Zdro: CEBE, Jan. Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science Association
[online]. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017 [cit. 2020-03-20]. ISBN ISSN 1801-3422. Dostupné
z: https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_16_2_2018.pdf s. 81-82.
48
Zdroj: CEBE, Jan. Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science Association
[online]. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017 [cit. 2020-03-20]. ISBN ISSN 1801-3422. Dostupné
z: https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_16_2_2018.pdf s. 87.
49
V rozhovoru pro ArtZónu (pořadu vysílaném na ČT Art) se jak Pavel Ryška tak Marián Kamenský shodují, že
by česká karikatura měla více přitvrdit. Fenomén karikatura [rozhovor pro televizní magazín Art Zóna –
online]. ČT Art, 2018 [cit. 16.3.2020] Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12072033166artzona/318294340010011/obsah/652350-fenomen-karikatura 2:55

18

3

Prezident československé a české republiky

3.1

Postavení prezidenta a jeho vývoj

3.1.1 Zrod státu a první republika
Píše se rok 1918, na frontách zavládl klid a Evropa se pomalu loučí s dosavadním
státoprávním uspořádáním. Velké mnohonárodnostní říše se rozpadají a místo nich vzniká
několik nových republik. 50 Jedním z těchto států je i Československo, z něhož se stává
parlamentní demokracie v čele s prezidentem. Jako hlava státu je 14. listopadu 1918 zvolen
Tomáš Garrigue Masaryk: „přední politik a osobnost boje o získání československé státnosti.
Už samotná forma jeho ustavení, Masaryk byl jednomyslně zvolen aklamací tehdejším
revolučním Národním shromážděním, tj. formou provolání, poukazuje na sílu a velikost jeho
postavení uvnitř československé společnosti. Toto jeho postavení jen dále potvrzovala nová
československá ústava z roku 1920, která sice stanovovala možnost pouze dvou po sobě
jdoucích mandátů, ovšem z tohoto ustanovení jmenovitě vyjímala právě Masaryka
(Hloušek; 2008: 264). Autorita Masaryka jako československého prezidenta byla doslova
neotřesitelná.“51
Masaryk zůstal v úřadu prezidenta po následující 4 volební období. Prezident Masaryk
nebyl pouze reprezentativní figurkou, avšak silně ovlivňoval politické dění ve státě. Okolo
jeho osoby se vytvořila tzv. skupina Hrad, sestávající z poradců z různých oblastí a umělců,
jež ovlivňovala politické a kulturní dění v zemi52
V roce 1935 ze zdravotních důvodů abdikuje a je ve funkci nahrazen Edvardem Benešem.
Přestože stál Beneš stejně jako Masaryk u zrodu československého státu a těšil se přízni
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Zdroj: BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3. s. 151.
51
Citace: TESAŘ, Ondřej. Postavení prezidenta v zemích Visegrádské čtyřky. Praha, 2009. Diplomová práce.
UK, s. 60.
52
„Deskripce prvorepublikového volebního systému pro prezidentskou volbu je však pouze formalitou, protože
až do roku 1934, kdy byl Masaryk zvolen počtvrté a naposled, byl vítěz vždy jistý již před samotnou volbou.
Prezidentská volba v těchto letech plnila roli jakéhosi ústavně-formálního potvrzení prezidenta Masaryka v
jeho funkci.“ Citace: TESAŘ, Ondřej. Postavení prezidenta v zemích Visegrádské čtyřky. Praha, 2009.
Diplomová práce. UK, s. 61.
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našeho prvního prezidenta, jeho zvolení zdaleka neprobíhalo tak jednomyslně jako tomu
bylo u Masaryka.
Beneš jako prezident zůstává rozporuplnou osobou dodnes. Nemalou zásluhu na
problematickém posuzování jeho období ve funkci má i obtížná doba, v níž funkci zastával.
„Benešovo jméno se tu stalo přímo symbolem československého vývoje za druhé světové
války a po jejím skončení.“

53

Pouhé 3 roky po zvolení Beneše prezidentem dochází

k Mnichovské dohodě a jen několik měsíců poté se Československo dostává pod nacistickou
protektorátní vládu.

3.1.2 Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava
Přichází Mnichov a okleštění republiky o významnou plochu a průmyslovou sílu. Beneš
abdikuje a odebírá se do zahraničí. Prezidentem je na konci roku 1938 zvolen Emil Hácha.
„Jednalo se ale jen o funkci čistě formální, Hácha neměl výraznějšího vlivu na chod
politických věcí okupované země válečných let. Háchovo prezidentství se nijak zásadně
nepromítlo ani do další podoby prezidentské funkce v poválečném Československu.“ 54
Beneš mezitím v zahraničí spoluzakládá exilovou vládu, v jejímž čele stane jakožto exilový
prezident. Beneš schytával kritiku nejenom od protektorátní vlády, ale i od české a
slovenské opozice v Londýně. „Při hodnocení současných diskusí o Benešově osobnosti
vystoupí do popředí jistě zajímavý fakt, že většinu argumentů, využívaných současnými
Benešovými kritiky, můžeme najít již v proti-hradním tisku první republiky, v ostrých
protibenešovských výpadech druhé republiky a v protektorátním aktivistickém tisku.“55
Beneš po šesti letech v exilu dosahuje obnovení Československa a je v roce 1946 znovu
zvolen hlavou státu.

3.1.3 1945-1948
Poválečnou situaci státu otřeseného válkou prodchlo pro-levicové smýšlení a budovatelské
tendence. „V poválečné euforii spatřovalo mnoho lidí budoucnost v prosazení sovětského
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Citace: KUKLÍK, Jan a Jan NĚMEČEK. Proti Benešovi!. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0777-8, s. 7.
Citace: TESAŘ, Ondřej. Postavení prezidenta v zemích Visegrádské čtyřky. Praha, 2009. Diplomová práce.
UK, s. 60.
55
Citace: KUKLÍK, Jan a Jan NĚMEČEK. Proti Benešovi! Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0777-8, s. 08.
54
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typu komunistické vize uspořádání společnosti. Do jisté míry v konfliktu s prosovětskou
orientací byla ta část společnosti, která se hlásila k masarykovské a benešovské tradici a
další vývoj spatřovala ve spravedlivějším, demokraticky a socialisticky orientovaném
režimu, tedy v modifikování demokracie západoevropského typu s důrazem na prvky
sociální spravedlnosti.“56
Jak již z historie víme, prokomunistické tendence vyhrály a v únoru roku 1948 KSČ vedená
Klementem Gottwaldem přebírá veškerou moc ve státě. Po květnových volbách s jedinou
kandidátkou podává Edvard Beneš abdikaci a stahuje se z politického života.57

3.1.4 1948-1989
„Funkce prezidenta byla mezi lety 1948-1989 potlačena na pouze formální úroveň, resp.
reálná politická moc konkrétního politika nezávisela na jeho prezidentské funkci. Hlavní
těžiště politické moci bylo někde naprosto jinde a vycházelo z pozice prezidenta v rámci
vládnoucí Komunistické strany Československa. Prezident zůstal sice formálně hlavou
státu, avšak prakticky se stal jen ceremoniálním reprezentantem státu bez veškeré reálné
praktické politické moci, pokud ovšem nebyl zároveň generálním tajemníkem KSČ.“58
Slučování dvou nejvýznačnějších funkcí státu bylo poměrně časté, týkalo se například
Klementa Gottwalda, Antonína Novotného či Gustáva Husáka.
Po abdikaci Edvarda Beneše nastupuje do role prezidenta Klement Gottwald, který v tomto
úřadu zůstal až do své smrti v roce 1953. Byl nahrazen předsedou vlády Antonínem
Zápotockým, ten však po 4 letech vykonávání úřadu též umírá a funkce přechází do rukou
Antonína Novotného. Za jeho vlády v roce 1960 je Československo vyhlášeno socialistickým
státem a přijímá novou ústavu. V této ústavě je explicitně definováno vedoucí postavení
KSČ ve státě. Prezident se podřizuje Národnímu shromáždění. Dochází též k propuštění
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Citace: BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3, s. 228.
57
Zdroj: BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3, s. 257-259.
58
Citace: TESAŘ, Ondřej. Postavení prezidenta v zemích Visegrádské čtyřky. Praha, 2009. Diplomová práce.
UK, s. 63.
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většiny politických vězňů a k rehabilitaci části odsouzených (mimo jiné Gustáva Husáka),
z nichž někteří se začínají zapojovat do politického života.59
V rámci událostí a uvolňování politických poměrů pražského jara je Novotný nucen
abdikovat a namísto něj se hlavou státu stává generál Ludvík Svoboda. I přes přerušení
reformních procesů v druhé polovině roku 1968 a zahájení takzvané normalizace, Svoboda
ve svém úřadu zůstává až do roku 1975, kdy je ze zdravotních důvodů vystřídán Gustávem
Husákem. Husák byl zastáncem pevné ruky komunismu a procesů normalizace. I přes jeho
smýšlení a počínání se však do dějin zapíše jako „jeden z aktérů neblahého zmaru národních,
sociálních a humanitních nadějí spojených s ideály socialistického hnutí.“60

3.1.5 1989 – současnost
Od sametové revoluce jsme vystřídali tři prezidenty. Václava Havla, jemuž by se dal
přiřknout přívlastek intelektuál nebo umělec, Václava Klause s atributy ekonoma a Miloše
Zemana jakožto člověka lidu. Funkce prezidenta se stává především reprezentativní.
„Ústava prezidentovi neumožňuje aktivně zasahovat do vnitřního politického dění. Jmenuje
sice předsedu vlády a na jeho návrh ministry, ale musí se přitom řídit výsledky voleb a
koaličních jednání.“61 Prezident již není nedotknutelný, v médiích se ozývá jeho kritika. Od
roku 2012 se mění volba prezidenta z nepřímé parlamentní na přímou. Jelikož je prezident
volen napřímo obyvatelstvem, získává jeho funkce silnější mandát.

3.2

Povinnosti a pravomoci

Povinnosti a pravomoci prezidenta republiky jsou ukotveny v Ústavě České republiky.
Prezident zastává funkci hlavy státu. Jeho povinnosti by se daly rozdělit na vnitrostátní a
mezinárodní.
Mezi vnitrostátní patří především jmenování a odvolávání předsedy a dalších členů vlády a
přijímání jejich demise (pověření vlády, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním
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Zdroj: BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3, s. 300-301.
60
Citace: TÝCOVÁ, Zdenka. Mediální obraz českých prezidentů v období normalizace a v současnosti. Praha,
2016. Diplomová práce. UK, s. 26.
61
Citace: SYRUČEK, Milan. Prezidenti: jejich role a odpovědnost. Praha: Brána, 2018. ISBN 978-80-7584-0608, s. 217.
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jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády). Svolává zasedání Poslanecké
sněmovny, má na starosti rozpouštění Poslanecké sněmovny. Vyhlašuje volby do
Poslanecké sněmovny a do Senátu. Má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou
zákona ústavního. Podepisuje zákony.
Jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedu. Jmenuje ze soudců
předsedu a místopředsedu Nejvyššího soudu. Odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem
a zahlazuje odsouzení. Jmenuje soudce. Nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a byloli zahájeno, aby se v něm nepokračovalo. Má právo udělovat amnestii.
Jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, jmenuje členy
Bankovní rady České národní banky.
Propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán.
Na mezinárodní úrovni pak prezident republiky zastupuje stát navenek, sjednává a
ratifikuje mezinárodní smlouvy (sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu
nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy). Je vrchním velitelem ozbrojených sil.
Přijímá vedoucí zastupitelských misí. Pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí.
Jmenuje a pověřuje generály.62

3.3

Ochrana úřadu prezidenta podle zákona

V rámci takzvaných „recepčních norem“ (ustanovení 2 článku zákona č. 11/1918 Sb. z. a n.
o zřízení samostatného státu československého), přebírá v roce 1918 nově vzniklý
Československý stát trestní zákoník z roku 1852. Tento zákoník mimo jiné v paragrafu 63 a
64 řeší urážku Císaře a domu císařského.63 Jelikož však císařský dům s novou republikou
zaniká, paragraf 63 a 64 přestávají být platnými. Mezera v zákoně se vyplňuje v roce 1923
zákonem na ochranu republiky.64
„§ 11 Urážka presidenta republiky.
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Zdroj: Pravomoci prezidenta. Hrad.cz [online]. Praha [cit. 2020-03-20]. Dostupné z:
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/pravomoci-prezidenta
63
Do té doby bylo uražení na cti možno trestat jen v rámci ustanovení upravujícího velezradu.
64
Zdroj: SYLLOVÁ, Jindřiška a Petr VALENTA. Hanobení prezidenta [online]. Praha: Kancelář Poslanecké
sněmovny, 2016, , 4-5 [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=1
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1. Kdo před dvěma nebo více lidmi presidentu republiky nebo jeho náměstku na cti
ublíží vyhrůžkou zlého nakládání nebo jiným hrubě zneuctívajícím projevem nebo ho
uvede ve veřejný posměch, kdo pronese o něm obvinění, věda, že tím vážně ohrozí
jeho čest, trestá se za přestupek vězením od osmi dnů do šesti měsíců.
2. Dopustí-li se viník činu veřejně nebo tváří v tvář presidentu republiky (jeho
náměstku) neb opětovně před dvěma nebo více lidmi při různých příležitostech nebo
ho tělesně ztýrá, trestá se za přečin vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.
3. Důkaz pravdy i přesvědčení o pravdě je vyloučen.“65
Hanění se pak mohlo odehrát jak verbálně, tak gestikulačně, psanou i výtvarnou podobou.
Vztahovalo se tedy i na vyobrazení skrze karikaturu.
Že zákon nebyl pouze symbolický, svědčí i řada obžalob a odsouzení za hanobení prezidenta
republiky. 66 President Masaryk využíval svou pravomoc trestní řízení za urážku osoby
presidenta zastavit nebo uděloval amnestii takto odsouzeným.67
„S tresty za urážku hlavy státu pak souvisí novelizace zákona na ochranu republiky v roce
1933 (zákon č. 124/1933 Sb. z. a n., kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky), jehož
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Citace: Zákon 50/1923 Sb. na ochranu republiky. In: . 1923. [cit. 2020-03-22]. Dostupné také z:
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgizv6njqfuya
66
Příklady situací zařazených soudy v souvislosti s hanobením hlavy státu: „Výrok, že oslavy na počest
prezidenta jsou ‚komedií‘.
Prohlášení, že se dotyčný raději oběsí, než aby měl ve svém pokoji prezidentův obraz.
Odnesení květin od prezidentova obrazu s tím, že ‚je jich pro něj škoda.‘
Zřejmě nejzajímavější případ nalezneme mezi rozhodnutími Nejvyššího soudu z roku 1926: ‚Po skutkové
stránce jest zjištěno, že obžalovaný při maškarním plese, oblečen jsa v černý smoking, měl na hlavě škrabošku,
pozůstávající z velkého vousu, bílé paruky a zlatově nabarvené papírové koruny a že v restaurační místnosti,
kam se ze sálu odebral, na otázku jednoho z hostů, co vlastně představuje, zda krále, císaře či šlechtice,
odpověděl: ‚Masaryka‘ a to tak hlasitě, že to mohli slyšeti všichni hosté v místnosti v počtu asi 50. [...] Nemůže
pak býti pochybnosti, že jednání obžalovaného bylo způsobilým sesměšniti a ve veřejném mínění snížiti význam
příslušející osobě presidenta republiky [...], když ve stavu značně podnapilém, oděn jsa jako maškarní král a
tázán, co představuje, odvětil, že Masaryka‘.“ Citace: BURDA, Štěpán. Hanobení prezidenta jako trestný čin.
Právo 21 [online]. 2019 [cit. 2020-03-17]. Dostupné z: https://pravo21.online/pravo/hanobeni-prezidentajako-trestny-cin
67
Jako tomu bylo například v případě známého literáta a katolického kněze Jakuba Demla: „který byl kvůli
svým výrokům na Masarykovu adresu stíhán jihlavským státním zastupitelstvím. Trestní řízení v jeho věci však
prezident svým zásahem zastavil.“ Citace: BURDA, Štěpán. Hanobení prezidenta jako trestný čin. Právo 21
[online]. 2019 [cit. 2020-03-17]. Dostupné z: https://pravo21.online/pravo/hanobeni-prezidenta-jakotrestny-cin
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ustanovení umožňovala na základě spáchání trestného činu urážky prezidenta zastavit
vydávání periodického tisku na dobu 3 a 6 měsíců v závislosti na periodicitě titulu.“68
Tyto zákony zůstaly v platnosti až do roku 1948. V tomto roce se schvaluje zákon č.
231/1948 Sb. o ochraně lidově demokratické republiky v němž se uvádí v paragrafu:
„§ 23 Ublížení na cti presidentu republiky.
1. Kdo ublíží na cti presidentu republiky nebo jeho náměstku před více lidmi, bude
potrestán pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.
2. Tuhým vězením od tří měsíců do tří let bude viník potrestán:
a. dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 veřejně nebo tváří v tvář presidentu
republiky (jeho náměstku) nebo
b. dopustí-li se ho opětovně při různých příležitostech.
3. Důkaz pravdy ani důkaz omluvitelného omylu není přípustný.69
Tresty za ublížení na cti prezidenta republiky se tedy zpřísňují. Od roku 1950 se navíc vedle
hanobení hlavy státu v rámci trestního zákona č. 86/1950 Sb., přidává snižování vážnosti
prezidenta republiky a doložka o hanobení ústavních činitelů.
„§ 110 Snižování vážnosti presidenta republiky
1. Kdo snižuje vážnost presidenta republiky nebo jeho náměstka, bude potrestán
odnětím svobody na jeden měsíc až jeden rok.
2. Odnětím svobody na tři měsíce až tři léta bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu
uvedeného v odstavci 1
a) veřejně,
b) opětovně při různých příležitostech,
c) v přítomnosti presidenta republiky nebo jeho náměstka, nebo
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Citace: SYLLOVÁ, Jindřiška a Petr VALENTA. Hanobení prezidenta [online]. Praha: Kancelář Poslanecké
sněmovny, 2016, [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=1
69
Citace: Zákon 231/1948 Sb. Trestní zákon. In:. 1948. [cit. 2020-03-22].
Dostupné také z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-231#hlava3
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d) pro výkon pravomoci presidenta republiky nebo jeho náměstka nebo vůbec pro
jeho činnost v životě politickém.“70
Tyto zákony se v roce 1961 pod hlavičkou trestního zákona 140/1961 Sb. sjednocují a rozšiřují
i na jiné čelné představitele republiky a také na čelné představitele států světové
socialistické soustavy.71
Zákony z roku 1961 zůstaly v platnost až do roku 1994. „Prezident republiky Václav Havel
roku 1993 navrhl zrušit hanobení vlády, Parlamentu a Ústavního soudu pro neústavnost,
čemuž Ústavní soud 12. 4. 1994 vyhověl.“72
Paragraf týkající se hanobení prezidenta zůstal v platnosti ještě necelé 4 roky, poté byl
pozměňovacím zákonem 253/1997 Sb., zrušen.
„I v době samostatné České republiky se příslušná ustanovení trestního zákoníku v praxi
užívala. Například aktivista Petr Cibulka (známý mimo jiné enormně dlouhým názvem své
politické strany a svým ‚siderickým kyvadélkem‘) byl v 90. letech stíhán za výrok ‚Vašku, jsi
prase, jsi prase, jsi hovado! ‘ Prezident Havel však podobně jako Masaryk v Demlově případě
stíhání zastavil.“73
V roce 2016 byl podán návrh na navrácení hanobení prezidenta do trestního zákona:
„§ 327a Hanobení prezidenta republiky
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Citace: Zákon 86/1950 Sb. Trestní zákon. In:. 1950. [cit. 2020-03-22]. Dostupné také z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-86#hlava1
71
Citace: Znění zákona 140/1961 Sb. Trestní zákon. In:. 1961. Část druhá (Zvláštní část). Oddíl první (Trestné
činy proti základům republiky). Paragraf 102-104. [cit. 2020-03-22]. Dostupné také z: https://www.beckonline.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugawtg:
§ 102 Hanobení republiky
Kdo veřejně hanobí republiku, Národní shromáždění, Slovenskou národní radu nebo jejich předsednictvo
anebo vládu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo nápravným opatřením.
§ 103 Hanobení představitele republiky
Kdo snižuje vážnost presidenta republiky, nebo kdo veřejně hanobí jiného čelného představitele republiky
pro výkon jeho pravomoci nebo vůbec pro jeho činnost v životě politickém, bude potrestán odnětím svobody
až na dvě léta nebo nápravným opatřením.
§ 104 Hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele
Kdo veřejně hanobí některý stát světové socialistické soustavy nebo jeho čelného představitele, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo nápravným opatřením.
72
Citace: KOUDELKA, Zdeňek. Hanobení hlavy státu. Česká justice [online]. 2016 [cit. 2020-06-08]. Dostupné
z: https://www.ceska-justice.cz/blog/hanobeni-hlavy-statu/
73
Citace: BURDA, Štěpán. Hanobení prezidenta jako trestný čin. Právo 21 [online]. 2019 [cit. 2020-06-08].
Dostupné z: https://pravo21.online/pravo/hanobeni-prezidenta-jako-trestny-cin

