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I. Úvod (cíl, vzorek, metody práce) 
 

             
  
 
Cíl: 
   Cílem bakalářské práce byla analýza reflexe života židovských 
světů v ČSR a v Izraeli v poválečném období a to konkrétně v letech 
1948-1952 na stránkách komunistického deníku Rudé právo a dále 
zjistit, jaký pohled na tuto tematiku zvolené periodikum nabízelo 
svým čtenářům.  
Tisk je v dnešní době stále intenzivněji používán jako osobitý 
pramen k poznání minulosti, i když často velmi přehlížený, zato však 
s velikou výpovědní hodnotou. Pokusila jsem se o analýzu konstrukce 
dalšího možného pohledu nejen na fenomén holocaustu, ale i na 
problematiku židovských světů po 2. světové válce. Snažila jsem se 
porovnat reflexi Rudého práva s pohledem odborné historické 
literatury po roce 1989, vysledovat zda-li v nejednotném období let 
1945-1948 neprošlo uchopení zadané tématiky změnou a jestliže ano, 
pak na co byla vázána. Mým cílem je tedy výklad kausálních témat 
této reflexe. 
   Spodní část této časové hranice jsem zvolila s ohledem na 
skutečnost, že převzetí moci komunistickou stranou v únoru 1948 
znamenalo potvrzení jejího monopolního postavení v Československu  
a  dále pak na vznik Státu Izrael. Vrchní hranici tvoří období 
poznamenané Stalinovou a Gottwaldovou smrtí, čili poslední rok 
uplatňování tohoto bezvýhradného monopolu a dále jinak velmi 
významné téma tzv. Slánského procesu. 
 
Vzorek:  
   Základní pramen představují vyexcerpované články Rudého práva.1 
Celkový počet článků, se kterými jsem pracovala, činil 452. Při 
jejich výběru jsem prováděla redukci na základě témat, týkajících se 
problematiky židovských světů.  
   Rudé právo jsem zvolila s ohledem na to, že jako deník strany, 
která ve stanoveném období převzala moc v zemi, nejlépe odrážel 
stranickou linii KSČ2 a její orientaci na Sovětský svaz. Orientaci, 
která ovlivňovala postoje jak k domácím, tak zahraničně-politickým 
událostem. V této době měl komunistický režim zájem na kontrole 
periodického, především denního tisku. V březnu 1948 zahájilo 
ministerstvo informací revizi všech vydaných povolení k vydávání 
novin a časopisů3, čímž sledovalo podstatnou redukci4 doposud 
vydávaných periodik.5                                            

                                                 
1 Konkrétně pak ročníky 28-32. Při zpracování údajů o nákladech Rudého práva za sledované období jsem mj. 
vycházela i  ze statistik Federálního úřadu pro tisk a informace (dále jen FÚTI), který je v současné době uložen 
ve Státním ústředním archivu v Praze, 4. oddělení (fondy státní správy z let 1945-1992). Podle zřizovacího 
zákona č. 180/1980 Sb. Federální úřad pro tisk mimo jiné: navrhoval vládě ČSSR zásady státní politiky ve 
věcech tisku, prováděl registraci periodického tisku celospolečenského významu, zajišťoval ochranu důležitých 
státních zájmů v tisku. Předsedu FÚTI jmenovala a odvolávala vláda ČSSR. In: B. Koepplová, a kol., Dějiny 
českých médií v datech. Praha, Karolinum, 2003, s. 414-415.  
2 Návrh na reorganisaci Tiskového odboru : I. Úkoly: 1)a) “…co nejužší styk s pražskými deníky, aby bylo 
zaručeno, že všechny budou provádět akce strany a k běžným otázkám zaujímat stanovisko v souhlase s linií 
strany.” FÚTI, karton č. 398, č.j. 19/7-I., 9.3. 1948, s. 37.  
3 A. Křivánková, Několik poznámek ke struktuře českého tisku v období kolem Února 1948, Sešity novináře, 
1978 (roč. 12), č.1., s. 95. 
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   Rudé právo jakožto ústřední orgán KSČ vycházelo od 18.května 
1921.6 Současně s ním začal 20.září 1920 vycházet Večerník Rudého 
práva - od dubna 1928 do dubna 1934 s názvem Rudý večerník. Jeho 
vydání pro venkov s názvem Rudá zář vycházelo od dubna 1922 do září 
1936.    
   První redakci tvořili šéfredaktor B. Šmeral zodpovědný redaktor 
B. Novotný, dále pak A. Bouček, J. Hora, A. Macek, I. Olbracht,  
V. Vacek aj. V letech 1921 - 1928 byl šéfredaktorem F. Dobrovolný; 
v roce 1929 byl politickým vedením Rudého práva pověřen Kl. 
Gottwald, v letech 1933 - 1934 V. Kopecký, 1936 - 1938 J. Šverma, 
prvním poválečným šéfredaktorem se stal G. Bareš, 1946 - 1949  
V. Nový, 1949 (1955) - 1958 V. Koucký,  1954 - 1956 V. Dolejší. Mezi 
lety 1958 - 1968 a od roku 1975 byl šéfredaktorem O. Švestka  
a v letech 1983 – 1989 Z. Hoření. 
Rudé právo mělo vedle stálých redaktorů rovněž řadu spolupracovníků 
z oblasti vědy, kultury a umění a v neposlední řadě čtenářské 
dopisovatele. Ve sledovaném období převažovaly články původní (ať 
již s uvedením autora nebo anonymní) nad zprávami agenturními. Mezi 
nejčastěji objevující se agentury patřily TASS (informace o dění 
v SSSR), Reuter (informace o dění v Německu)a ČTK, dále pak 
Telepress, IP, UP, ADN, ATA, Tanjug atd.   
   V lednu 1921 byl ranní list i Večerník vydáván o 4 stranách, 
nedělní list o 8 až 12 stranách. V únoru 1921 byl ranní list 
rozšířen na 8 stran trvale.7 V roce 1936 se prodalo denně 26 000 
výtisků Rudého práva, v dalších letech náklad ještě vzrůstal. 