26

1) Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho
vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo
propadnutím věci.“74
Návrh však nebyl doposud projednán, a tak současné trestní právo hanobení prezidenta
nezahrnuje.

74

Citace: Návrh zákona z roku 2016 Sb. Trestní zákon. [cit. 2020-05-22].
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=116803
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Dostupné také z:

4. Počátky státu československého
Po první světové válce se ustanovil, na našem území do té doby nepraktikovaný, koncept
státu. Střední Evropa se z velkých mnohonárodnostních říší rozpadla na malé republiky a
její obyvatelé i političtí představitelé se snažili světu obhájit svoji pozici.
Tisk byl jedním z nástrojů, jež byl k tomuto účelu užíván – a to jak v psané, tak karikaturní
podobě. Karikaturní témata tohoto období tak podporují národní hrdost, oslavují nově
vzniklý stát, vymezují se vůči Němcům a Rakousko-Uherské monarchii a navracejí se
k českým knížatům a králům. Opěvování slovanských kořenů a odmítání nadřazenosti
Němců je například ztvárněno v karikatuře, v níž Masaryk zahloubaně sedí vedle knihy dějin
a glóbu a zpoza závěsu se baví dva zástupci Přemyslovců: „Co jsme my pokazili, dá se ještě
napravit. A před světem dosvědčíme, že jsou Němci u nás pouhými hosty…“75
Stejně jako v společnosti zavládla nálada budování nového státu, v tisku se rozmohlo
zakládání nových periodik. „Jako houby po dešti vznikala nová periodika, některá jen proto,
aby zase velmi brzy zanikla a zmizela, jiná si však dokázala vybudovat dostatečnou
čtenářskou základnu a zůstala.“76 Mezi nejvýznamnější dobové satirické časopisy, užívající
karikaturu, patřily například Humoristické listy, Rašple, Smích republiky, Šibeničky či
Nebojsa. Nutno podotknout, že většina karikatur do roku 1920 stále ještě vychází
ze secesního zdobného stylu doplněného symbolismem. Lidové noviny nebo například
Rašple už ale využívají moderní uměleckou zkratku.
Jedním ze symbolů naší mladé republiky se stává nově zvolený prezident Tomáš Garrigue
Masaryk, už v té době označovaný jako tatíček národa. Například ve Smíchu republiky k 70.
narozeninám nového prezidenta otiskli oslavnou báseň: „Tatíčku starý náš, šedivou hlavu
máš, dobře je tu ještě s námi, dokud ty jsi mezi námi.“77 Báseň je doprovázena kresbami
Masaryka, Pražského hradu, dvou hudebníků a dvěma karikaturami – jedna zobrazuje
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Obr. 1. Smích republiky. 26.7.1919, roč. 1, č.22, s. 8.
Citace: CHROBÁK, Ondřej a Tomáš WINTER, ed. V okovech smíchu: karikatura a české umění 1900-1950.
Praha: Gallery, 2006. ISBN 80-86010-98-8, s. 105.
77
Obr. 2. Smích republiky. 4. 3. 1920, roč. 2, č. 10, s. 2.
76
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postavu, která má místo hlavy zeměkouli a prezidentu Masarykovi nese dva věnce, druhá
je loď s plachtou s iniciálami odkazujícími na republiku Československou.
V jiné karikatuře nese májový průvod praporec s Masarykovým portrétem doplněným
textem: „Vpřed! Nechť příval slov je sebe prudčí a odevšad nám hrozí zášť a zmar, my máme
svoji sladkou hvězdu vůdčí, jenž vždy nám zajišťuje práce zdar.“78
Karikatura však reflektovala i první problémy mladé republiky – poukazovala například na
stav hospodářství či politické boje.
Masaryk je v tomto kontextu zobrazen, jak konejší mladou dívku představující republiku
se šerpou z české vlajky 79 a s frygickou čapkou 80 na hlavě, která poukazuje na červenočerné nebe a táže se po modrých mracích. Masaryk sám vypadá ustaraně a zasmušile, avšak
pokládá dívce-republice ruku na rameno, aby ji uchlácholil a zároveň dodal trpělivosti a
odvahy.81
Další z karikatur odkazující na politické rozepře a mocenské boje vypodobňuje Masaryka,
jak drží fasces (římský symbol autority a moci) a kráčí k trůnu označenému ČSR, pod nímž
se dva politici přetahují a roztrhávají vlajku Realistické strany. Pod karikaturou se nachází
popisek „… a rozdělili roucho mé.“ 82 Zastánci myšlenek Realistické strany (a Masarykových
ideálů) se rozdělují. Karikatura odkazuje na rozkol ve společnosti.
Už v prvopočátcích naší republiky je jméno a obraz Masarykův spojován se svobodou a
demokracií a tato symbolika se propisuje až do současné doby.
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Obr. 3. Smích republiky. 3. 6. 1920, roč. 2, č. 23, s. 1.
Vlajka je ještě tvořena bez modrého klínu (pouze v červeno-bílém provedení). Modrý klín byl do vlajky
přidán až 30. 3. 1920 po vydání karikatury. Zdroj: ŠTĚPÁN, Petr. Vývoj české vlajky. Vlast [online]. 2007 [cit.
2020-06-28]. Dostupné z: https://vlast.cz/vyvoj-ceske-vlajky/
80
„Červená pokrývka hlavy byla dobovým symbolem přívrženců republiky. Nošení této čepice má dlouho
historii. Největší popularity se ale dočkalo až za francouzské revoluce, kdy se čepka stala symbolem svobody,
revoluce a republiky.“ Citace: ŠMEJDOVÁ, Petra. Vznik Československa v karikaturách a textech časopisu
Smích
republiky
1919
[online].
Brno,
2010
[cit.
2020-06-28].
Dostupné
z:
https://is.muni.cz/th/jn2pc/Bakalarska_diplomova_prace_-_Petra_Smejdova.pdf. Bakalářská diplomová
práce. Masarykova univerzita, s. 19.
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Obr. 4. Smích republiky. 8. 3. 1919, roč. 1, č. 2, s. 8.
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Obr. 5. Smích republiky. 22. 1. 1920, roč. 2, č. 4, s. 4.
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5. Masarykova první republika83
Karikatura byla v období první republiky často používaným prvkem, a to jak v denním
periodickém tisku, tak v časopisech, a i jako svébytné umělecké odvětví. Z denního
periodického tisku karikaturní tradici odstartovaly Lidové noviny, a jak už bylo uvedeno
výše, ostatní periodika tento element brzy kopírovala.
Idealistické nadšení po vzniku Československa postupně ochabuje a karikatura získává na
útočnosti. „V průběhu trvání první republiky můžeme vypozorovat postupnou proměnu
politické karikatury. Začíná jako dobromyslná kritika poměrů, z níž číší snaha o povzbuzení
a víra v to, že jinak je vlastně všechno v pořádku, která ve dvacátých letech, vinou řady
nekonečných korupčních skandálů, postupně hořkne a vyostřuje se.“84
Prezident se v karikatuře objevuje také, avšak díky zákonu o hanobení hlavy státu a také
díky Masarykově autoritě, není nikdy zobrazován hanlivě či v negativní konotaci.
Ve všech karikaturách, v nichž je Masaryk vyobrazen, zosobňuje oduševnělost, inteligenci.
Často se naráží na jeho profesorský post. Jeho postava je vysoká, štíhlá, elegantní. Cítíme
z něj vyrovnanost, sečtelost a stabilitu. Zosobňuje humanismus a toleranci. V některých
karikaturách, v gestu nasměrovaného ukazováčku, na něco poukazuje či osobu vedle sebe
poučuje. Tímto způsobem například ztvárnil Adolf Hoffmeister setkání Masaryka s Karlem
Čapkem85 či Františkem Xaverem Šaldou86. Zdvižený prst má též na známé Hoffmeistrově
karikatuře z jedné ze schůzí Pátečníků, které se Masaryk za doprovodu Edvarda Beneše
zúčastnil.87
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Kapitola je časově ohraničena Masarykovým prezidentským obdobím. Masarykova první republika je
spojení, které bylo užito v knize Lidé kolem T.G.M. ve slově o autorovi. Citace: HOUŠKA, Vítězslav. Lidé kolem
T.G.M. Karviná: Paris, 2006. Hlas (Masarykovo demokratické hnutí). ISBN 8023971395, slovo o autorovi.
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Citace: CHROBÁK, Ondřej a Tomáš WINTER, ed. V okovech smíchu: karikatura a české umění 1900-1950.
Praha: Gallery, 2006. ISBN 80-86010-98-8, s. 10.
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Obr. 6. HOFFMEISTER, Adolf. T. G. Masaryk a Karel Čapek [tuš podkreslená tužkou, papír].In: BREGANTOVÁ,
Polana, SRP, Karel, ed. Adolf Hoffmeister: (1902-1973). V Praze: Gallery, 2004. ISBN 8086010854, s. 132.
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Obr. 7. HOFFMEISTER, Adolf. Masaryk a Šalda [tuš, papír].In: BREGANTOVÁ, Polana, SRP, Karel, ed. Adolf
Hoffmeister: (1902-1973). V Praze: Gallery, 2004. ISBN 8086010854, s. 130.
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Obr. 8. HOFFMEISTER, Adolf. Pátečníci [karikatura].In: HOUŠKA, Vítězslav. Lidé kolem T.G.M. Karviná: Paris,
2006. Hlas (Masarykovo demokratické hnutí). ISBN 8023971395, s. 214.
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Adolf Hoffmeister Masaryka zobrazil i ve své sérii portrétů z podpisů,88 či Tomáš Garrigue
Masaryk jedním tahem 89 . Hoffmeister chtěl pravděpodobně touto formou vzdát hold
umělecké zkratce, a snad i proto si k její oslavě vybral nejvýznamnější osobu v zemi.
V područí jeho pera však vznikly i některé karikaturní hříčky, například vyměněné hlavy, při
nichž prohodil štíhlé, úpravné tělo T.G.M. s o mnoho menším o silnějším Antonínem
Švehlou90. Neutrálně skoro až popisně vyznívá pak Hoffmeistrova karikatura Letos v létě91,
v níž Masaryk se Švehlou navštěvují Karlovy Vary, či od Zdeňka Kratochvíla - Masaryk ve
Stromovce, z časopisu Rarach z roku 1920.92
Oslavná karikatura se objevuje například u příležitostí oslav výročí založení republiky
v Právu lidu. Masarykův portrét, za nímž je vlajka s datumem 28. října, se úctyhodně vznáší
nad rozjásaným davem. 93 V tomtéž listu se o dva roky později objevuje karikatura
Desetileté republiky před panem presidentem. Mladá republika přeje Masarykovi:
„Presidente, žij hodně dlouho!“ A Masaryk odpovídá: „A ty, republiko, žij věčně!“94
Oslavě Masaryka se věnoval i časopis Simplicus. Masaryk podporoval emigraci a díky tomu
si u karikaturistů prchajících před nacismem vysloužil úctu. Hned v jednom z prvních čísel
vydaných v Praze zobrazuje v tematické sérii „Kopf der Woche“ (v překladu „Hlava týdne“)
Johanes Wüsten (pod pseudonymem Petr Nikl) podobiznu Masaryka v pozadí s věžemi
chrámu sv. Víta a sv. Jiří a funkcionalistickými budovami.95 „Wüsten vytvořil portrét silné
osobnosti s pronikavým pohledem, zdůrazněnými jemnými vráskami okolo očí, jako by
vytušil jeho starosti o Československo v nadcházejících letech.“96
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Obr. 9. HOFFMEISTER, Adolf. Lidové noviny. 5. 7. 1924, roč. 32, č. 335, s. 9.
Obr. 10. HOFFMEISTER, Adolf. T. G. Masaryk [tuš, papír]. In: BREGANTOVÁ, Polana, SRP, Karel, ed. Adolf
Hoffmeister: (1902-1973). V Praze: Gallery, 2004. ISBN 8086010854, s. 133.
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Obr. 11. HOFFMEISTER, Adolf. Lidové noviny. 1. 1. 1929, roč. 37, č. 1, s. 13.
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Obr. 12. HOFFMEISTER, Adolf. Pestrý týden. 31. 8. 1927, roč. 2, č. 35, s. 7.
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Obr. 13. KRATOCHVÍL, Zdeněk. Rarach. 13. 1. 1921, roč. 1, č. 3, s. 26.
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Obr. 14. Právo lidu. 28. 10. 1926, roč. 35, č. 253, s. 1.
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Obr. 15. Právo lidu. 28. 10. 1928, roč. 37, č. 256, s. 3.
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Zdroj: KUZICA ROKYTOVÁ, Bronislava. Dost tichého šepotu: exilová výtvarná scéna v Československu
(1933-1939). V Praze: Památník národního písemnictví, 2013. ISBN 978-80-87376-10-2, s. 72-73.
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Nejvíce karikatur s Masarykovou osobou vydávaly Lidové noviny. Lidové noviny byly
založeny z popudu právě T.G.M. a politiku hradu neoficiálně zastupovaly. Právě díky
tomuto vztahu byly jedním z mála periodik, jež se hlavu státu karikovat nebálo. Díky svým
sympatiím však členové redakce na prezidenta neútočili, naopak ho často bránili a
vyzdvihovali.
V Lidových novinách tak například vznikla pod pseudonymem dr. Desiderius (vlastní jméno
Hugo Boettinger) v roce 1926 karikatura „Dva presidenti, čili vděčnost národů“. V kontrastu
zde stojí Vilém II. oslavovaný davem kolem a Tomáš Garrigue Masaryk, na kterého dav křičí
a pomlouvá ho. Pod Vilémem II. je nápis „Ty, který jsi nám prohrál válku: HEIL!“, pod
Masarykem: „Ty, který jsi nám přinesl svobodu: HANBA!“. Zajímavé na karikatuře je i
zobrazení ústředních osob, kdy Vilém II. působí arogantně, autoritářsky a nadřazeně,
zatímco Masaryk sepisuje spis a skoro až nevěřícně kouká směrem k Vilémovi. Dav se též
liší. U Viléma II. sestává z rozmanitých společenských vrstev, pohlaví a věku. U Masaryka
jde o zástupce prvorepublikových stran (od vyzáblého komunisty, přes klerikály
k zástupcům Národní demokracie). Postava připodobňující Jiřího Stříbrného pak po něm
metá stránky, pravděpodobně Polední listy, periodikum koncernu Tempo, který vlastnil.97
Karikatura dává do kontrastu Německou oddanost, která na vůdce „jenž prohrál válku“
nostalgicky vzpomíná, s českou nevděčností vůči Masarykovi „osvoboditelovi“.
Karikatura s podobným námětem od Zdeňka Kratochvíla pod názvem Dvě doby Národní
demokracie, porovnává rok 1918 s rokem 1926. V první půlce je Masaryk v láskyplném
objetí mladé ženy, která mu vyznává: „Na věky tvá a z lásky!“. V druhé polovině pak už o
dost starší žena sedí s cigaretou na křesle a k Masarykovi, který je k ní zády pronáší: „Na
věky? To ne! A když, tak jen z donucení.“98
Obě karikatury do svého námětu včleňují osobu Karla Kramáře. V první karikatuře je Vilém
II. Kramářovi nápadně podobný. V druhé se v nadpisu objevuje Národní demokracie,
Kramářova strana.
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Obr. 16. BOETINGER, Hugo. Lidové noviny. 3. 10. 1926, roč. 34, č. 499, s. 7.
Obr. 17. KRATOCHVÍL, Zdeněk. Lidové noviny. 17. 10. 1926, roč. 34, č. 525, s. 7.
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Kramářův postoj vůči Masarykovi a jeho vlastní touha po prezidentské pozici se odrážejí ve
vícero karikaturách. K největšímu rozmachu tohoto tématu dochází před prezidentskými
volbami v roce 1927, do kterých chtěl Kramář kandidovat. K reflexi došlo nejenom
v Lidových novinách, ale i v dalších periodikách. Například ve Večerníku Práva lidu vyšla
karikatura Kramáře, pod jehož křídly se tyčí několik osob. Všichni naštvaně vzhlížejí
k Pražskému hradu a vedle nich leží štosy Národních listů.99 Karikatura, v níž je Kramář přes
celou stranu Večerníku Národních listů nese popisek: „Národ má za sebou – a přece se
nestal presidentem.“ 100 Odkazují tím na fabulaci Národních listů 101 ohledně Masarykovy
popularity.
V Šejdrem vyšla karikatura narážející na Kramářovu vilu, kterou si postavil v blízkosti
Pražského hradu. Vila je charakterizována jako budka, Kramář z ní zamračeně kouká na
Pražský hrad a popisek celou situaci komentuje: „Ticho! Nevyrušujte nám našeho Kadla!
Vón se právě zbožně kouká pánubohu do oken.“ 102
K prezidentským volbám v roce 1927 se též váže tzv. Silvestrovská aféra. „Cílem této
politické aféry, kterou rozpoutal národně demokratický a klerikální tisk a jejímž hlavním
terčem byl Karel Čapek, bylo vytvořit před prezidentskými volbami, které se měly konat 27.
května 1927, takovou politickou averzi vůči prezidentu Masarykovi, aby znemožnila jeho
znovuzvolení. Protože útok v tisku nemohl být veden tak nečestnými prostředky přímo proti
osobě prezidenta, soustředil se proti Karlu Čapkovi, jako hostiteli prezidenta v kruhu
pátečníků.“ 103 Aféra byla zaznamenána i v karikatuře, avšak kritizoval se pouze Čapek.
Masaryk je naopak svými zastánci bráněn. 104 Snahy opozice o diskreditaci prezidenta
nevyšly a Masaryk se v roce 1927 znovu stává prezidentem.
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Obr. 18. Večerník Práva lidu. 1. 10. 1926, roč. 35, č. 226, s. 1.
Obr. 19. ČAPEK, Josef. Lidové noviny. 4. 6. 1927, roč. 35, č. 282, s. 9.
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Obr. 20. Šejdrem. 29. 8. 1929, roč. 1, č. 5, s. 3.
103
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V podobném stylu, jako se v karikatuře objevoval Karel Kramář, se karikovali i další odpůrci
Masarykovi. 105 Karikatura Dykovo tažení zobrazuje skupinu 3 mužů v čele s Viktorem
Dykem, kteří nesou velký namočený brk směrem k Masarykově bustě. Popisek dole udává:
„Hlas lidu: Ale pánové, vždyť je to president Masaryk! Národní demokraté: Právě proto, že
to není president Kramář.“106
V jiné karikatuře s názvem K ledu! zas poukazují na mediální aféru se sestřelením Štefánika,
kterou je již po volbě prezidenta nepodstatné probírat. „Copak jste, pane kolego, nechal
tak náhle usnout tu sensaci se sestřelením Štefánika?“ Ptá se jeden novinář druhého. „Ale
teď, když už byl Masaryk zvolen, je nám přece jedno, jak to bylo!“ 107
I když na některé aktuální události pojící se s hlavou státu poukázáno bylo108, prezident
v nich nikdy není haněn, kritizován či zesměšňován. Vyznění těchto karikatur je buďto
neutrální nebo ve prospěch prezidentův.
Bylo tomu jednak kvůli cenzurním opatřením a zákonu na ochranu hlavy státu, jednak
proto, že Masaryk sám byl v době první republiky (a vlastně až do dnešních dnů)
demokratickým symbolem, vznešenou autoritou, synonymem pro moudrost a jistotu.
Pokud někdo s politikou Hradu nesouhlasil, vyjadřoval to kritikou ministra zahraničí
Edvarda Beneše.
„Masaryk byl věkově už příliš úctyhodný senior a Beneš zase až příliš nedorostlý politický
junior, takže kdo se nechtěl rovnou obout do uznávané autority a s hradní politikou
nesouhlasil, pustil se s vervou do tohoto mladíčka, který bydlel zprvu také na Hradě.“ 109
Masaryk měl k Benešovi blízko, a to nejen osobně, ale též myšlenkově. Beneš byl
Masarykovým studentem, oba zastávali stejné politické názory. „Verzálky TGM A EB byly
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Vznikly například karikatury reflektující přístup bolševiků a fašistů. Josef Lada tak například uveřejnil
karikaturu dvou mužů z nichž jeden označený jako Český nadbolševik povídá: „To je pořád řečí, že president
Masaryk pozval na hradní hostinu prosté vojáky. To Trocký je jiný chlapík: ten pozval do Moskvy dvanáct
mužíků a měl s nimi celý den hlad.“ Obr. 21. LADA, Josef. Lidové noviny. 8. 2. 1922, roč. 30, č. 70, s. 2.
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Obr. 22. Pražské pondělí. 19. 1. 1920, roč. 2, č. 3, s. 1.
107
Obr. 23. MRKVIČKA, Otakar. Lidové noviny. 6. 6. 1927, roč. 35, č. 285, s. 3.
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Citace: HOUŠKA, Vítězslav. Lidé kolem T.G.M. Karviná: Paris, 2006. Hlas (Masarykovo demokratické hnutí).
ISBN 8023971395, s. 78.
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zástupné značky téhož politického programu. Kdo neměl v oblibě Masaryka, pokoušel se z
taktických důvodů podrazit nohy Benešovi.“110
Útočná karikaturní kritika ministra zahraničí Edvarda Beneše a jeho počínání by se dala
nazvat kritikou samotného pana prezidenta nebo přinejmenším, kritikou jeho politiky.
Především koncern Tempo vedený Jiřím Stříbrným si často za svůj terč Edvarda Beneše
vybíral, a to jak v deníku Polední list, tak v satirickém časopisu Šejdrem. Vymysleli pro něho
přezdívku Ben Ešeda nebo ho oslovovali v nelichotivých zdrobnělinách jako například
Edáček. Často ho též častovali sarkastickým přízviskem nepostradatelný a v návaznosti na
jeho zahraniční mise, státní tramp. Karikatury narážely na Benešovu spojitost s hradem,
„zálusk“ na hradní trůn, zahraniční aktivitu a v těch nejjednodušších vtipech na jeho nízkou
postavu.
V jedné z karikatur tak například Beneš u stolu píše na kus papíru „Stát národ jsem Já!“,
spokojeně se usmívá a na několikanásobný stín na stěně za ním odkazuje popisek
karikatury: „ON si postaví jenom šikovně lampu a je z něho okamžitě VELKÝ MUŽ.“ 111
Karikatura naráží jak na Benešovu výšku, tak jeho důležitost, která je v podání jeho odpůrců
menší, než jak ji ministr zahraničí prezentuje.
V jiné si Beneš hraje s dřevěným koněm a okolo něj jsou rozestavěni vojáčci. Titulek uvádí:
„Jeho Nepostradatelnost se trénuje na úřad presidentský.“112
Karikatury koncernu Tempo většinou obsahovaly prosté vtipy a byly i jednoduše
stylizovány. Náměty se často opakovaly a postrádaly hlubší kontexty. Téma Beneš v nich
však kvantitativně převýšilo jakékoli jiné periodikum tohoto období. Zajímavá je karikatura,
v níž Beneš rozmlouvá s Masarykem o vánoční večeři. Není ani tak zajímavá textem, avšak
formou. Jelikož je v karikatuře Masaryk, provedení karikatury je mnohem preciznější,
detailnější. Dokonce ani Beneš není pitvořen takovou mírou, jak to bylo v karikaturách
koncernu Tempo běžné. Přítomnost prezidenta to nedovolovala.113
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Obr. 26. Šejdrem. 3. 9. 1929, roč. 1, č. 7, s. 3.
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Obr. 27. Šejdrem. 2. 12. 1929, roč. 1, č. 23, s. 4.
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Kromě koncernu Tempo karikovala Beneše i další periodika. Rudé právo, podobně jako
koncern Tempo, naráželo na jeho blízký vztah k Hradu. V jedné z karikatur Beneš leští kliku
od Pražského hradu. Stejně jako Šejdrem i Polední list oslovuje Beneše zdrobnělinou: „Malý
Edáček zůstal letos doma. Není také divu. Jako pilný školáček byl stále od pana ředitele
odměňován subvencemi na cesty, a tak se najezdil celou zimu dost a dost. Jelikož ale miluje
nadevše svoji zlatou Prahu a čistotu, vidíme ho každý den na pražském Hradě z vlastní
iniciativy pucovat kliky, ve svém skromném bytečku učí se večer skotsky a těší se zase na
podzimní a zimní cestování jako – malé děcko. Ve škole mu sice říkají, že je camral a že nic
neumí, ale on jim vždycky svým slabounkým hláskem hrdě odpoví: ‚Vy mi pořád říkáte, že
jsem malej, ale počkejte, až trochu vyrostu, já vám ukáži, co umím‘.“114
Benešova kritika se objevuje i v německém sudetském tisku, který především kritizoval
nedostatečné zastoupení ve vládě. „Další z karikatur ukazuje, co všechno musel tehdejší
ministr zahraničí Edvard Beneš vykonat, aby mohl v Ženevě předvádět, že má
Československo ve vládě pořád české Němce. Příslušné německé ‚snaživce‘ s mizivou
podporou voličů totiž bylo nutno instalovat do neexistujících ministerstev.“ 115
Masaryk za svým ministrem zahraničí pevně stál, a dokonce vyhrožoval odevzdáním úřadu,
pokud by byl Beneš nucen odejít. „Předseda vlády Antonín Švehla, jemuž především bylo
toto dilema adresováno, byl natolik solidním demokratem, než aby připustil abdikaci
prezidenta Masaryka. Věděl, že písmena TGM jsou nejkvalitnější světovou značkou
Československa. A v rámci své státnické rozvahy pochopil, že od tohoto loga nelze oddělit
písmena EB.“116 Masaryk Beneše viděl jakožto svého nástupce.
Lidové noviny se, stejně jako u prezidenta Masaryka, svými karikaturami Beneše zastávaly
a narážely na tiskoviny, které ho kritizovaly. V karikatuře pod názvem Koaliční moresy
spěchá redaktor do redakce a kolemjdoucí se ho táže: „Kam tak rychle pane redaktore?“
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Redaktor odpovídá: „Ministr Beneš právě odjíždí. Musím honem napsat proti němu
článek!“117
Ostatní periodika ministra zahraničí zobrazují též, avšak většinou se v nich jeho karikatury
neliší od karikatur ostatních ministrů, a to ani námětově, ani provedením.
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Obr. 29. RADA, Vlastimil. Lidové noviny. 5. 10. 1925, roč. 33, č. 496, s. 3.
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6. Napínavá doba118
Od zvolení Beneše prezidentem do jeho emigrace
Od okamžiku, kdy byl Beneš zvolen prezidentem, karikatury s jeho podobou mizí. „Redakce
časopisu (odkazuje na sudetoněmecký Der Igel) si dávala dobrý pozor, aby nekarikovala
hlavu státu. Po zvolení Edvarda Beneše prezidentem ČSR se tak jeho karikatury přestaly
objevovat.“119 Nejinak se zachovaly ostatní redakce.
Nezmizely však pouze z tiskovin, jež ho do té doby kritizovaly, avšak zmizely i neutrální
karikatury ze všech periodik. „S blížící se mnichovskou krizí sílí i cenzura tisku a tím se také
zužuje prostor pro karikaturisty. Omezení svobody tisku se stává častým námětem karikatur
a stejně tak častým důvodem k cenzurním zásahům.“120 Už počátek doby jeho prezidentské
vlády byl poznamenán blížící se hrozbou nacismu. Žádná z periodik si netroufla hlavu státu
karikaturou oslabovat. Po Benešově zvolení se objevují úctyhodné kresby jeho osoby za
prezidentským stolem, či fotografie, nikoli však karikatury.
Přichází září roku 1938 a situace se vyhrocuje, až nakonec vyústí v podepsání Mnichovské
dohody, na základě které je Československá republika nucena podstoupit svá pohraniční
území. „Proměna legislativního rámce pro působení médií plně odráží napětí doby. Dne 23.
září 1938 vyhlásila vláda brannou pohotovost státu a v platnost vstoupil zákon o
mimořádných opatřeních č. 300/1920 Sb. Podle tohoto zákona bylo možno v době nepokojů
na tři měsíce omezit občanské svobody včetně svobody projevu. (…) V tisku bylo zakázáno
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publikovat kritiku vlády a jejích opatření a samozřejmě také jakoukoli kritiku Německa, na
němž bylo Československo hospodářsky závislé.“121
Zavádí se předběžná cenzura, namísto prvorepublikové cenzury následné. „Politický boj
mezi stranami byl v době bezprostředního vojenského ohrožení republiky bezpředmětný. I
kdyby se ale objevily karikatury kritizující vládu, mobilizaci či československé státní zřízení,
byly by okamžitě zabaveny a v této mimořádné situaci možná i zastaven list, který je
otisknul.“122 Nepřichází tak v úvahu, že by jakýkoli list otiskl karikaturu hlavy státu.
Řada titulů ukončuje činnost (a to jak kvůli politickému zaměření, tak kvůli hospodářské
situaci). Sudetoněmecká periodika jsou připojena k říšskému mediálnímu systému. Jelikož
se na sudetoněmecká periodika nevztahuje česká cenzura, téma Beneše se zde, po
odtržení, znovu objevuje. „Po katastrofě, jakou byla mnichovská dohoda pro Čechy a
Slováky, se začal hledat viník. Nejsnadnější to měli henleinovští Němci. Viníkem nemožného
soužití pro ně byl český nacionalismus a bolševické a židovské vlivy ovládající ČSR. To vše se
koncentrovalo v osobě prezidenta Edvarda Beneše.“ 123 Jejich podání Edvarda Beneše
jakožto utiskovatele Němců, posluhovače Židů, prezidenta-zednáře, přívržence bolševiků,
podalo základy pro následnou nacistickou propagandu v období protektorátu.124
Jedna takováto karikatura v stripu 125 z deníku Die Zeit například popisuje: „Cestu
sudetoněmeckého voliče k volební urně. (…) Prezident-zednář Beneš kul pikle a intrikoval,
až jej napadlo zmanipulovat obecní volby na jaře 1938 provedením mobilizace. Volby
v československém pohraničí tak proběhly za asistence vojska i četnictva. Sudetským
Němcům však došla trpělivost a za pomoci Říše na podzim 1938 rázně ukončili Benešovu
éru. Na posledním z vyobrazení obyvatelé pohraničí šťastně kráčejí k ‚prvním svobodným‘
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volbám a dávno už je netíží dvacetiletý útlak Čechů. Jako výraz díků odevzdávají jednotně
ve volbách své ‚ano‘ pro ‚Vůdce a osvoboditele‘.“126