                                                                                                                                                         
4 Hned po únoru 1948 klesl počet deníků z 37 na 11. Výrazně politicky byl též omezen dovoz zahraničního tisku. 
Veřejné sdělovací prostředky byly instruovány tiskovým odborem ÚV KSČ jak a  co mají psát a hodnotit: 
“...naše lidová a socialistická demokracie nikdy nepřipustí, aby někdo zneužíval svobody tisku, svobody slova, 
svobody tvůrčí činnosti k podpoře názorů a snah příčících se zájmům lidu, zájmům socialismu a napomáhajících 
ideologii, která je nepřátelská ideologii socialistické a komunistické”. (V. Kopecký). J. Rataj, KSČ a 
Československo I.(1945-1960),  Oeconomica, Praha, 2003, s. 95-96. 
Před touto redukcí došlo ještě k čistkám mezi novináři. Novinářů a českého tisku vůbec se ve sledovaném 
období značně dotkly tzv. Únorové čistky prováděné akčním výborem Svazu českých novinářů, který vyloučil 
na svém zasedání 25. února 1948  sedmnáct publicistů známých svým protikomunistickým postojem. Ačkoli se 
vylučování novinářů veřejně nezdůvodňovalo, zdá se, že se opíralo o svévolnou interpretaci zákona č. 101/1947 
Sb. Ze dne 28.5.1947 o postavení redaktorů a o svazech novinářů. V říjnu 1948 Václav Kopecký při hodnocení 
čistek na I. Sjezdu novinářů uvedl, že zmínění zákon údajně na redaktorech požadoval „výslovně kladný postoj 
k lidově-demokratickému zřízení“. V. Kopecký, Nové úkoly tisku. In: I. Sjezd čs. novinářů v Praze, Praha, 1948, 
s. 45. In: J. Knapík, Únor a kultura: sovětizace české kultury, Libri, Praha, 2004, s. 35-36.  
5 J. Knapík, Února a kultura: sovětizace české kultury, Libri, Praha, 2004, s. 51. 
6Jak uvádí  Milena Beránková, Rudé právo od počátku kladlo důraz na agitační, propagandistickou a 
organizátorskou činnost. M. Beránková, A. Křivánková, F. Ruttkay, Československé dějiny žurnalistiky III. Díl. 
Český a slovenský tisk v letech 1918-1944, Praha 1988, s. 112-118.  
M. Beránková rovněž konstatuje, že “Se vznikem dělnických listů se objevuje nová kvalita i v české žurnalistice, 
a ta se pak vyvíjí dvěma směry: na jedné straně je to žurnalistika buržoazní (se stále zřetelnějším protilidovým 
zaměřením), na druhé straně je to žurnalistika proletářská (revoluční, navazující ve svém poslání na někdejší 
noviny národního obrození). Ve vzájemných střetech se rozvíjejí dva typy novinářství, které mají některé 
společné znaky, ovšem ve své ideologii, ve svých cílech politických i v ekonomických zájmech se 
antagonisticky třídně liší. Tyto dva směry v české žurnalistice a rozdíly mezi nimi jsou nejvíce patrné v době 
buržoazní republiky, zejména po vzniku KSČ, později pak po osvobození Československa v letech 1945-1948. 
Po Únoru 1948, po vítězství dělnické třídy v oboji o charakter republiky, nastupuje v podstatě již žurnalistika 
nového typu – žurnalistika socialistická a komunistická.” Cit.: M. Beránková, A. Křivánková, F. Ruttkay, 
Československé dějiny žurnalistiky I. Díl, Český a slovenský tisk v letech 1918-1944, Praha 1988, s. 5. 
7 M. Beránková, A. Křivánková, F. Ruttkay, Československé dějiny žurnalistiky III. Díl. Český  a slovenský tisk 
v letech 1918-1944, Praha 1988, s. 56. 
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Počátkem roku 1938 dosáhl údajně 40 000 výtisků a v září téhož roku 
stoupl na 50 000, 80 000 i na 100 000 výtisků denně.8 
Od 1.prosince 1945 činil zamýšlený náklad RP 680 tisíc9, 
Roku 1946 byl náklad Rudého práva 290 tisíc10; v únorových dnech 1948 
bylo poprvé dosaženo milionového nákladu; roku 1949 byl průměrný 
náklad RP v měsíci prosinci ve všedních dnech a nedělích 793.30011, 
v roce 1950 činil 750 tisíc12, v roce 1951 činil rozsah RP  
4 až 6 stran – při nákladu 768.500 výtisků, nedělní RP mělo stran  
8 – při nákladu 811.600 výtisků13,RP bylo podle návrhu plánu výkonů 
na rok 1952 vydáváno ve všední dny14 253-krát ročně a o nedělích pak 
55-krát ročně a to o nákladu 800 tisíc výtisků15, v roce 1962 činil 
náklad spolu se slovenským vydáním (které vycházelo od roku 1960 
v Bratislavě) 1 048 000 výtisků. Od října 1968 vycházelo Rudé právo 
6-krát týdně s pravidelnou sobotní přílohou Haló,sobota. 
   Rudé právo tiskla od září do prosince 1920 Lidová tiskárna 
v Lidovém domě16. Tiskárna Grafia pak od prosince 1920 do května 1927 
a poté od srpna 1929 do března 1930. V období od května 1927 do 
července 1927 a od března 1930 do října 1938 tiskla Rudé právo 
Internacionála, poté J. Hoffman v Karlíně. Od 13.května 1945 
vycházelo Rudé právo v tiskárně bývalého agrárního tiskového 
koncernu Novina v Praze Na Florenci. 
   Rudé právo bylo mnohokrát konfiskováno: v roce 1928 (od 29.října 
do 29.listopadu), v roce 1929 (od 17.července do 17.srpna), v roce 

                                                 
8 L. Huněk, Obrazy a stereotypy Německé říše, Rakouska a československých Němců ve Venkově a Rudém 
právu v období od března do září 1938, ved. práce PhDr. B. Soukupová, CSc., Praha 2004, s.5. 
9 Tiskový odbor ministerstva informací: ”Podle vyhlášky ministra financí ze dne 26.října 1945, č. 352,Ú.1.I., 
oznamujeme, že v době od  1.prosince 1945 hodláme vydávat periodický tiskopis a žádáme o povolení k tisku… 
Označení: Rudé právo, ústřední orgán KSČ; časové období vydávání: denně vyjma pondělí; rozsah: 6 stran; 
zamýšlená cena: 1 Kč…” FÚTI, karton č. 220,  č.j. 46151, Praha 12.11. 1945. 
10 Šéfredaktor RP Doležal píše tiskovému odboru ministerstva informací: ”…vydáváme celkem 15 mutací 
Rudého práva. Pro informaci uvádíme sestavení: vyd. jihočeské, plzeňské, kladenské, karlovarské, ústecké, 
liberecké, mladoboleslavské, hradecké, pardubické, jihlavské, kolínské, havl. brodské, moravské, pro okolí, 
pražské , pražské. FÚTI, karton č. 220, č.j. 21553, Praha 6.března 1946.   
11 FÚTI, karton č. 398, 182 I /č. 14, s.74. 
12 FÚTI, karton č. 398, č.j. 7370, s. 55. ” Z tohoto přehledu vyplývá pokles nákladů denního tisku… Tato 
klesající tendence je podle našeho názoru zaviněna nedostatečnou prací administrací a tím, že se nepřechází dost 
odvážně na nové formy distribuce…” tamtéž. 
Pozn. Soudruh Pexa ve Zprávě o situaci v rozšiřování stranického tisku píše: ” O distribuci stranického tisku 
pečuje především distribuční aparát  Rudého práva. Za tím účelem má vybudovanou svou vlastní síť náborových 
a distribučních středisek. Je to 36 administrací ve všech krajských a některých významnějších městech. 
V každém okresním městě jsou rozdělovny RP, mimo to je to řada stánků a prodejen. V Čechách a na Moravě 
čítá tato síť 230 náborových a distribučních středisek. Vedle aparátu RP mají však některé listy KV KSČ své 
vlastní administrace jako v Karlových Varech, Pardubicích a Č. Budějovicích. Stranický tisk distribuují také 
prodejny jiných listů jako Práce, Mladé fronty a podniky jako je např. Orbis”. FÚTI, karton č. 398, I./56, s. 121. 
13 FÚTI, karton č. 220, č.j. 74299, 23.3. 1951. 
14 ”Vydavatelství Rudé právo dopisem ze dne 24.3. 1952 oznamuje, že podle rozhodnutí ÚV KSČ bude od 31.3. 
1952 vycházet RP též každé pondělí. Současně se zastavuje Pondělník”. FˇUTI, karton č. 220, č.j. 210200, 
24.3.1952. 
15 FÚTI, karton č. 220, č.j. 74299-II., 14.2. 1952. 
Pozn. v témže roce, od 1.8., začalo vycházet RP také v Ostravě, místo dosavadního deníku Nová Svoboda. FÚTI, 
karton č. 220, značka: 220-II/2-16.4. 1952. 
16 8. Prosince ředitel tiskárny Hummelhans zvýšil Rudému právu účty o 75%. Odpoledne 9. Prosince přišel 
vládní rada Neumann uzavřít provoz tiskárny. V podvečer četnictvo vyhnalo účastníky schůze důvěrníků Velké 
Prahy a nakonec došlo ke konfliktu mezi přítomnými redaktory Rudého práva se senátorem Fr. Soukupem. 
Vyhození se odebrali do tiskárny Grafia  v Myslíkově ulici, aby zajistili vydání novin. V létě 1921 se přestěhoval 
sekretariát levice, později KSČ,  do dvorního traktu domu U Bubeníčků naproti v Myslíkově ulici, poté do 
Spálené č. 25.  M. Nechvátal, Založení KSČ: ve službách Kominterny, Havran, Praha, 2002, s. 21-22.  
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1931( od 21.února do 21.března), dále v období od 3.října 1933 až do 
3.ledna 1934 a poté od 14.února do 14.května téhož roku. Současně 
s Rudým právem byl zastavován i Večerník rudého práva. Po Mnichově 
byla Syrového vládou 20.října 1938 činnost Rudého práva zastavena. 
Začalo vycházet ilegálně17 a po celou dobu okupace bylo v některých 
obdobích vydáváno každých 10-14 dní. Poslední ilegální Rudé právo 
vyšlo 1.května 1945; první veřejné vydání pak 6.května 1945. 
 