Protektorát Čechy a Moravy
„Prezident Beneš odletěl již v říjnu 1938 do Velké Británie, kde se později s jeho aktivní účastí
ustavila exilová vláda v čele s Janem Šrámkem a spolu s ním zde po celou válku působila ve
prospěch osvobození Československa.“127
Na jeho místo je zvolen Emil Hácha. Hácha sice nebyl nacistický přívrženec, avšak jeho
mírná politika sestávající z malého či žádného odporu, dala volnou ruku německé
okupaci.128
Stejně jako za období vlády prezidenta Beneše, nepřipadala karikatura protektorátního
prezidenta v úvahu. Naopak cenzurní opatření se ještě více zpřísňují a v období
protektorátní vlády podléhají, kromě orgánů české státní správy (Tiskový obor
Předsednictva ministerské rady, tzv. TO PMR), též Úřadu říšského protektora pod skupinu
Tisk.129
Háchovi se však nevěnovala pozornost ani v exilovém a ilegálním tisku. Což mohlo být
způsobeno několika důvody.
Jeho přístup nekladení odporu z něj udělal spíše symbolickou figuru. „Ztratil důvěru všech
– jak okupantů a domácích kolaborantů, tak i domácího a zahraničního odboje.“130 Jak už
bylo naznačeno, karikatuře se daří v době politických zlomů a nestability. Toto období tudíž
poskytovalo nepřeberné množství námětů pro karikatury, mnohem podstatnějších než sice
oficiální prezident, avšak bez moci. Technologie obzvláště ilegálního tisku byly omezené,
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z tohoto důvodu bylo nesnadné karikatury vydávat. Pokud se objevily, znázorňovaly
mnohem zásadnější témata.
9. července 1940 se v londýnském exilu ustanovuje Prozatímní státní zřízení, jehož vůdčím
představitelem a zároveň exilovým prezidentem se stává Edvard Beneš.131
Na což reaguje okupační vláda a okupační média propagandistickou kampaní. „Pro média
a mediální komunikace za druhé světové války je příznačné především to, že prakticky ve
všech rozvinutých zemích, ať byly agresory, válčícími stranami, okupovanými državami,
nebo se snažily udržet si neutralitu, se média stala součástí vojenské strategie a nástrojem
válečné propagandy.“132 Jedním z cílů propagandy na našem území v době okupace bylo
zdiskreditování exilové vlády a jejího prezidenta.
Propaganda proti Benešovi vycházela z několika pramenů. Skloubila kritiku zaznívající za
první republiky z koncernu Tempo a propojila ji s nástroji sudeto-německého druhorepublikového tisku.
Z koncernu Tempo (především pak z časopisu Šejdrem) převzali strategii zobrazovat Beneše
jako malou osobu, tvářící se důležitěji, než ve skutečnosti je. Ze sudetského tisku pak
přebrali motivy na jeho spojitost s Židy, Sověty, zednáři a dalšími narušovateli klidu a
hrozbami našemu území.
V Poledním listu byl Beneš, dva dny před ustanovením exilové vlády, zobrazen mezi dalšími
politickými celoevropskými představiteli v exilu. Vypadá zde zamračeně, je mu zvýrazněn
nos, který ještě jako by lehce ohrnoval. Zvýraznění nosu probíhalo v rámci antisemitské
propagandy a vždy odkazovalo na Židy. Později se Beneš objevuje jakožto poskok Židů. Pod
karikaturou je popisek: „Čechové jsou rádi, že bývalý státní president opustil naši krásnou
zemi, jinak by byla sdílela osud Norska, Belgie, Holandska a Francie.“133 Karikatura kromě
vlastního obsahu pojímá i varování: pokud budete stát za svým bývalým prezidentem a
nepodřídíte se okupační vládě, stihne vás mnohem horší osud.
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„Poněkud zvláštním zjevem protektorátní mediální scény byl satirický časopis Ejhle, jehož
náplň z větší části tvořily právě kreslené anekdoty a karikatury. Tento časopis totiž, na rozdíl
od většiny ostatních periodik, neměl svou historii prvorepublikovou a nenáležel k žádnému
z dřívějších novinových vydavatelstev. Ejhle naopak vznikl z přímého popudu německých
okupačních orgánů, pravděpodobně na žádost státního ministra Karla Hermana Franka.“134
Ejhle vycházelo jak námětově, tak výtvarným zpracováním z časopisu Šejdrem. Stejně jako
Šejdrem i Ejhle zpracovávalo témata v jednoduchém, často vulgárním humoru a cílilo na
méně vzdělanou část obyvatelstva. Je v něm upozorňováno na Benešovu výšku, oproti
Šejdrem má však vždy výrazně zvětšený nos – čímž se naráží na jeho údajnou spojitost
s Židy.
V jedné z karikatur „Zirkus London“ se na špičce velkého nosu snaží Beneš vybalancovat
písmena ČSR. V popředí v obecenstvu sedí monarcha a muž vedle mu povídá: „Račte
milostivě odpustit, Vaše Veličenstvo, to je jeden z těch starých, kteří nechtějí věřit, že nás
toto číslo už nezajímá!“ 135 Karikatura se snaží kompromitovat jakoukoli naději na
znovuobnovení Československé republiky.
V jiné je Beneš vyobrazen na mincích – Panevropských groších. Z jedné strany je Beneš
z profilu, z druhé na houpacím koni (vidíme stejné prvky jako v časopisu Šejdrem). Popisek
hlásá: „Vzhledem k tomu, že se vyrojily zaručené zprávy, že Beneš bude presidentem ňákých
Spojených států, navrhujeme pohotově tuto universální měnu – ejhle – jejich groš…“136 Obě
dvě tyto karikatury narážejí na Beneše ve smyslu jeho nevýznamnosti, politováníhodného
člověka bez vlivu.
Propagandistická strategie se mění po atentátu na Reinharda Heydricha. K poznámkám o
Benešově bezvýznamnosti se přidávají karikatury zobrazující jeho osobu jako poskoka
Sovětského svazu a hrozbu republiky.
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Na obálce Ejhle z března roku 1944 stojí Stalin v bílém rouchu a s harfou v ruce. Nahá žena
mu podává mapu Evropy, kterou on gestem odmítá. Celý výjev má být představou
exilového prezidenta, který dole v rohu pronáší projev do rozhlasu: „Jsem pevně
přesvědčen, že Rusko nebude mít po válce výbojných plánů. Nebude se vměšovati do
vnitřních záležitostí jiných států a bude se vyvíjet v rámci svých hranic.“137
Další z karikatur s popiskem: „Tři upocení kuchaři a jeden kunčoft.“, nám ukazuje
Roosevelta, Churchilla a Beneše, jak zběsile připravují pokrm a vedle na bedně se s cepem
a kladivem hlasitě směje Stalin, s ubrouskem čekající, co mu tito tři kuchaři naservírují.138
Všechny karikatury s tímto tématem měly v obecenstvu vzbudit podezřívavost vůči
Benešově politice a jednání a dát ho do souvztažnosti se Sovětským svazem a jeho
nevyzpytatelností.
Na uzavírání paktů odkazuje i karikatura, v níž Beneš mává z raketky, na níž je vyslán
podepsat úmluvu na Měsíc139 nebo u doktora, kde je mu diagnostikována paktománie140.
Kromě Ejhle a Poledních listů se karikatury Beneše objevovaly i v dalších periodikách.
Například České slovo otisklo v roce 1942 karikaturu, v níž je Beneš označen za
Londýnského kata. Stojí se zakrváceným mečem na pytli plném liber a na oblečení má
šesticípou hvězdu. Karikatura tak dává Beneše do souvislosti s atentátem na říšského
protektora a označuje ho za židovského vraha na objednávku. Významnými karikaturisty
nacistické propagandy byli například František Voborský (který pod pseudonymem Vobo
přispíval například do Českého slova) či Doda Haut (jehož karikatury se objevovaly v Ejhle).
„Z reakcí protektorátních tiskových úřadů lze soudit, že byly s účinky Ejhle a jeho karikatur
celkem spokojeni. Zpráva Sicherheitsdienstu z března 1944 dokonce konstatovala, že se
Čech ‚touto cestou nechá ovlivnit snadněji, než jinými propagandistickými prostředky‘, a
hodnotila vydávání Ejhle jako ‚naprostý propagandistický úspěch‘.“141
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Za zmínku stojí ještě dvě karikatury. První z nich pojednává o emigraci Edvarda Beneše
v roce 1938 a je od Františka Bidla.142 Bidlo Beneše zpodobnil na přídi lodi, která odplouvá
na západ. Beneš je nápadně podobný Napoleonovi a celá karikatura připodobňuje
Hoffmeisterovu „Tichou práci“ z roku 1934. V této karikatuře je na přídi Hitler se zdviženou
rukou a mečouni mu loď zdola probodávají. V Bidlově podání mečouni chybí. Beneš opouští
republiku a nechává nás na pospas Hitlerovi, který si cestu do naší republiky prorazil.
Druhá z nich je z putovní výstavy proti nacismu, kterou uspořádal Adolf Hoffmeister
společně s Antonínem Pelcem v roce 1943 v exilu. Hoffmeister na ní vyobrazuje Masaryka,
který se smutně, ztrápeně dívá ze svého obláčku na zeměkouli, na níž jsou červeně
vyznačená území pod nacistickou nadvládou. Masaryk je znovu dáván do kontextu
demokracie, symbol, jenž i z nebe na osud svobody a republiky a celého světa shlíží.143
Jak Masaryk, tak Beneš stáli u zrodu našeho státu. „Historik Zdeněk Tobolka (Politické dějiny
čs. národa) píše: ‚Zásluhou dr. Edvarda Beneše se poprvé výslovně a určitě v diplomatickém
aktu Dohody za její válečný cíl a jako podmínka světového míru označilo dne 10. ledna 1917
rozbití Rakousko-Uherska a obnova československého státu z cizí nadvlády‘.“ 144 Přesto
zatímco okolo Masaryka do dnešních dnů září aura tatíčka národa, Benešova postava je
brána mnohem problematičtěji a sporněji.
Vyvstává otázka, jakou míru v tomto ohledu sehrál dobový tisk a karikatura. Zda základní
kameny, dnešních odpůrců Benešových, neleží v prvorepublikovém koncernu Tempo. Zda
posléze nebyly přiživeny nacistickou propagandou. Zda kolektivní paměť našeho národa
v podvědomí nepřenáší otisky karikaturních vyobrazení těchto a dalších periodik.
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Obr. 37. BIDLO, František. Edvard Beneš odjíždí. In: HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha:
Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. České dějiny (Státní nakladatelství krásné
literatury, hudby a umění), s. 505.
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Obr. 38. HOFFMEISTER, Adolf. Masaryk 1943 [tuš, tužka, stříkaný akvarel, kvaš, koláž, papír].In:
BREGANTOVÁ, Polana, SRP, Karel, ed. Adolf Hoffmeister: (1902-1973). V Praze: Gallery, 2004. ISBN
8086010854, s. 195.
144
Citace: HOUŠKA, Vítězslav. Lidé kolem T.G.M. Karviná: Paris, 2006. Hlas (Masarykovo demokratické hnutí).
ISBN 8023971395, s. 75.
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7. Poválečné období 1945-1948
Podobně jako po první světové válce i po té druhé zavládla ve společnosti snaha o
revitalizaci a vyrovnání se s minulostí. Tituly, které legálně fungovaly za druhé světové
války, jsou buďto zrušeny nebo přejmenovány. Naopak listy, které nacisté zakázaly, jsou
obnovovány a vznikají nová periodika.
Mění se i postoj k médiím, které podle všeobecného názoru mají sloužit lidu a veřejnosti.
Dokonce Edvard Beneš uvedl: „Žurnalismus je po mém soudu služba veřejná. Bezuzdná
volnost ve vydávání novin se nesmí více opakovat. Víme přece, co to byl před válkou tzv.
červený tisk. To je, pravda, omezování osobní svobody, ale je třeba si položit otázku, do jaké
míry je to nutno a v jakém zájmu. Neomezená volnost musí však ustoupit veřejným
zájmům.“145
„Obsahově nebyla karikatura v tisku ze strany úřadů nikterak cenzurována. Vnitřní cenzuru
však prováděly jednotlivé politické strany a organizace, které příslušné noviny vydávaly. (…)
Také na novinovou karikaturu totiž dopadala jistá omezení daná poválečným uspořádáním
a politickými dohodami mezi jednotlivými stranami ve věci kritiky v periodickém tisku. Tyto
dohody v zásadě vylučovaly možnost napadat, a tedy i karikovat, „nedotknutelné“ osoby
(Eduard Beneš, Josif Stalin), země (SSSR, postupně i další spojenci v „pokrokovém“ táboře)
či instituce (Národní fronta).“146
„Způsob psaní nekomunistických periodik v letech 1945-1948 ovlivňovala větší či menší
míra autocenzury. (…) Vyznačovala se podvědomým vyčleňováním některých témat
z veřejného diskurzu: ‚V prvních letech po válce zatemňovala celospolečenská tabuizace
širokou škálu témat tak důkladně, a tak přirozeně, že byla téměř nepozorovatelná, a tudíž
imunní vůči kritickému myšlení‘.“147
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Citace: BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3, s. 240.
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Citace: CEBE, Jan. Politics in Central Europe: The Journal of the Central European Political Science
Association [online]. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017 [cit. 2020-03-20]. ISBN ISSN 18013422. Dostupné z: https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_16_2_2018.pdf s. 82.
147
Citace: KARLÍČEK, Petr. Napínavá doba: politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců
(1933-1953). Praha: Knižní klub, 2018. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-5996-3, s. 40.
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Společnost se rozděluje na dva tábory. První se hlásí k první republice a odkazu Masaryka a
Beneše a přeje si modifikovanější, socialističtější verzi západoevropského státu. Tento směr
se otiskuje ve Svobodném slovu či Lidové demokracii. Lidová demokracie doslova v roce
1948 zveřejnila karikaturu, na níž ruka se dvěma zvednutými prsty stojí před iniciálami
TGM. Karikatura se objevuje v březnu roku 1948. Znovu se tedy Masaryk připomíná v době
ohrožení demokracie, jakožto její symbol.
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Druhý názorový proud (podporovaný

většinovým naladěním československé veřejnosti) se plně obrací k Sovětskému svazu a jeho
vizi komunistického uspořádání. 149 Rudé právo se stává vlajkovým periodikem této
orientace.
Svobodné slovo se k odkazu Masaryka hlásí například karikaturou z roku 1947, v níž skupina
vojáků stojí v popředí Pražského hradu, nad nímž se vznáší T. G. M., k čemuž jeden z vojáků
vyzdvihuje svou ruku.150
Svobodné slovo stálo i za Benešem. Ve stripu vydaném téhož roku a pojednávajícím o
průvodu národních socialistů zaznívají hesla jako „Byli jsme a budem. Za Benešem půjdem“
nebo „Za Benešem v jednom šli, za svobodnou republiku“. Děj celého stripu pak naráží na
praktiky komunistů, především na jejich tvorbu dezinformací. Dokonce to připodobňují
k nacistické propagandě. Na konci je otisknut telegram adresovaný Agitpropu: „ICH
GRATULIERE STOP PODOBNÉ TAKTIKY ČASTĚJI STOP POUŽITO REICHSMINISTERIEM FUER
PROPAGANDA STOP PODROBNOSTI VE SPISECH NORIMBERSKÉHO PROCESU STOP BUDU SE
ZÁJMEM SLEDOVATI VAŠE DALŠÍ POKROKY STOP MIT BESTEM GRUSS.“ Celý telegram je
podepsán Josephem Goebbelsem a smutně předjímá následující propagandistické
komunistické postupy.151
Svůj postoj ke komunistické straně otiskují i v karikatuře „Sen o 51. procentech“, v níž
Klement Gottwald stojí před třemi zástupci Národní fronty uvázaným k židlím. Popisek pak
naráží na ideální představu komunistů o ukázněné a upevněné Národní frontě.152

148

Obr. 39. Lidová demokracie. 7. 3. 1948, roč. 4, č. 56, s. 3.
Zdroj – BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3, s. 228.
150
Obr. 40. Svobodné slovo. 2. 7. 1947, roč. 3, č. 153, s. 1.
151
Obr. 41. Svobodné slovo. 5. 7. 1947, roč. 3, č. 156, s. 3.
152
Obr. 42. Svobodné slovo. 15. 2. 1948, roč. 4, č. 39, s. 1.
149
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Komunistický tisk ve svých tématech naplno projevoval budovatelské tendence. Ústřední
postavou mnoha karikatur s touto tématikou se stal Klement Gottwald. Gottwald byl
většinou zobrazován s úsměvem na tváři, spokojeně kouřící dýmku. Obzvláště v období od
únorového převratu do jeho nástupu na prezidentský post byly karikatury s jeho osobou
častým motivem.
Strip v Rudém právu zobrazuje bouřlivou historii vývoje naší země. Od roboty, přes
Rakousko a první, druhou republiku, až k protektorátu, jsou dějiny vylíčeny krvavě, útrpně,
se zbraněmi. Poté přichází revoluce a Únor 1948 v oslavném, vítězném duchu. Celá série je
zakončena spokojeným Gottwaldem a vlajícími vlajkami Československa a SSSR.153
První republika je zařazena do období útrap, čímž Rudé právo dává najevo svůj postoj vůči
její politice. Masaryka či Beneše však do svých karikatur nezahrnuje.
V Tvorbě pod pseudonymem jappy (vlastním jménem Vilém Reichmann) vychází karikatura
s názvem „Situace před 20. únorem“. Gottwald v ní v začouzené místnosti přikládá do
kamen, na kterých stojí hrnec s nápisem ústava. Jeho snahu ústavu uvařit mu však kazí
zástupce reakce, který sedí na komínu a tím ho ucpává.“154 Stejný autor pak ještě před
únorovým převratem uveřejnil karikaturu, v níž Gottwald poměřuje naklonění zdi
vystavěné Petrem Zenklem. Zeď je křivá a naklání se na západ (k levé straně) na což
Gottwald upozorňuje.155
V jiné karikatuře tohoto periodika od Lva Hasse se začíná projevovat studená válka. Na
jedné půlce Gottwald sází mladý strom (podle listů lípu) a dívá se na druhou stranu, z níž se
šklebí zmučená rostlina v podobě amerického dolaru. Popisek uvádí: „Dobrý zahradník,
aneb Ve stínu Marshallova plánu.“156 Komunistická propaganda se zaměřila na opovrhování
všeho západního, především amerického, a naopak adorací SSSR a její pomoci naší krajině.
Lev Hass v roce 1947 v Rudém právu uveřejňuje karikaturu, v níž se Gottwald vrací se
spoustou darů z Moskvy. S krabicí označenou SSSR pro ČSR, na níž leží spousta balíčků, mu
musejí pomáhat dva lidé. Celý výjev sleduje rodina a na druhé straně se ve stínu krčí vzteklý
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Obr. 43. Rudé právo. 13. 6. 1948, roč. 28, č. 138, s. 2.
Obr. 44. Tvorba. 3. 3. 1948, roč. 17, č. 9, s. 163.
155
Obr. 45. Tvorba. 7. 1. 1948, roč. 17, č. 1, s. 4.
156
Obr. 46. Tvorba. 21. 4. 1948, roč. 17, č. 16, s. 301a.
154
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pes, představující opozici.157 V roce vydání panovalo v Československu veliké sucho, které
způsobilo problémy v zemědělství (tzv. „obilná krize“). „Nespokojenost obyvatelstva byla
vodou na mlýn komunistické propagandě, která dokázala náležitě využít obilní pomoc ze
SSSR.“158
Dobově oblíbená byla také tématika dopravních prostředků, ať už automobilů, či tramvají.
Gottwald nejednou takovéto vozidlo řídil směrem k „lepším zítřkům“ a cestou porážel
zpátečnické tendence či sabotéry. Například v karikatuře vydané v Mladé frontě v březnu
1948, v níž poráží Šrámka a Zenkla.159
Stejně jako v případě Beneše i po Gottwaldově zvolení do prezidentské funkce se karikatury
s jeho osobou přestávají objevovat.
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Obr. 47. HAAS, Lev. Rudé právo. 17. 7. 1947, roč. 27, č. 165, s. 3.
Citace: Cesta komunistů k moci [online]. [cit. 2020-07-26]. Dostupné z:
https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/povalecne-usporadani-ceskoslovenska/cesta-komunistu-k-moci/
159
Obr. 48. Mladá fronta. 5. 3. 1948, roč. 4, č. 55, s. 4.
158
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8. Dotýkati vedení jest životu nebezpečno160
Od roku 1948 do pražského jara
„Zesnulý president republiky soudruh Klement Gottwald, pan president soudruh Antonín
Zápotocký, ministr kultury soudruh Václav Kopecký – abych jmenoval některé – to všichni
jsou lidé, kteří se dovedou ze srdce smát.“ 161 Zda měli první dva komunističtí prezidenti
smysl pro humor je věcí spornou. Jedno je však jisté, karikaturní zobrazení jejich osob bylo
od převratu v roce 1948 na dlouhou dobu tabu.
Po Únorovém převratu nastávají hluboké a zásadní změny ve společnosti. Nastává: „snaha
o co největší míru centralizace řízení společnosti, (…) snaha o co největší míru kontroly a
využívání kulturní a ideové sféry.“162
Média byla v naprostém područí státu a jejich hlavní funkcí se stalo „vychovávat“ veřejnost.
„Karikatura musí nejen vždy ukazovat chyby, ale musí dnes také přesvědčovat o správnosti
vůdčí linie státní politiky“,163 uvádí Hoffmeister v knize Sto let české karikatury. V tomto
výňatku spatřujeme ideové přesvědčení tohoto (a i mnohých dalších) autora o správnosti
komunistické myšlenky a postupu jejích hlavních představitelů.
„Ačkoliv převážná část společnosti tyto plány ještě několik let po válce vcelku radostně a
plna entuziasmu pomáhala naplňovat, bylo stále jasnější, že svoboda projevu a umělecké
tvorby se vrací spíše do stavu, ve kterém se nacházela v období okupace. Bude však ještě
trvat několik let než si to karikaturisté, kteří nástupu nového režimu s revolučním elánem
napomáhali, uvědomí a dalších několik let pak bude trvat, než budou mít možnost začít
tento režim a jeho praktiky omezeně kritizovat. Ne všichni se však této doby dožijí, a ne
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„Dotýkati vedení jest životu nebezpečno“ je heslo týdne z Mladého světa.
Obr. 49. KALOUSEK, Jiří. Mladý svět. 7. 6. 1968, roč. 10, č. 23, s. 32.
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Citace: HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, 1955. České dějiny (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), s. 7.
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Citace: BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti.
2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3, s. 257.
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Citace: HOFFMEISTER, Adolf. Sto let české karikatury. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby
a umění, 1955. České dějiny (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), s. 17.
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všichni budou ochotni demokratizaci a návrat občanských práv a svobod, včetně svobody
projevu, opět požadovat.“164
„Je paradoxem, že výběr témat pro aktuální domácí nebo zahraniční kreslenou satiru
v komunistickém Dikobrazu zřejmě nikdo ‚shora‘ ve stalinistickém Československu neřídil.
Podle sdělení někdejšího šéfredaktora Pavla Kohouta to prý ani nebylo potřeba. Celá
redakce včetně něj totiž upřímně věřila režimu a jeho propagandě.“ 165
Ať už kvůli ideovému přesvědčení, či ze strachu z postihů, karikaturisté se do kritiky režimu,
nebo jejích představitelů, natož pak prezidenta, nepouštějí.
„Uspokojení z norimberského soudu, kde karikaturou poznamenaní dosloužili jako předmět
satiry a rychlý a úspěšný přesun z válečné hrůzy do sovětské budovatelské prosperity
ukolébaly, zdá se, satiriky do jakési samolibé představy o domácí bezkonfliktnosti a
nekarikovatelnosti.
Tento stav odrazil se na české a spřátelené karikatuře přímo ostychem smát se. Obavou
kritizovat výsměšnou kresbou zlořádstvo a nepoctivost, pitomost a byrokracii, jako by
neexistovalo. Jako by karikaturisté pokládali za nestátotvorné smát se tomu, co je jim
k smíchu. Proto se obrátili většinou na karikaturu zahraniční nepřátelské politiky a
v karikatuře osob karikují tedy vlastně jen ty, které osobně neznají.“ 166
Kromě karikatury vnější se objevuje i karikatura vnitřní, která si bere za cíl nepřátele režimu.
Vznikaly tak karikatury politických procesů, karikatury narážející na reakci nebo zpátečnické
postupy. I v tomto ohledu však bylo karikování ošemetné, jak dokazuje vyšetřování proti
„podezřelé karikatuře“ od Josefa Molína, která vyšla v Dikobrazu v roce 1950.
„Autor byl na samém počátku padesátých let odsouzen k osmnácti měsícům vězení za
obálku Dikobrazu č. 36, která vyšla 5. září 1950. Konalo se na ní spouštění válečné lodi USA
na vodu. Čeští čtenáři číslo ihned vykoupili, neboť se rozkřiklo, že v kresbě na obálce jsou
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Citace: KARLÍČEK, Petr. Napínavá doba: politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců
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karikatury prezidenta Klementa Gottwalda, jeho manželky Marty i zetě, ministra národní
obrany Alexeje Čepičky, náměstka předsedy vlády Zdeňka Fierlingera a ministra školství
Zdeňka Nejedlého (u kolovrátku).“167
„Případ začala prošetřovat v té době mimořádně čilá StB. (…) ‚Kresba měla zdánlivou
tendenci odhaliti zbrojení imperialistické kliky v USA, ale zpodobněním některých našich
veřejných činitelů se však tendence kresby obracela proti republice, jejímu lidově
demokratickému státnímu zřízení a společenskému řádu, které jsou zaručeny ústavou‘. (…)
Nejzřetelněji byli údajně ‚zkarikováni‘ předseda vlády Antonín Zápotocký a ministr Zdeněk
Nejedlý. Některé další postavy měly prý navíc podobu generála Ludvíka Svobody, ministra
Alexeje Čepičky a dokonce Marty Gottwaldové.“168
Po roce 1948 zesílila emigrace československých občanů na západ. Mezi těmito osobami
nechyběli ani intelektuálové, spisovatelé a novináři. Poté, co se usadili v jednotlivých
zemích, zakládali exilová periodika, kterých v tomto období existovala celá řada.
Vznikla například odezva na komunistický Dikobraz: tzv. Necenzurovaný Dikobraz. Vycházel
v zahraničí a byl ilegálně dopravován do Československa. Časopis kritizoval stranické a
vládní představitele. „Nejčastějším terčem necenzurovaného Dikobrazu byl Klement
Gottwald. Československý prezident je zde představován jako zbabělec, tyran a alkoholik
s marnivou zálibou v parádních vojenských uniformách.“169
V jeho podání tak například vznikla karikatura obtloustlého Gottwalda s kabátem posetým
odznaky, za zády držícím lahev vodky, před malou českou a velkou sovětskou vlajkou.170
Nad jeho hlavou se vznáší J. V. Stalin jako dvouocasý lev. „Kráčí na východ a ruce i nohy mu
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Čechů, Slováků a českých Němců (1933-1953). Praha: Knižní klub, 2018. Universum (Knižní klub). ISBN 97880-242-5996-3, s. 72.
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zdobí kradené hodinky (jako narážka na rok 1945).“
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Gottwald je zde nazván