 
Metody: 
   Samotné redukční analýze předcházela excerpce článků s danou 
tematikou.18 Pro zpracování analýzy tištěných pramenů používám 
archivně-historickou metodu, jejíž podstata spočívá v zařazení 
vzorku (tedy vyexcerpovaných článků) do širšího celkového kontextu  
( v tomto případě do společensko-politického) s přihlédnutím 
k měnící se společensko politické situaci, přičemž jsem použila 
metodu induktivní (z jedinečných výroků usuzujeme na závěr obecný).19 
V kvalitativní části výzkumu jsem pracovala pouze s články, které se 
zabývají domácím i zahraničním politickým vývojem vztahů v rámci 
židovských světů s přihlédnutím k četnosti výskytu daných témat. 
Tato témata pak byla v samotné kapitole kvalitativní analýzy 
pojednávána chronologicky. Dále jsem zde využila analýzy modelového 
přístupu k určitým problémům - model mediálního zacházení 
s nepřátelskou zemí (např. Izrael jako země přátelská a později 
nepřátelská) - kdy si na základě studia článků, které se na 
stránkách Rudého práva opakují, určuji objekt modelování, jenž 
později vyděluji z okolního světa.20 V mém případě tedy konkrétně 
reflexi určitých témat na stránkách Rudého práva týkající se životní 
situace Židů v daném období. 
V kvalitativní části výzkumu jsem zároveň použila metodu 
komparativní21 (historickosrovnávací) – konkrétně při zkoumání toho, 
jak Rudé právo reflektovalo tématiku židovských světů po holocaustu 
v porovnání s fakty, jak je zobrazuje odborná literatura po r. 1989. 
Cílem komparace je zjistit, nakolik se obrazy prezentované 
stranickým tiskem shodují s konstruováním této doby z pozic 
historiografie, zda-li se objevovaly nové problémy týkající se této 
tématiky nebo zda-li byly některé problémy záměrně zamlčovány. Dále 
do jaké míry se v referencích novinářů Rudého práva odrážel zájem 
resp. potřeby a záměry politické strany. 
 
 
 
 
 

                                                 
17 První číslo ilegálního Rudého práva vychází v srpnu 1939 – zpravodajské materiály byly zaměřeny především 
proti nacistickým okupantům,  ale i k členům londýnského exilu.  M. Beránková, Dějiny československé 
žurnalistiky, III. Díl, Praha, Novinář, 1988, s. 258-259. 
18 Zpracovány byly všechny informace týkající se česko-židovských vztahů, a to bez ohledu na rozsah, umístění 
článku nebo zprávy.  
19 M. Hroch, Úvod do studia dějepisu, Praha, SPN, 1985, s. 201-202. 
20Tato metoda se skládá z několika etap: a) na základě studia pramenů je určen objekt modelování, jež je vydělen 
z okolního světa; b) definice systému a vztahů uvnitř tohoto modelu; c) nakonec je možné formulovat hypotézy. 
Tamtéž, zpracovala L. Klusáková, s. 223- 224. 
21 Před použitím komparativní metody je nutné: a) definovat objekt komparace; b) určit jaké cíle sledujeme 
aplikací komparativní metody; c) stanovit kritéria, hlediska, rozměry, podle nichž bude možno objekty 
komparace analyzovat; d) vyjasnit si vztah komparativního postupu k časové ose. Tamtéž, s. 235. 
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Poznámky: 
 