veledělníkem. Necenzurovaný Dikobraz odráží jeho karikaturní obrazy minulého období,
v nichž byl vždy prezentován jako vzor pracujícího člověka. V tomto kontextu je však
„nejpokrokovějším vykořisťovatelem“ a „nejvrchnějším velitelem pracovních táborů“.
Na rozdíl od Emila Háchy, kterému v exilovém tisku pozornost věnována nebyla, Gottwald
se stal jednou z nejvíce probíraných a kritizovaných postav. Věnovala se i pozornost
návaznosti na SSSR, v jejímž pojetí se ČSR stávala vazalskou državou.
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9. Pražské jaro
Po pevných poměrech let padesátých dochází k postupnému uvolňování, které vrcholí
v období pražského jara a je zaraženo vpádem vojsk Varšavské smlouvy a následnou
normalizací. Počátky tohoto procesu sahají až k projevu Nikity Chruščova na XX. Sjezdu KSSS
v únoru 1956, po němž i československá společnost žádá revitalizaci a reformaci stávajících
poměrů. Jedním z důležitých bodů, a námětem mnoha karikatur, byla i svoboda projevu a
médií.
Zárodky uvolnění jsou znát již počátkem 60. let. Miroslav Liďák (zvaný Haďák) zveřejnil
několik karikatur s námětem Chruščova, což bylo v předešlých letech nemyslitelné.
„Podstatnou část padesátých let byly totiž v domácích novinách a časopisech karikováni
pouze američtí a západoevropští ‚váleční štváči‘, zatímco portréty politiků východního bloku
směly zprostředkovat výhradně fotografie nebo realistické kresby. Toto pravidlo prolomily
až karikatury Nikity Chruščova. Liďák jej představil jako sebevědomého vůdce, který vykročil
docela novým směrem. Jednou mu obul ‚sedmiletkové‘ boty, v nichž doběhne Západ, jindy
mu dal do ruky raketu, aby ‚dělovým servisem‘ odpálil kosmickou loď až na Měsíc.“172
Svobody projevu se československé společnosti dostalo počátkem dubna roku 1968, po
schválení Akčního programu komunistické strany. Cenzura již nezakazovala zobrazování
konkrétních komunistických představitelů a dávala tak karikaturistům prostor pro náměty.
„Nové možnosti je však poněkud zaskočily. Miroslav Liďák to přiléhavě komentoval
obrázkem, na kterém se kreslíř v rozpacích sklání nad prázdnou čtvrtkou a přiznává, že má
nacvičené pouze ‚fóry na de Gaulla‘.“173 Konec tohoto období pak symbolicky zpodobňuje
v obdobné karikatuře, v níž se táže: „Jak von se vlastně ten de Gaulle kreslíval…?“174
„Počátky pražského jara 1968 se v kresleném humoru příliš nelišily od běžně publikované
tvorby známých autorů. Literární listy a Mladý svět pokračovaly ve svém nenápadném
rýpání. 100+1 ZZ či Host do domu preferovaly spíš zahraniční vtipy a snažily se omladit u
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nás výtvarnou formu, která se už před dekádou let ujala na Západě a která našla úrodnou
půdu třeba v polských časopisech. Ani ve chvíli, kdy už bylo zřejmé, že nové vedení
komunistické strany přestalo nápady novinářů (a tím i karikaturistů, kteří byli obvykle
externisty) cenzurovat, nedošlo v Praze k nějakým kritickým atakům, které jinak k žánru
patří. Na jaře se česká karikatura věnovala spíš podpoře progresivních sil než přímým
útokům na jejich oponenty. (…) Až v létě, kdy tlak Sovětského svazu na progresivní vývoj v
Československu zesílil, začali se autoři docela odvážně (a bez následků) zaměřovat na
výhrůžky z východu. Dávali tak najevo svou podporu novému vedení komunistické strany a
státu. Když pak 21. srpna proti pražskému jaru zasáhly tanky, nastala pro autory kreslených
vtipů ta pravá doba.“175
Jakmile si karikaturisté přivykli na novou svobodu, začaly se objevovat karikatury všech
komunistických představitelů, a to i prezidentů. Antonína Novotného v jeho prezidentském
období nezastihly a vyšly až poté, co ze svého úřadu odstoupil.
V květnu byla v Dikobrazu otištěna karikatura Oldřicha Jelínka přes celou stranu. „Co je na
kresbě Oldřicha Jelínka nejen neobvyklého, ale přímo revolučního? Je tu všechno naruby – z
tribuny mávají obyčejní lidé a v čele pochodují vybraní konzervativci obecně zvaní konzervy.
Při pohledu zleva doprava jsou to: nemilovaný tajemník ÚV KSČ přes kulturu Jiří Hendrych,
někdejší dlouholetý prezident Antonín Novotný (proslulý výrokem Maso bude!) a ministr
národní obrany Bohumír Lomský [ten ale již 3. dubna sám požádal o zproštění z vládní
funkce]. Ti tři nesou fotky oblíbených politiků: Čestmíra Císaře, Alexandra Dubčeka a strůjce
ekonomické reformy Oty Šika.“176
Haďák zas v Mladém světě zobrazil Novotného, jak kárá kreslenou postavu dikobraza: „Ty,
ty, ty! To se dělá kopat do tatíčka?“177
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V Literárních listech Jebenof (Jan Blahoslav Novotný) nechal Novotného házet po Jánošíkovi
hrách – karikatura s názvem Jánošíkova reminiscence.178
Karikatury Novotného však stále byly spíše úsměvné než útočné. O trošku výbojněji pak
vyznívá karikatura v časopisu Reportér od Stanislava Haštaba, která doplňuje článek
s názvem „Presidentův vězeň“. Karikatura je koláží, v níž v popředí stojí vězeň s koulí u nohy
a za ním (za mřížemi) vidíme fotografii Novotného. Právě úhel pohledu a kompozice
karikatury a snad i titulek, který je nebývale podobný filmům Císařův pekař a Pekařův císař
z roku 1952, nás přivádí k otázce, kdo z vyobrazených má představovat vězně?179
Neuveřejněná karikatura z knihy „Kronika místodržení v Čechách“ od Haďáka pak
připodobňuje Novotného k aristokratovi (ve zdobném oděvu na trůnu) Nowotovi z Letnic a
Příušnic, místodržícímu českému. Nepublikovaná kniha parodicky ztvárňovala protagonisty
pražského jara v průhledném barokizujícím jinotaji. Mezi karikaturami se tak nalezl i
Dubček jakožto Dubík z Dubova, Slezský pán.180
Zatímco Novotný byl symbolem starého uspořádání a v této souvislosti karikován, Ludvík
Svoboda se pojil s novými idejemi. V Dikobrazu vyšla karikatura, v níž vytahuje český stát (v
podobě řepy – odkaz na pohádku) z hlíny. „Černík za Svobodu, Dubček za Černíka,
Smrkovský za Dubčeka a za nimi všichni.“ Všichni, tedy celý národ, jsou zobrazeni velkými
rukami pomáhajícími řepu vytáhnout. 181 Dubček, Černík a Smrkovský byli častými
karikaturními náměty tohoto období – většinou v pozitivní konotaci jakožto reformátoři.
Od Masaryka byl Svoboda prvním prezidentem, který byl karikován v období, kdy zastával
prezidentský úřad.
Oba prezidenti jsou zobrazováni ve všech karikaturách v klidném, spokojeném rozpoložení
s úsměvem na tváři. Podobně bývá vyobrazován i Dubček a ohlédneme-li se nazpátek,
v podobném duchu se nesou i vyobrazení Gottwaldova. Jako kdyby nás onen úsměv měl
uklidnit a dodat nám optimistický vhled na budoucnost.
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Do spojení funkce prezidenta a prvního tajemníka se strefil v Mladém světě Vladimír
Jiránek. Tatínek povídá své dceři pohádku o ČSSR: „Každý pracoval podle svých schopností,
první tajemník byl zároveň presidentem a všem se dařilo dobře…“182
Pražské jaro rozhodovalo o demokratických principech našeho státu, proto se znovu
objevuje náš symbol demokracie: Masaryk. V Literárních listech vyšlo několik karikatur
Masaryka z nebe komentujícího, 183 v povzdáli na koni, 184 či smutně shlížejícího na lehce
přeškrtnutý nápis „Pravda vítězí“185.
V roce 1968 vytvořil Adolf Hoffmeister soubor karikaturních portrétů „nové podoby“ pro
knihu Antonína J. Liehma Generace. Kniha obsahovala sérii rozhovorů s předními českými
osobnostmi kulturní a mediální sféry. Nejmladším přispěvatelem byl dramatik Václav Havel.
Vznikla tak první Havlova karikatura. 186 Soubor karikatur byl prezentován na výstavě
v pražské Galerii Fronta v roce 1968, kniha však po publikování rovnou putovala do stoupy.
Měla však úspěch na západě a byla přeložena do několika jazyků.187
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10.

Znovu do úplného ticha

Od pražského jara do sametové revoluce
Po pražském jaru nastává období normalizace. Za „normální“ však nebyly považovány
poměry a nově nabyté svobody před vpádem vojsk Varšavské smlouvy, avšak stanoviska
v období pražského jara nazývané konzervativní.
„Gustáv Husák, který se po odstoupení Dubčeka 17. dubna 1969 stává prvním mužem
strany, se oficiálně přihlásil k zásadnímu omezování svobody slova a médií: „Pro lidi, kteří v
krizové situaci, jaká je dnes, zneužívají svobody a demokracie proti zájmům státu a
socialismu, třeba zde přivřít okno. Pro nepřátele socialismu nemůže být žádná svoboda“
(Končelík – Orzság – Večeřa 2010: 197). Na rozdíl od řady novinářů, kteří musí dokonce
emigrovat, se řada karikaturistů z konce let šedesátých k občasné tvorbě v následujícím
období opět vrátí. V normalizačním bezčasí let 70. a 80. však jejich kresba pro Dikobraz či
některé další časopisy ztratí kritické ostny a bude se věnovat výhradně tématům
apolitickým.“188 Jak k této situaci poznamenává Jan Malák: „nebyla taková legrace“189.
Gustav Husák v roce 1975 nahrazuje v prezidentském postu Ludvíka Svobodu a znovu tím
propojuje dvě nejdůležitější funkce v jedné osobě. Jak je z jeho slov patrné, Husák zastával
názor, že média mají sloužit státu a že svoboda projevu je výsadou osob stranicky
nezávadných.
Není proto s podivem, že se v tomto období karikatury komunistických představitelů
neobjevují. Ze strachu z komunistických represí pravděpodobně ani nevznikaly, a pokud,
nikdo by si je netroufl legálně zveřejnit.
„Období normalizace sedmdesátých a osmdesátých let 20. století bylo v československém
prostředí spojeno též s ustanovováním alternativního veřejného prostoru, jehož součástí se
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stal poslech zahraničních stanic v češtině a ve slovenštině a v němž se záhy začala citovat i
alternativní (samizdatová) média vznikající přímo v hranicích československého státu.“190
Tato tvorba však byla značně reprodukčně náročná, a proto se v ní kresby a karikatury
téměř nevyskytovaly.
Situaci v naší zemi se však (díky probíhající studené válce) věnovala pozornost na západě.
Byla zdůrazňována Husákova oddanost Moskvě. V týdeníku Die Zeit vznikla karikatura
s názvem „Hand in Hand – Für wessen Vaterland“ (v překladu: „Ruku v ruce – za čí vlast?“)
V ní Brežněv drží za ruku o mnoho menšího Husáka.191 V jiné se s Brežněvem vášnivě líbá,
Husák je v tomto případě zobrazen s kabelkou, výraznou rtěnkou a očními stíny a s
náušnicemi. 192 Těsně po pražském jaru vyšla karikatura „Der Asschluss“ (v překladu
„Vyloučení“), na níž Brežněv natahuje komunistické postavy, které vykazují Dubčeka. Husák
se z toho v rohu natěšeně raduje.193 V Nizozemském časopise Elseviers sedí Husák u papíru
s názvem „Mijn Vaderland“ (v překladu „Má vlast“), jeho obličej je však oblepen lepící
páskou, aby nemohl promluvit.194 Působí paradoxně, že zrovna Husák, se svým postojem
k svobodě projevu, je v této karikatuře vylíčen jakožto člověk bez práva mluvit.
I když v rámci perestrojky a glastnosti dochází v 80. letech k uvolňování, karikaturisté
zůstávají až do revoluce v roce 1989 opatrní a do kritiky režimu se, alespoň v legálních
médiích, nepouštějí.
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11.

Od sametové revoluce po současnost

Po sametové revoluci nastává období transformace z centrálně řízené společnosti na
liberální demokracii. V knize Dějiny českých médií se změny mediálního systému po roce
1989 dělí na 3 etapy:
1. Fáze transformace: odpoutání médií od státu a ustanovení duálního systému – tedy
paralelní existenci soukromých a veřejnoprávních médií
2. Fáze konsolidace: stabilizování vlastnické struktury – typické pro tuto fázi jsou
zahraniční vlastníci
3. Fáze „digitalizace a internetizace“ – nástup digitálních technologií a v našem
prostředí i nástup domácích vlastníků195
Každá z těchto fází ovlivňovala karikaturní prostředí. Během fáze transformace se zrušila
cenzura a nastolila svoboda slova a projevu. Druhá fáze, zahraničních vlastníků, zabránila
angažovanosti majitelů médií na obsazích a sdělení. Ve třetí fázi nastává odklon tištěných
médií od karikaturních vyobrazení a přesun tohoto žánru do digitálního prostředí. V rámci
tohoto období též nastává navrácení médií do rukou domácích vlastníků. Jejich role na
podobě obsahů je však tématem pro jinou práci.
Po smrti Václava Havla vyšel v Lidových novinách článek V. H. a humor doplněný sadou
karikatur. Článek přibližuje přístup tohoto prezidenta k humoru i tomu namířenému proti
jeho osobě.
„Václav Havel byl životním optimistou. Navíc byl pověstný tím, že měl vždy po ruce vtipnou
glosu či poznámku. ‚Jeho smysl pro humor byl velmi specifický a řekněme všudypřítomný,‘
vzpomíná Ladislav Špaček na roky strávené po boku prezidenta Václava Havla.“
Lubomír Vaněk v rozhovoru pro stejný článek dodává: „Vladimír Mečiar nad některými
(myšleno karikaturami) nadával, mám ohlasy i od dalších, s nimiž jsem se setkal. Jen od
Václava Havla nikdy. Je to ale vlastně i důkaz, že přijímal, když si z něj někdo dělal legraci,“
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řekl LN Vaněk. Vzpomíná, že Havlovi v 90. letech jednu kresbu poslal. ‚Reakce ke mně
dorazila zprostředkovaně: ta kresba skončila na stěně střešovické vily‘.“196
Nejspíše i přístup Václava Havla ke karikatuře a humoru obecně byl jeden z
důvodů liberalizace možností hlavu státu karikovat. Václav Havel se také zasloužil o zrušení
zákona o hanobení hlavy státu, který vešel v platnost v roce 1994. Poprvé (když nepočítáme
skulinu v zákoně v mezidobí mezi převzetím zákonů Habsburské monarchie a schválením
zákonů první republiky) tak v naší zemi není trestné hlavu státu hanobit, což se vztahuje i
na karikování. Během prezidentského období Miloše Zemana se znovu uvažuje o obnovení
tohoto zákona. Jak už ale bylo patrné v roce 1968, lidé se nabytých svobod velice neradi
vzdávají, a tak tento zákon nebyl do dnešního dne projednán.
Ať už díky nově nabytým svobodám, či zmiňovanému přístupu Václava Havla, hned v 90.
letech nastává kvantitativní rozmach karikaturních vyobrazení hlavy státu. Nejenom, že se
prezident karikuje, ale jeho vyobrazení se do útočnosti, míry zdeformování či kritiky neliší
od jiných představitelů ve státě.
A tak můžeme například nalézt karikatury prezidentů kuřáků197 či alkoholiků s dvojitými
bradami, vyvalenými pupky, bez oděvů či jejich částí, parodiemi na výšku i ironií obvyklých
slovních obratů jako „nemyslím si“ či „ale pane kolego“. Stejně tak zaznívá kritika jejich
postojů, názorů a politických rozhodnutí. Ušetřeny nejsou ani první dámy.
U prezidenta Havla je poukazováno na jeho prozápadní orientaci a s vyčerpáním nadšení
sametové revoluce se stále častěji objevují karikatury narážející na Havlův (v tomto podání
naivní) idealismus. Vladimír Renčín například nechává v roce 1998 na zeď psát napůl
anglicky „Havel for preside..“ muže, který v popisku dodává: „Samozřejmě vím o vhodnějším
kandidátovi, ale já to dělat nechci.“ Karikatura reaguje na volbu prezidenta, která se
v tomto roce odehrála. Karikatura kritizuje vliv zahraničních výrazů v českém jazyce a
zároveň (deset let od sametové revoluce) naznačuje, že Havel není perfektním

196

Citace: V. H. a humor. Lidové noviny. 21. 12. 2011, roč. 24, č. 16, s. 5.
V Lidových novinách vyšla karikatura v níž si Zeman s Havlem ťukají cigaretami. Oba se sice usmívají a
cigaretový kouř se ve spirálách proplétá, Havel však má v ruce s cigaretou zdvižený prostředníček. Autor
karikatury tak symbolem projektuje svůj postoj k současnému prezidentovi. Obr. 65. CORTÉS, Richard. Lidové
noviny. 23. 12. 2017, roč. 30, č. 17, s. 15.
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prezidentem, ale že není nikdo jiný, kdo by jeho funkci vykonával. I když se Havel, podobně
jako Masaryk,198 stal jakýmsi symbolem demokracie a liberalismu, jak je už z této karikatury
patrné, není takto brán a vnímán jednomyslně.199
Na vyprchávající idealismus se naráží například v karikatuře Vladimíra Jiránka, v níž si Havel
objednává pivo a výčepní k tomu dodává: „Jistě pane: Pravda vítězí. Ale upozorňuju vás, že
tahle hospoda je plná lhářů.“200
Klause karikatury vyličují jako člověka s nejednoznačným, opatrným názorem, občas až jako
pokrytce. Často si berou za cíl jeho euroskeptické myšlení.
V karikatuře od Vladimíra Jiránka z černa roku 2003 (tedy, když už zastával prezidentský
úřad) pro rozhovor s novinářkou uvádí: „Neříkal jsem ano, ale říkal jsem ale ano…“201
Náš současný prezident, svým postojem k vystupování na veřejnosti a k médiím, poskytuje
karikaturistům velké množství námětů. A karikaturisté se tohoto podnětu rádi chytají.
Mnohdy se tak upozorňuje na Zemanův vztah k životnímu stylu a jeho zdravotní kondici.
Často vidíme prezidenta v doprovodu alkoholu a cigaret, s nezdravou barvou pleti a
podlitýma očima. 202 Z názorového hlediska se kritizuje inklinace k východu, především
k Rusku a Číně, a tak můžeme například spatřit prezidenta s českou a čínskou vlajkou,
kamarádícím se s čínským drakem.203
V tomto období dochází k úpadku kvality karikatur, ze kterých se často stávají kreslené vtipy
s politickou tématikou. Spíše zpestřuje výtisk. Reaguje na aktuální událost, ale často
postrádá širší kontext a stává se tak úsměvným komentářem situace. Velice oblíbeným
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Masaryk se v karikatuře objevil hned v zimě roku 1990. Stojí před slavnostním výborem, který říká: „Vítáme
vás zpátky do českých dějin, pane prezidente.“ Znovu se tedy s demokracií navrací i náš demokratický symbol.
Obr. 66. JIRÁNEK, Vladimír. Lidové noviny. 17. 2. 1990, roč. 3, č. 13, s. 1.
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Obr. 67. RENČÍN, Vladimír. Lidové noviny. 20. 1. 1998, roč. 11, č. 17, s. 10.
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Obr. 68. Lidové noviny. 21. 12. 2011, roč. 24, č. 16, s. 5.
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Obr. 69. JIRÁNEK, Vladimír. Lidové noviny. 13. 6. 2003, roč. 16, č. 137, s. 6.
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Obr. 70. Respekt. 15. 1. 2018, roč. 29, č. 3, s. 1.
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Obr. 71. KOUNOVSKÝ, Milan In: PROCHÁZKA, Tomáš. SedmiDeník: Uplynulý týden očima Tomáše
Procházky.
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2015
[cit.
2020-07-13].
Dostupné
z:
https://www.denik.cz/z_domova/sedmidenik-uplynuly-tyden-ocima-tomase-prochazky-20150809.html
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tématem se například stalo pero „ukradené“ Václavem Klausem204, či Zeman na člunu205.
Politicky nepodstatné, avšak mediálně chytlavé aféry.
Po, na karikatury bohatých 90. letech, jich v tisku ubývá. Příčin je několik. Jedním
z nejhlavnějších je oslabení tisku na úkor digitalizace. Ekonomická situace tak nepřeje
vydržování si postu karikaturisty. Osoby, které se touto profesí živí, tak musejí být ve své
tvorbě co nejuniverzálnější, aby se karikatury mohly otiskovat co nejširšímu publiku.
Karikatury se samozřejmě začaly objevovat v digitálním prostředí, avšak pozice
karikaturisty je v tomto ohledu ekonomicky podlomena. Z důvodu složité obživy tak ubývá
lidí, co se tomuto odvětví věnují.
Díky digitálním technologiím dochází k novým postupům zobrazování. Fotografickým
kolážím či digitální kresbě. Karikatura se proto často odkloňuje od výtvarné zkratky do
složitějších formátů. Tento způsob vyobrazení též dostal své místo v uměleckém oboru a
vzniká jako umění pro umění, bez návaznosti na publicistickou činnost.
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Od Štěpána Mareše vzešla karikatura, v níž Klaus s kapsou plnou zlatých per odmítá projít bezpečnostní
kontrolou: „Procházet bezpečnostním rámem? Copak kradu?“ Obr. 72. MAREŠ, ŠŤEPÁN. In: PROCHÁZKA,
Tomáš. Klausovo jubileum. Takhle si z něj utahovali karikaturisté a šprýmaři. Reflex [online]. 2016 [cit. 202007-13]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/fotogalerie/72156/klausovo-jubileum-takhle-si-z-nejutahovali-karikaturiste-a-sprymari.html
205
Časopis Respekt na titulní straně zveřejnil karikaturu Zemana na člunu a doplnil ji o nadpis „Šťastnou
plavbu“ s podtitulem: „Proč je na čase rozloučit se s prezidentem, který rozdělil společnost.“ Obr. 73. Respekt.
8. 1. 2018, roč. 29, č. 2, s. 1.
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Závěr
Podoby prezidentů v žánru karikatury ovlivňovalo několik aspektů. Přímým a nejvíce
exaktním je míra svobody tisku (tj. cenzurní opatření a zákony o hanobení hlavy státu).
Nepřímými a z hlediska zkoumání nejednoznačnými, jsou pak společenské konvence a
všeobecné postoje. Podoba prezidentů v tomto formátu a zároveň výběr námětu pro
karikaturu byly ovlivněny dvěma karikaturními charakteristikami: karikatuře se daří v době
společenských a politických změn a karikatura reaguje na aktuální událost.
Z těchto důvodů můžeme historii prezidentského úřadu v karikatuře rozdělit na devět
období.
První období nastává při zrodu Československé republiky a po konci 1. světové války. Je
typické národní hrdostí, která se promítá do osoby prvního prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka, jako představitele demokracie, humanismu, a především naší republiky. Vzniká
označení tatíček národa, zatímco republika bývá zobrazována jako mladá žena či dítě.
Masaryk se jakožto symbol se objevuje v různých podobách kdykoli, když se rozhoduje o
demokratických poměrech v naší republice.
Druhé období začíná s vyčerpáním poválečné euforie a trvá až do konce Masarykovy vlády.
Je to období, pro něž je typická relativní svoboda tisku. Sice byl po celou dobu v platnosti
zákon o hanobení hlavy státu a fungovala předběžná cenzura, ale málokdy byl někdo za
hanobení prezidenta odsouzen, a pokud se to výjimečně stalo, většinou dostal amnestii.
Karikatura se stává běžnou součástí denního tisku. Nadšení z nového státu společně s až
naivním idealismem demokracie opadává ve stínu prvních vnitropolitických problémů,
které jsou často reflektovány na stránkách periodik. Masarykova kritika je však
nepřípustná. Všechny karikatury s jeho osobou byly buďto pozitivní, někdy až oslavné,
neutrální komentující či v kontrastu (jakožto správný příklad) pro kritizované. Masaryk je
zobrazen vždy vznešeně, uhlazeně. Jeho karikatury pocházejí především od autorů, kteří
souzněli s Masarykovými názory a jeho politikou. Masarykovy karikatury reagují jak na
aktuální události, tak všední situace anebo na nadčasové pojetí pravdy.
V kontrastu s Masarykem se objevuje Edvard Beneš. Karikování Beneše se stává politickým
vyjádřením kritiky názorů hradu. Tímto způsobem se naráží od (ne)důležitosti zahraniční
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politiky, přes Benešův blízký vztah k Masarykovi, k jednoduchým vtipům na Benešovu
malou postavu.
V období od Benešova zvolení druhým prezidentem, k jeho vzdání se úřadu a emigraci do
exilu v roce 1938, nebyl prezident karikován. Odpůrci hradu ztratili, kvůli zákonu o
hanobení hlavy státu, možnost kritizovat Beneše. Výjimku tvořil sudetský tisk, po odtržení
tohoto území od Československa. Zde Beneše obviňují z intrik a manipulací proti sudetskoněmeckému obyvatelstvu (často v kontextu zaprodaného prezidenta Židům či templářům).
Kritizovat bývalého prezidenta Masaryka, který se stále těšil velké vážnosti, odešel z politiky
a rok po Benešově zvolení umírá, by bylo nemístné a kontraproduktivní. V tomto období
též sílí hrozba nacismu a karikatury se tedy často obracejí tímto směrem. Zpřísňují se též
cenzurní opatření.
Z podobných důvodů nebyl karikován ani protektorátní prezident Emil Hácha. Na našem
území byl tisk v područí nacistické propagandy, která kritiku protektorátní vlády
nepřipouštěla. Exilový tisk měl na starosti významnější události než zobrazování,
rozhodovací silou nevýznamného, protektorátního prezidenta.
Protektorátní vláda (nebo spíše nacistická protektorátní nadvláda) se v rámci propagandy
snažila zdiskreditovat založenou exilovou vládu v čele s Benešem jakožto exilovým
prezidentem. K tomu jim měla sloužit v první republice velice oblíbená karikatura. Spojili
obraz nevýznamného, přeceňovaného člověka s intrikářem a zaprodancem Židů.
Stejně jako po první světové válce i po té druhé nastává ve společnosti období obnovy a
rehabilitace. Na rozdíl od prvního období však všeobecný společenský názor nestojí za
čistou formou demokracie, ale je její větší či menší sociální alternativou. Většina
karikaturistů s levicovým smýšlením sympatizuje. Beneš se vrací jakožto zástupce vítězné,
osvobozené země. Naladění společnosti a státní opatření ani v tomto období karikování
prezidenta nedovolovaly, nebo by to nebylo považováno za vhodné.
Objevují se však karikatury budoucích prezidentů, především Klementa Gottwalda, v menší
míře Antonína Zápotockého (občas i Antonína Novotného a Ludvíka Svobody). Především
komunistický tisk tyto osoby oslavuje a vidí v nich budoucnost. Budovatelské nadšení se
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objevuje i v karikaturách, a tak často vídáme obraz pokrokového, aktivního, pozitivního
Gottwalda.
Stejně jako se vyčerpal idealismus po první světové válce, bledne i budovatelské nadšení
po válce druhé. Tentokrát doprovázené politickými procesy a vnitro strukturálními
kádrovými posudky. Ať už kvůli víře v režim, či strach z postihů, nadchází období bez
karikatur politických představitelů.
K uvolnění dochází až před a v období pražského jara. Znovu se povoluje zobrazování
politických představitelů, a to i v karikatuře. Karikaturisté však byli tímto rozhodnutím
zaskočeni, a tak karikatura nabývá na síle až těsně před vpádem vojsk Varšavské smlouvy.
Na druhou stranu se karikaturisté nabytých svobod neradi vzdávali, a tak útočně karikovali
ještě přibližně rok po této události. Objevují se karikatury jak Antonína Novotného, tak
Ludvíka Svobody. Antonín Novotný se zobrazuje až poté, co odešel z funkce prezidenta a je
přirovnáván ke všemu zastaralému a konzervativnímu. Ludvík Svoboda zastává
v karikaturním podání reformní názorové proudy pražského jara.
Po tomto krátkém období svobody se vracíme do uspořádání 50. a počátku 60. let, v němž
není možno politické představitele karikovat. Na rozdíl od předešlého období, však už
existuje jen minimum karikaturistů s vírou pro režim. Za nezobrazování prezidenta
(nejdříve Ludvíka Svobody, poté Gustáva Husáka) tak mohou především cenzurní a státní
opatření, nikoli společenské přesvědčení. Vzhledem k probíhající studené válce je však
situaci na našem území věnována pozornost na západě. Gustáv Husák je tak několikrát
zobrazen jakožto loutka SSSR.
Poslední období začíná sametovou revolucí a trvá dodnes. Je typické velkou svobodou
tisku a projevu. Prezident se může zobrazovat jakkoli a je povoleno ho i kritizovat. Ruší se
zákon o hanobení hlavy státu. Karikatur prezidentů kvantitativně přibývá. Začíná však
upadat kvalita karikatur. Václav Havel je zobrazován jako intelektuál, liberál, umělec,
avšak naráží se na jeho idealismus a prozápadní cítění. Václav Klaus je vylíčen jako
pragmatik, ekonom, vytýká se mu euroskepticismus a nerozhodnost. Miloš Zeman pak
nese označení člověka lidu, kritika se dotýká životního stylu, přístupu k vzdělanosti a pro
východní orientace.
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Masarykovy karikatury by nemohly být ani vzdáleně podobné karikaturám dnešních
prezidentů. Na jedné straně je zde svoboda tisku, liberalizace společnosti a ubytí vážnosti
prezidentského postu, na straně druhé slábnoucí síla karikatury a její společenské funkce.
S oslabením role tisku ve společnosti dochází i k oslabení karikatury jakožto bojovné
zbraně a stává se z ní spíše úsměvný komentář situace. Nejspíše i proto je možné
prezidenty karikaturou kritizovat a bez omezení deformovat, protože karikatura ztratila
svou moc ovlivňovat.
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Summary
The appearances of presidents in the genre of caricature were influenced by several
factors. The direct and the most exact one is the degree of freedom of the press (i.e.
censorship measures and laws against the defamation of the head of state). Indirect, and
ambiguous in terms of research, are the factors of social conventions and public opinion.
At the same time, the image of presidents in this format and the choice of theme were
influenced by two characteristics of the genre of caricature: it thrives in a time of social and
political change, and it responds to the current events.
There was a great degree of freedom of the press during the First Czechoslovak Republic,
which means that the president was depicted in caricature. The first president was also
highly respected and approved of, so his depictions were mainly positive and celebratory.
President Beneš was depicted in caricature only while he was in exile. The Nazi propaganda
used his image to degrade the government in exile. President Hácha was not depicted at
all.
During the communist regime it was forbidden to depict government officials in cartoons.
The only exception is the short period of Prague Spring, during which there are caricature
depictions of both pres. Antonín Novotný and pres. Ludvík Svoboda.
After the Velvet Revolution, the most liberal period begins in terms of freedom of speech.
The amount of cartoon depictions increases, even with the theme of the president. The
depictions of Masaryk could not have been even remotely similar to the caricatures of
today's presidents in terms of the amount of distortion. On the one hand, there is greater
freedom of the press, the liberalization of society and the decrease in respectability of the
presidency, on the other hand, the power of the genre of caricature and its social functions
grow weaker. With the weakening of the role of the press, the role of caricature as a
fighting weapon lessens as well and the genre becomes somewhat of a light, funny
commentary on the current situation. It is probably because the genre of caricature has
lost its social influence that it is now possible to criticize presidents with caricatures and to
distort them without restriction.
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Přílohy
Příloha č. 1: Seznam událostí pro výběr zkoumaného období (seznam)
28. 10. 1918 Národní výbor vydal zákon o zřízení
samostatného československého státu

7. 9. 1924 Udělení amnestie prezidentem
6. 7. 1925 výroční den upálení M. J. Husa se stal
státním svátkem, účast prezidenta i vlády na
Husových oslavách vedl ke konfliktu s Vatikánem

30.10. 1918 Martinskou deklarací se Slováci
přihlásili ke společnému státu s Čechy
11.11. 1918 konec 1. světové války, mír podepsán
v Compiègne

14. 7. 1925 Udělení amnestie prezidentem
5. - 16. 10. 1925 Locarnská konference a zde
uzavřené dohody vedly k oslabení mezinárodní
prestiže Československa

14. 11. 1918 první schůze Národního shromáždění
– T. G. Masaryk zvolen prezidentem, ustanovena
vláda v čele s K. Kramářem
21.12. 1918 Návrat T. G. Masaryka do Prahy

9. 12. 1925 jmenování nové čs. vlády vedené A.
Švehlo

18. 1. 1919 V Paříži byla zahájena mírová
konference

18. 3. 1926 jmenování úřednické vlády v čele s J.
Černým

21. 1. 1919 Udělení amnestie prezidentem

12. 10. 1926 jmenování nové čs. vlády vedené A.
Švehlou

23.-30.1. 1919 Sedmidenní válka s Polskem o
Těšínsko

27. 5. 1927 prezidentem republiky byl potřetí
zvolen T. G. Masaryk

8. 5. 1919 Připojení Podkarpatské Rusi k ČSR

2. 6. 1927 Udělení amnestie prezidentem

8. 7. 1919 jmenování nové čs. vlády v čele s V.
Tusarem

27. 8. 1928 delegace ČSR patřila k patnácti státům,
které podepsaly v Paříži Briand-Kelloggův pakt,
mezinárodní smlouvu zavazující účastnické státy k
zřeknutí se války "jako nástroje národní politiky"

22. 7. 1919 Udělení amnestie prezidentem
21. 10. 1919 Udělení amnestie prezidentem
16. 1. 1920 za účasti 32 zemí (mezi nimi i ČSR) se
konalo inaugurační shromáždění Společnosti
národů.

19. 10. 1928 Udělení amnestie prezidentem
1. 2. 1929 jmenována nová vláda agrárníka F.
Udržala (tzv. občanské koalice)

25. 5. 1920 jmenování nové čs. vlády vedené V.
Tusarem

7. 12. 1929 nastoupila nová vláda agrárníka F.
Udržala (tzv. široké koalice)

27. 5. 1920 T. G. Masaryk podruhé zvolen
prezidentem CR

29. 10. 1932 jmenování nové vlády (tzv. široké
koalice) v čele s J. Malypetrem

27. 5. 1920 Udělení amnestie prezidentem

24. 5. 1934 T. G. Masaryk byl počtvrté zvolen
prezidentem

14. 9. 1920 V. Tusar podal demisi a vláda
odstoupila

16. 6. 1934 Udělení amnestie prezidentem

15. 9. 1920 jmenování úřednické vlády vedené
J.Černým

4. 6. 1935 jmenování nové vlády (tzv. široké
koalice) v čele s J. Malypetrem

26. 9. 1921 jmenování nové čs. vlády vedené E.
Benešem

5. 11. 1935 jmenování nové vlády v čele s M.
Hodžou

13. 2. 1922 Udělení amnestie prezidentem
5. 6. 1922 Udělení amnestie prezidentem

14. 12. 1935 oficiální abdikace prezidenta T.G.
Masaryka

22. 7. 1922 Udělení amnestie prezidentem

14. 12. 1935 Udělení amnestie prezidentem

7. 10. 1922 jmenování nové čs. vlády vedené A.
Švehlou

18. 12. 1935 Edvard Beneš zvolen prezidentem
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18. 2. 1937 ve vládě přijata dohoda o
národnostním vyrovnání

14.3. 1939 Vznik Slovenského štátu (po jednání
Jozefa Tisa a Ferdinanda Ďurčanského dne 13.
března 1939 v Berlíně s Hitlerem)

6. 3. 1937 Udělení amnestie prezidentem

14.3. 1939 Prezident Hácha na jednání s Hitlerem
v Berlíně (snaží se zabránit bombardování Prahy –
dává ČSR Hitlerovi)

1. 6. 1937 německý generální štáb začal
rozpracovávat plán Fall Grün (Zelený) proti
Československu

18. 3. 1939 Říšským protektorem jmenován
Konstantin von Neurath a státním sekretářem Karl
Herman Frank

14. 9. 1937 první prezident ČSR T. G. Masaryk
zemřel
16. 4. 1938 Udělení amnestie prezidentem

15. 3. 1939 vojenské obsazování českých zemí –
okupace Čech a Moravy nacistickým Německem

13. 5. 1938 čs. vláda schválila rámcový návrh
národnostního statutu

16. 3. 1939 A. Hitler vydal v Praze výnos o zřízení
Protektorátu Čechy a Morava (č. 75/1939 Sb.).