- Předmětový rejstřík RP (deník, nakladatelství) vztahující se k období 1948-1953: 
G. Bareš (vl.jm. Breitenfeld) 1952-1953: redaktor RP (bez možnosti podpisu článků); Ilja Bart (vl.jm. Julius 
Bartošek-pseudonym: Ilja Hlučák) 1949-1950:redaktor RP; Karel Bradáč (pseudonym Baďura) 1945-1949: 
redaktor nakladatelství RP; Vojtěch Dolejší 1935-1938: redaktor RP, 1945-1950: odpovědný redaktor RP, 1954-
1956: šéfredaktor RP; Jan Fojtík 1951-1956: redaktor RP; Miroslav Galuška léto 1945-březen 1948: redaktor 
RP (zprvu filmový kritik kulturní rubriky, poté vedoucí rubriky zahraniční, do RP nastoupil na podnět Fr. 
Halase); Jarmila Haasová-Nečasová 1947-1948: vedoucí ženské rubriky RP; Jiří Hájek 1945-1948: kulturní 
redaktor RP; Milan Jariš (vl.jm. Martin Ležák) 1946-1948: redaktor RP a Nedělních novin RP; Ivan Jirko od  
r. 1952 hudební referent RP; Karel Konrád 1925, 1945-1958: redaktor RP; Vladimír Koucký 1945-1949: 
zástupce šéfredaktora RP, od léta 1948: vedoucí kulturní rubriky RP, 8.11. 1949: potvrzen předsednictvem ÚV 
KSČ prozatímně ve funkci šéfredaktora RP, 1949 (1955)-1958: šéfredaktor RP; Jaromíra Krýslová 1948: 
redaktorka pražské redakce RP; Vilém Kún po únoru 1948: tajemníkem R. Slánského ve věcech kultury, podzim 
1951: redaktor RP, po zatčení R. Slánského vyšetřován a v lednu 1953 propuštěn z vyšetřovací vazby, Jiří 
Marek (vl.jm. Josef Jiří Puchwein) 1952: krátce redaktor RP; František Natan od března 1948: zástupce 
ředitele podniku RP; Vilém Nový 3.7. 1946-1949: šéfredaktor RP, 8.11. 1949: této funkce zproštěn, 26.11. 1949: 
zatčen a v únoru 1950 na zasedání ÚV KSČ zbaven členství v ÚV KSČ a vyloučen ze strany; Jaroslav Opavský 
1949-1963 redaktor kulturní rubriky RP; Radovan Rychta 1945-1949: spolupracovník RP, 1951: redaktor 
týdenníku Tvorba, poté přešel do RP; Josef Rybák 1948-1958: vedoucí kulturní rubriky RP; Michal Sedloň 
(vl.jm. Antonín Neuretter) od r. 1945: redaktor kulturní rubriky RP; André Simone (vl.jm. Otto Katz) od  
r. 1946: zahraničně-politický komentátor RP, 1946-1952: člen ÚV KSČ, 9.6.1952: zatčen, srpen 1952: vyloučen 
z KSČ a poté popraven, 1963: občansky a politicky rehabilitován; Ivan Skála (vl.jm. Karel Hell) 1946-1959: 
redaktor kulturní rubriky RP; Vlastimil Školaudy 1945-1948: redaktor RP; Miloš Vacík 1951-1968: redaktor 
RP; Karel Vaněk 1948-1950: kulturní redaktor RP, In.: J. Knapík, Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-
1953, Libri, Praha, 2002.    
 
 
- Existuje několik definic slova antisemitismus. Rozhodla jsem se pracovat s definicí Wolfganga Benze, který 
pojem antisemitismus popisuje následovně: “ Pojem antisemitismus  byl zformulován roku 1879 německými 
protivníky Židů – patrně z okruhu žurnalisty Wilhelma Marra, aby odrážel hospodářsky a rasisticky založenou 
formu odmítání Židů, která se odlišovala od původní náboženské antipatie. Samotná skladba slova a. se zakládá 
na jazykovědných a  etnologických rozdílech  končícího 18.století, jež se pomocí pojmu semitismus snažilo 
zachytit  a negativně hodnotit “ducha” semitských národů v protikladu k národům indogermánským. Tento 
neologismus byl výrazem změněného, sekularizovaného názoru  již  nedefinovat Židy primárně jako 
náboženskou skupinu, nýbrž jako lid, národ nebo rasu. 
Na konci 19. století se pojem a. stal politickou ideologií a protestním hnutím moderních národních států, které se 
snažily usilovat o zabránění  právního a politického zrovnoprávnění Židů: Židé měli být jako část moderní 
občanské společnosti potíráni a vyloučeni. Rasisticko národnostní a. se stal nacionální integrační ideologií, jež 
Židům připisovala veškeré dobové negativní hodnoty (materialismus, sekularismus, “sociální otázku”). Židovství 
a germánství/němectví bylo šifrou  pro konflikt mezi idejemi francouzské revoluce a nacionálním, antimoderním 
světonázorem. Za 1.sv. války a po ní došlo k zostření a. neboť Židům byla, podle lidového práva, dávána za vinu 
porážka z r. 1918 (“Dolchstosslegende”- výmysl o ráně dýkou) a  revoluce (“Novemberverbrecher”-listopadoví 
zločinci). Německo bylo považováno za oběť plutokraticko-židovsko-marxistického spiknutí. Ve Výmarské 
republice se a. spojil se zásadní opozicí proti demokracii (“Judenrepublik”) a značně tak nabyl na politickém 
významu. A. rané NSDAP (1920-1923) představoval  pouze krystalizaci a radikalizaci  národně-
imperialistických idejí z let před r. 1918, a  NSDAP se tak téměř nelišila od ostatních národních organizací, které 
užívaly fanatické antižidovské propagandy. NSDAP si dala v únoru 1920 za program, vyloučit Židy ze 
společnosti “Volksgenossen”-příslušníků národa- a státních občanů a místo toho je chtěla  podřídit cizineckému 
právu jako “hosty” a přistěhované Židy vykázat. A. NSDAP měl dvojí charakter: jakožto “hnutí založené na 
citu” (Gottfried Herder) a jako nástroj propagandy, pomocí kterého měla být zatrpklost mas odvrácena na 
jednoho jediného “nepřítele”. 
Hitler propagoval a. “rozumu” jehož základy tvořily pseudovědecké teorémy složené ze sociálně-
darwinistického chápání světodějinného vývoje jakožto “rasového boje”. Židovská otázka byla formulována jako 
otázka rasová, přičemž za tímto antisemitským rasismem se skrývaly rasová utopie, společenská  biologie  
a rasová hygiena. V tomto manicheistickém myšlenkovém systému byli Židé nazíráni jinak než ostatní “ne-
árijci”, kteří byli v zamýšlené rasové hierarchii řazeni na nižší stupeň; Židé byli postaveni do protikladu 
k ideálnímu typu “árijce” jakožto mocná “protirasa” a “negativní typ”. Definice “krve” byla však sekundárně 
spojena s domnělou představou “židovského ducha”, neboť  liberalismus, kapitalismus, bolševismus a svobodné 
zednářství bylo chápáno zároveň jako výraz židovsko-materialistického ducha  jakož i  nástroj židovství. 
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“Mezinárodní židovstvo” bylo považováno za hnací sílu stojící za všemi vnitro- i zahraničně politickými 
problémy, neboť mu byla připisována snaha o světovládu, jak se to zdály dokazovat “Protokoly sionských 
mudrců”. Hitler proto předpokládal světový konflikt mezi Židy a “árijci”, neboť podle jeho pojetí židovstvo 
neohrožuje pouze německý národ nýbrž všechny národy (“rasová tuberkulóza národů”), takže cílem politiky 
musí být nakonec “odstranění Židů vůbec”. V představách o boji o existenci, ve kterých národy vedou 
nelítostnou válku o životní prostor, se nachází spojení a. s rasovou utopií a s koloniálním konceptem  životního 
prostoru. Hitler vícekrát ve svých projevech vyhrožoval, že výsledkem války “zaviněné Židy” nebude vyhlazení 
evropských národů, nýbrž židovstva. Nacionálně-socialistický a. se však nezakládal pouze na rasových teoriích, 
nýbrž čerpal ze všech motivů antisemitské tradice. Proto se obraz “Žida” pohyboval mezi představou mocného 
nepřítele a “podčlověka”, který parazituje na jiných národech, jejichž státy ničí a pomocí rasového míšení 
snižuje úroveň rasy. Za tímto neurvalým a pornograficky konotovaným a. stojí exemplárně plátek “Der 
Stuermer” . 
NSDAP se od prvotního literárního a. císařství  odlišoval svým převedením do teroristické politiky. Verbálně 
agresivní a. NSDAP nebyl náhražkou skutků, nýbrž předvojem činů. I když neexistoval žádný konkrétní plán 
akcí, přesto vyhlazení národů obsahovala samotná logika rasistického a., neboť k jeho charakteristickým prvkům 
patřilo odmítnutí nalezení úpravy trvalé německo-židovské koexistence, neboť tento a. neměl za cíl stav podobný 
apartheidu, nýbrž jeho cílem bylo úplné “odstranění” Židů. Dynamická souhra stranických seskupení a státních 
orgánů se postupně radikalizovala poté, co se a. stal  r. 1933 stranickou doktrínou; od bojkotních opatření –  
i když ve formě částečně si odporující politiky – přes stále více rozsáhlejší právní, hospodářské a sociální 
vyloučení Židů  až po listopadové pogromy, deportace a nakonec až po konečné řešení židovské otázky”.      
In.: Benz,W.,  Geschichte des Antisemitismus, Muenchen 2002.  
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II. POÚNOROVÉ OBDOBÍ V ČESKOSLOVENSKU 
(kompilace na základě vybraných profilujících titulů současné 

historiografické literatury) 
    