15. 5. 1938 Manifest na obranu republiky Věrni
zůstaneme

27. 4. 1939 jmenování nové protektorátní vlády v
čele s gen. A. Eliášem

20. 5. 1938 Částečná mobilizace ČSR
3. 8. - 16. 9. 1938 v ČSR působila mise lorda W.
Runcimana jako prostředník při jednání
československé vlády se Sudetendeutsche Partei

9. 7. 1940 Čs. národní výbor ustanovil na britské
půdě prozatímní státní zřízení ČSR
27. 9. 1941 R.Heydrich jmenován zastupujícím
říšským protektorem

5. 9. 1938 čs. vláda vyslovila souhlas s tzv. čtvrtým
plánem na řešení sudetoněmecké otázky

24. 12.1941 Udělení amnestie prezidentem

15. 9. 1938 schůzka A. Hitlera s britským min.
předsedou N. Chamberlainem, Hitler žádal
připojení českého pohraničního území k Německu

27. 5. 1942 atentát na Heydricha
19. 1. 1945 jmenována (poslední) protektorátní
vláda, jejímž předsedou se stal R. Bienert
(zastupoval i státního prezidenta E. Háchu)

19. 9. 1938 vlády Anglie a Francie vyzvaly čs. vládu,
aby odstoupila pohraniční oblasti Německu

4. 4. 1945 jmenování první vlády Národní fronty
Čechů a Slováků v čele se Z. Fierlingerem

23. 9. 1938 čs. vláda vyhlásila mobilizaci
25. 9. 1938 čs. vláda odmítla Hitlerovi požadavky

5. 4. 1945 vláda schválila na své první schůzi v
Košicích vládní program dohodnutý v Moskvě;
vešel do dějin jako Košický vládní program

29. 9. 1938 Hitler, Mussolini, Chamberlain a
Daladier podepsali v Mnichově dohodu o
odstoupení pohraničního území českých zemí
Německu
30. 9. 1938 Československá
mnichovský diktát

vláda

16.5. 1945 Návrat prezidenta Edvarda Beneše do
Prahy

přijala

21. 6. 1945 Dekret prezidenta republiky č.
12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení
zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i
zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

5. 10. 1938 prezident E. Beneš abdikoval na funkci
prezidenta
7. 10. 1938 Vyhlášení autonomie Slovenska

29.6. 1945 Dohoda ČSR a SSSR o podstoupení
Podkarpatské Rusi

11. 10. 1938 Vyhlášení autonome Podkarpatské
Rusi

31. 7. 1945 Udělení amnestie prezidentem

30. 11. 1938 Československým prezidentem
zvolen Emil Hácha

3. 8. 1945 Dekret prezidenta republiky č.33/1945
Sb. o zbavení Němců a Maďarů československého
státního občanství

1. 12. 1938 jmenování nové čs. vlády v čele s R.
Beranem

29. 8. 1945 Udělení amnestie prezidentem

2.12. 1938 Udělení amnestie prezidentem

25. 10. 1945 na Václavském náměstí v Praze došlo
k slavnostnímu vyhlášení znárodnění

31. 12. 1938 Udělení amnestie prezidentem
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28. října 1945 Volba prezidenta (20. června 1940,
respektive od 18. července 1941, kdy SSSR i Velká
Británie definitivně uznaly československou
exilovou vládu v čele s prezidentem Benešem.

9. 5. 1955 Udělení amnestie prezidentem
11. - 14. 5. 1955 uzavření vojensko-politického
paktu nazvaného Varšavská smlouva
19. 11. 1957 A. Novotný zvolen prezidentem
republiky

6. 11. 1945 jmenována druhá poválečná vláda Z.
Fierlingera

1. 12. 1957 Udělení amnestie prezidentem

2. 6. 1946 E. Beneš zvolen prezidentem

17. 10. 1958 Spor s Polskem o Těšínsko ukončen
smlouvou (hranice navráceny do pozice před
okupací Polskou armádou)

2. 7. 1946 prezident E. Beneš jmenoval novou
vládu v čele s Klementem Gottwaldem
27. 8. 1946 Udělení amnestie prezidentem

9. 5. 1960 Amnestie – propuštěna většina
politických vězňů

10. 7. 1947 vláda rozhodla o neúčasti ČSR v
Marshallově plánu
11.12. 1947 Byla podepsána
dlouhodobé spolupráci ČSR a SSSR

smlouva

11. 7. 1960 Národní shromáždění schválilo novou
ústavu a změnu názvu republiky na
Československou
socialistickou
republiku,
jmenována první vláda ČSSR; premiérem se stal V.
Široký.

o

25. 2. 1948 komunistický převrat, prezident E.
Beneš přijal demisi členů vlády, K. Gottwald
pověřen sestavením nové vlády

9. 5. 1962 Udělení amnestie prezidentem

10. 3. 1948 tragicky zemřel Jan Masaryk

6. 11. 1962 Odstřel pomníku Stalina na Letné

9. 5. 1948 schválení Ústavy 9. května, zakotvení
lidově demokratického charakteru republiky

14. 6. 1964 Volby do Národního shromáždění (s
99,4 % vyhrála jediná kandidující politická
struktura Národní fronta Čechů a Slováků)

7.6. 1948 Abdikoval prezident Edvard Beneš

12.11. 1964 Volba prezidenta ČSSR s jedním
kandidátem – Antonínem Novotným

14. 6. 1948 K. Gottwald zvolen prezidentem
republiky

9. 5. 1965 Udělení amnestie prezidentem

15. 6. 1948 A. Zápotocký jmenován předsedou
vlády

10. 6. 1967 Přerušení diplomatických vztahů si
Izraelem, kvůli Šestidenní válce

19. 6. 1948 Udělení amnestie prezidentem

3. -5. 1. 1968 zasedání ÚV KSČ, které znamenalo
počátky Pražského jara, do čela KSČ zvolen A.
Dubček

3. 9. 1948 v Sezimově Ústí zemřel E. Beneš
5. - 8. 1. 1949 Československo se stalo zakládajícím
členem Rady vzájemné hospodářské pomoci
(RVHP),

22. 3. 1968 A. Novotný rezignoval na funkci
prezidenta republiky

?26. - 28. 1. 1949 politický proces s generálem H.
Píkou

30. 3. 1968 prezidentem zvolen L. Svoboda
8. 4. 1968 předsedou vlády jmenován O. Černík

?31. 5. - 8. 6. 1950 politický proces s Miladou
Horákovou, předsedkyní Rady československých
žen

9. 5. 1968 Udělení amnestie prezidentem
14. - 15. 7. 1968 Varšavská schůzka představitelů
pěti komunistických a dělnických stran, analýza
kritické situace v ČSSR

?20. - 27. 11. 1952 proces s tzv. vedením
protistátního spikleneckého centra v čele s R.
Slánským

21. 8. 1968 konec tzv. československého jara,
Československo obsazeno armádami pěti zemí
Varšavské smlouvy

21. 3. 1953 prezidentem republiky se stal A.
Zápotocký, ustanovena "staronová" vláda v čele s
V. Širokým
4. 5. 1953 Udělení amnestie prezidentem

16. 10. 1968 podpis Smlouvy o podmínkách a
dočasném pobytu sovětských vojsk v ČSSR

12. 12. 1954 předsedou nové vlády se stal V.
Široký

27. 10. 1968 schválen zákon o československé
federaci č. 143/1968 Sb.
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1. 1. 1969 prezident republiky jmenoval federální
vládu vedenou O. Černíkem

16. 6. 1986 jmenována nová federální vláda v čele
s L. Štrougalem, předseda vlády Josef Korčák

8. 1. 1969 předsednictvo České národní rady
jmenovalo vládu ČSR vedenou S. Rázlem

20. 3. 1987 Předseda vlády Ladislav Adamec
17. - 18. 12. 1987 G. Husák rezignoval na funkci
generálního tajemníka KSČ, zvolen M. Jakeš

17. 4. 1969 A. Dubček odvolán z funkce prvního
tajemníka strany, zvolení G. Husáka

12. 4. 1988 Předseda vlády F. Pitra

27. 5. 1969 Udělení amnestie prezidentem

21. 8. 1988 masové demonstrace proti okupaci

29. 6. 1969 Vláda Josefa Korčáka

10. 10. 1988 L. Štrougal rezignoval na funkci
předsedy vlády

29. 9. 1969 prezident republiky jmenoval novou
federální vládu vedenou O. Černíkem; toho
vystřídal 28. ledna 1970 v čele vlády L. Štrougal.
Předsednictvo České národní rady jmenovalo
novou vládu ČSR vedenou J. Kempným

12. 10. 1988 předsedou federální vlády jmenován
L. Adamec
27. 10. 1988 Udělení amnestie prezidentem
28. 10. 1988 v Praze se konala u příležitosti vzniku
republiky velká manifestace

28. 1. 1970 novým předsedou federální vlády
jmenován L. Štrougal, předsedou vlády ČSR
jmenován J. Korčák

8. - 9. 12. 1988 F. Mitterand se na návštěvě
Československa setkal se zástupci nezávislých
iniciativ

9. 12. 1971 Druhá vláda Josefa Korčáka
25. 2. 1973 Udělení amnestie prezidentem

21. 8. 1989 probíhaly demonstrace proti okupaci a
režimu

22. 3. 1973 L. Svoboda opět zvolen prezidentem
republiky

17. 11. 1989 na Albertově se konal pietní akt
pražských vysokoškoláků, jehož účastníci
požadovali změny režimu

8. 5. 1975 Udělení amnestie prezidentem
29. 5. 1975 namísto dlouhodobě nemocného L.
Svobody byl zvolen prezidentem G. Husák

manifestace studentů byla na Národní třídě
napadena pohotovostní jednotkou policie

1.8. 1975 Podepsán závěrečný akt vyplývající z
Helsinské konference

19. 11. 1989 založeno Občanské fórum

4. 11. 1976 Třetí vláda Josefa Korčáka

20. 11. 1989 zahájena stávka divadelníků a
vysokoškolských studentů, federální vláda
vyjádřila souhlas s postupem policie, masová
shromáždění občanů

1. 1. 1977 Založena Charta 77
6. 1. 1977 Havel, Vaculík a Landovský zatčeni, když
šli předat vrcholným představitelům režimu
Chartu 77

21. 11. 1989 setkání L. Adamce se zástupci
studentů, herců a občanské veřejnosti

30.5. 1978 Leonid Iljič Brežněv na přátelské
návštěvě ČSSR

23. 11. 1989 vydáno prohlášení, že armáda se
nezúčastní akcí proti občanům

20. 9. 1979 Umírá Ludvík Svoboda

28. 11. 1989 Federální shromáždění zrušilo čl. 4
ústavy (o vedoucí úloze KSČ), změnilo čl. 6 o
Národní frontě a čl. 16 o výchově v duchu
marxismu-leninismu; tím formálně skončilo 41 let
vlády komunismu v Československu

Říjen 1979 Václav Havel odsouzen k 4 a půl rokům
vězení za podvracení republiky
8.5. 1980 Udělení amnestie prezidentem
22. 5. 1980 Gustav Husák zvolen prezidentem

3. 12. 1989 L. Adamec sestavil
rekonstruovanou federální vládu

18. 6. 1981 Čtvrtá vláda Josefa Korčáka
4. 3. 1983 Václav Havel kvůli zdravotním potížím
propuštěn z vězení

novou

8. 5. 1985 prezident vyhlásil amnestii, která se
vztahovala i na některé politické vězně

7. 12. 1989 vláda L. Adamce podala demisi;
sestavením nové vlády "národního porozumění"
byl pověřen dosavadní místopředseda vlády M.
Čalfa (za KSČ).

22. 5. 1985 Gustav Husák zvolen prezidentem

8. 12. 1989 Udělení amnestie prezidentem
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10. 12. 1989 G. Husák rezignoval na funkci
prezidenta republiky

26. ledna 1993- Václav Havel byl zvolen
prezidentem ČR.

28. 12. 1989 A. Dubček zvolen předsedou
federálního shromáždění

3. 2. 1993 Udělení amnestie prezidentem
8. února 1993 - Oddělení měn; v ČR platí česká
koruna.

29. 12. 1989 V. Havel zvolen prezidentem
Československé socialistické republiky

4. 7. 1996 Druhá vláda Václava Klause

1. 1. 1990 Udělení amnestie prezidentem¨

30. listopadu 1997 - Vláda premiéra Klause podala
demisi. Koaliční kabinet již předtím opustili
ministři KDU-ČSL a ODA. Vnitrostranická krize v
ODS vyústila v odchod části členské základny do
nové Unie svobody. Klaus zůstal předsedou ODS.

6. 2.1990 Předseda vlády Petr Pithart
16. 2. 1990 Udělení amnestie prezidentem
20. dubna 1990 - Název republiky změněn na
Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR).

2. 1. 1998 Vláda Josefa Tošovského, tzv. úřednická
vláda

8. - 9. června 1990 - První svobodné volby; k
volbám přišlo v ČR 96,8 procenta voličů a
jednoznačným vítězem se stalo Občanské fórum,
které získalo důvěru zhruba poloviny voličů. Druhé
místo si udrželi komunisté.

20. 1. 1998 Václav Havel zvolen prezidentem
3. 2. 1998 Udělení amnestie prezidentem
19. - 20. června 1998 - Předčasné volby do
Poslanecké sněmovny, ve kterých zvítězila ČSSD
před ODS. Obě strany potom uzavřely opoziční
smlouvu, která umožnila existenci menšinové
vlády Miloše Zemana (ČSSD).

29. 6.1990 Vláda Petra Pitharta
5. 7. 1990 Václav Havel zvolen prezidentem
25. června 1991 - Podepsán protokol o ukončení
odsunu sovětských vojsk z Československa; o dva
dny později odletěl poslední sovětský voják z
území ČSFR.

22. 7. 1998 Vláda Miloše Zemana (opoziční
smlouva – tolerance ODS)
12. března 1999 - Česko se stalo členem
Severoatlantické aliance (NATO).

5. - 6. června 1992 - Parlamentní volby. V ČR
zvítězila ODS, jejíhož předsedu Václava Klause
poté prezident jmenoval předsedou české vlády.

17. 11. 1999 Iniciována výzva „Děkujeme,
odejděte“ s cílem přimět Václava Klause a Miloše
Zemana k odchodu z politiky.

2. 7. 1992 První vláda Václava Klause
Volba prezidenta 3. července 1992 - prezident
nebyl zvolen

15. 7. 2002 Vláda Vladimíra Špidly
2. února 2003 - Václavu Havlovi skončil jeho
prezidentský mandát. Havel byl hlavou
československého a poté i českého státu 12 let a
téměř sedm měsíců s krátkou pauzou v roce 1992.

Volba prezidenta 16. července 1992 - prezident
nebyl zvolen
20. července 1992 rezignoval na svůj úřad
dosavadní prezident Václav Havel

28. února 2003 - Novým českým prezidentem byl
zvolen čestný předseda ODS Václav Klaus.

Volba prezidenta 30. července 1992 - prezident
nebyl zvolen
Volba prezidenta 6. srpna 1992 - prezident nebyl
zvolen

13. - 14. června 2003 - Referendum o vstupu do
EU. Pro vstup bylo 77,33 procenta hlasujících,
účast byla 55,21 procenta.

Volba prezidenta 24. září 1992 – prezident nebyl
zvolen

1. května 2004 - Česko se stalo členem Evropské
unie (EU).

Volba prezidenta 3. října 1992 - nikdo nenavržen

11. - 12.června 2004 - První volby do Evropského
parlamentu v ČR. Zvítězila v nich ODS (devět
mandátů), před KSČM (šest mandátů). Vládní
ČSSD získala pouze dva mandáty.

26. srpna 1992 - Předsedové české a slovenské
vlády Václav Klaus a Vladimír Mečiar oznámili, že
společný československý stát ke konci roku 1992
zanikne.

4. 7. 2004 Vláda Stanislava Grosse

1. ledna 1993 - Vznik samostatné České republiky.

25. 4. 2005 Vláda Jiřího Paroubka
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4. 9. 2006 První vláda Mirka Topolánka

1. 1. 2013 Udělení amnestie prezidentem

Únor 2008 Volby prezidenta – vítězí Václav Klaus

Leden 2013 Volby prezidenta – vítězí Miloš Zeman

9. 1. 2009 Druhá vláda Mirka Topolánka,
předsednictví v Radě EU

13. 7. 2013 Vláda Jiřího Rusnoka, tzv. úřednická
29. 1. 2014 Vláda Bohuslava Sobotky

8. 5. 2009 Vláda Jana Fischera, tzv. úřednická,
předsednictví v Radě EU

13. 12. 2017 První vláda Andreje Babiše
Leden 2018 Volby prezidenta – vítězí Miloš Zeman

13. 7. 2010 Vláda Petra Nečase

27. 6. 2018 Druhá vláda Andreje Babiše

18. 12. 2011 Zemřel Václav Havel.
23. 12. 2011 Státního pohřeb Václava Havla
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