 
Poválečná situace ČSR: 
   Léta 1945-1948 navazovala na mimořádně dramatické události, na 
hospodářskou krizi a válku, které zasáhly do života jednotlivých 
zemí a jejich obyvatel, přinesly nejen materiální škody a oběti na 
životech, ale i změny v postojích k budoucnosti.22 
Druhá světová válka změnila jak politickou mapu, tak velmocenské 
vztahy v Evropě.23 Klíčovým bodem utváření poválečné zahraničně-
politické linie byla dlouhodobá československo-sovětská smlouva  
o přátelství a spojenectví z 12.prosince 1943 (ještě předtím však 
byla podepsána sovětsko-československá smlouva v květnu 1935), 
dalším ukazatelem přesunu do sovětské sféry vlivu byla Jaltská 
konference24, Košický vládní program25 a v neposlední řadě osvobození 
Československa Rudou armádou.  
Na konferenci funkcionářů KSS v dubnu 1945 v Košicích ve svém 
projevu Gottwald předjímal ambice KSČ: „ Změny způsobené hlavně tím, 
že Rudá armáda podlomila moc německého fašismu, vidíme i u nás (…). 
Nespadlo z nebe, že máme dnes takový stav, že všichni nekomunističtí 
členové vlády museli uznat základní principy široké demokracie (…). 
Politicky je hlavní problém v tom, abychom dovedli vést celý národ 
jako strana pracujícího lidu a strana dělnická a abychom jako 
reprezentanti národa byli uznáváni(…). Národ hledá jiného vůdce  
a tím může být jedině dělnická třída a my, komunistická strana jako 
strana dělnické třídy. A o to právě jde, abychom se prosadili jako 
vedoucí síla(…). Strana má čistý štít, lid jí viděl jako stranu 
lidovou, stranu obětavých bojovníků (…). Druhá naše přednost 
nesmírného významu je práce a využití oněch orgánů, které se dnes 
historicky vytvořily a které mají podle našich plánů hrát 
rozhodující úlohu – tj. národních výborů (…). Národní výbory jsou 
hlavní arénou politického boje. (…)Program vlády(…) byl psán námi 
(…) prošlo v něm vše to, co strana považuje za hlavní  
a nejdůležitější (…). Národní frontu nestavíme na našem, 
komunistickém programu, který má za cíl sověty a socialismus, nýbrž 
na vládním programu (…).  My sami vládnout nemůžeme a oni sami 
vládnout také nemohou. Oni nemohou vládnout bez nás a my bez nich. 
Přitom oni více bez nás než my bez nich. Zůstává nutnost spolupráce 

                                                 
22  Kalinová,L.,  Východiska, očekávání a realita poválečné doby, K dějinám české společnosti v letech 1945-
1947, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2004, s.9. 
23  Kaplan, K.,  Československo v letech 1945-1948, SPN, Praha, 1991, s. 5-6. 
24 Konaná 4.-11.2. 1942, která položila základ k rozdělení poválečného Německa a celé Evropy. Její výsledky 
přisoudily Československu místo v sovětském bloku. 
25  4. dubna 1945 byla v Košicích jmenována první poválečná vláda Národní fronty Čechů a Slováků. V této 
vládě obsadili komunisté nejdůležitější ministerstva: vnitra, zemědělství a informací. Košický vládní program 
schválený 5. dubna 1945 byl výsledkem dohody obou center (londýnské i moskevské emigrace) zahraničního 
odboje. Program byl rozdělen do 16 kapitol kdy z hlediska tehdejšího vývoje měly  zvláštní význam ustanovení 
týkající se národní očisty, změn sociální struktury, národnostní otázky, charakteru nové moci a zahraniční 
orientace.  Jak uvádí J. Rataj: V Košickém vládním programu se prosadil komunistický vládní návrh na likvidaci 
původní struktury státního aparátu (zastupitelstva, zemské správy) a vytvoření nového typu lidově 
demokratického aparátu, jehož základní složkou by byly národní výbory všech stupňů (místní, okresní, zemské).  
Rataj, J., KSČ a Československo I. (1945-1960), Oeconomica, Praha, 2003, s. 10.  



 12 

s druhou politickou skupinou, která je ke spolupráci s námi 
donucena.”26   
Podle novináře J. Rupnika byly přednostní svazky se Sovětským svazem 
nastíněny již formulováním českého národního zájmu (který po 
osvobození schvalovala většina Čechů). Dvojího cíle, který Beneš 
sdílel s komunisty – obnovení československého státu v jeho 
předmnichovských hranicích a řešení německého problému – mohlo být 
dosaženo pouze pod záštitou Sovětského svazu.27    
   Spolupráce politických sil na sklonku války a prvních poválečných 
měsících v sobě ukrývala latentní zdroje napětí jak v mezinárodním, 
tak i ve vnitřním měřítku. Sociální hnutí a nálady jednotlivých 
společenských skupin i chování politické reprezentace se během tří 
poválečných let měnily. První poválečná Fierlingerova vláda byla 
vytvořena podle zásady paritního zastoupení stran.28 Výsledky 
parlamentních voleb 1946 potvrdily vítězství komunistů v českých 
zemích (40,17%) a v celostátním měřítku (37,94%). Od poloviny roku 
1946 a zejména v roce 1947 (v době rostoucího napětí a změn 
v komunistickém hnutí) se měnilo i klima v zemi. KSČ (povzbuzena 
úspěchem v květnových volbách v roce 194629) podněcovala ve 
spolupráci s odbory organizované hnutí dělnictva30 za urychlení 
společenských změn ve prospěch získání vlastní monopolní moci.31  
   V Československu byly po válce nálady obyvatelstva pro sociální 
změny tak silné, že veřejní činitelé proti nim nemohli vystupovat. 
Po květnu 1945 byly nálady ve společnosti, zvláště dělnictva, 
charakteristické netrpělivostí a radikalismem.32 Klíčovým sociálně 
politickým požadavkem se po květnu 1945 stalo znárodnění zestátněním 
klíčového průmyslu a peněžnictví za náhradu v říjnu 1945 (čtyři 

                                                 
26  Gottwald,K.,  Spisy XII, Praha 1955, s. 13-25. 
27  Rupnik, J., Dějiny Komunistické strany Československa, Academia, 2002, s. 248-249. 
28 Tento postup zvýhodňoval KSČ, jež využívala formální samostatnosti KSS k získání dvojnásobného počtu 
křesel. Komunisté tak získali dvě místa místopředsedů vlády (K. Gottwald, V. Široký), ministerstvo vnitra  
(V. Nosek), informací (V. Kopecký), zemědělství (J. Ďuriš), školství (Z. Nejedlý) a práce a sociálních věcí  
(J. Šoltéz). Rataj,J.,  KSČ a Československo I. (1945-1960), Oeconomica, Praha, 2003, s. 15-20.    
Srv. Polišenská, M., Výsledky jednání československé vládní delegace v Moskvě v červenci 1946 a jejich 
interpretace v Československu, In: Po stopách nedávné historie, Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana, 
pro ÚSD AV ČR, Prius, Brno, 2003, s. 107. 
29  KSČ ve volbách zvítězila s převahou v českých zemích (40,1% hlasů)  i celostátně (37, 94% hlasů). Druhé 
místo získali národní socialisté (18, 29%), na třetím místě byla lidová strana (15,64%), nejméně hlasů získala 
sociální demokracie (12,5%). In: Kocian, J., Poválečný vývoj v Československu, SPN, Praha, 1993., s. 56. 
 KSČ měla v roce 1945 půl milionu členů, v roce 1947 jeden a čtvrt milionu, v roce 1948 dva a půl milionu, což 
byla téměř polovina obyvatelstva v pracovním věku. In: Rupnik, J., Dějiny KSČ, od počátků k převzetí moci, 
Academia, Praha, 2002, s.14. 
30 KSČ byla již v předválečném období masovou politickou stranou opírající se hlavně o členy z řad 
průmyslového a zemědělského dělnictva. V masové KSČ měli dělníci i po r. 1945 převahu. KSČ byla stranou 
převážně či především dělnickou v tom smyslu, že dělníci mezi jejími členy tvořili skupinu největší, nejvlivnější 
a nejaktivnější.  Ač vedení usilovalo, aby se KSČ stala stranou celonárodní, zůstala do únorového střetnutí  
v r. 1948 stranou dělnickou.  J. Maňák, Proměna dělnické strany v organizaci moci (Problematika dělnického 
charakteru KSČ v letech 1945-1953 ve světle stranické statistiky, In:Kárník, Z., Kopeček, M.: Bolševismus, 
komunismus a radikální socialismus v Československu, Svazek I., ÚSD, Dokořán, Praha, 2004, s. 196-197. 
31 Kalinová,L., Východiska…s.11. 
32 Na sklonku války se projevily živelným vytvářením revolučních orgánů na závodech, které vycházely 
z požadavku okamžitého vyvlastnění výrobních prostředků. Významnou úlohu přitom měly jednotné odbory 
vedené Ústřední radou odborů, které vedly dělnictvo k obraně závodů a k vytváření revolučních gard. Kalinová, 
L., Postoje obyvatelstva k sociálním otázkám v období státního socialismu, In: Sborník k 75. narozeninám doc. 
Karla Kaplana, Prius, Brno, 2003, s. 193. 
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dekrety prezidenta republiky č. 100-103/1945 SB.)33, dále pozemková  
a měnová reforma. První poválečný dvouletý plán34 na léta 1947-1948 
byl plánem poválečné rekonstrukce.Hospodářská situace byla v této 
době velmi obtížná, vnitřní trh trpěl nedostatkem zemědělských  
a textilních výrobků i investičními prostředky nutné pro zemědělskou 
malovýrobu. Ekonomicky se Československo ocitlo na přelomu.35 
Přestože i v prvních poválečných letech existovaly pokusy 
politických stran nadřazovat kritériu odborné zdatnosti pracovníků 
hospodářského aparátu kritérium stranické příslušnosti, převládali 
v klíčových funkcích odborníci.36 Došlo k tomu, se celkově se česká 
společnost za krátkou dobu radikálně proměnila, změnilo se i územní, 
odvětvové a sociální složení a rovněž i příjmové rozvrstvení37  
a postavení jednotlivých skupin obyvatelstva.38 Československý 
zahraniční obchod zůstal i po r. 1945 soukromý. V září 1945 byla 
podepsána první poválečná hospodářská smlouva se Sovětským svazem. 
V prvních letech po válce sehrála nezanedbatelnou úlohu při 
zásobování obyvatelstva pomoc z UNRRY (Správa Spojených národů pro 
pomoc a obnovu).39  
V roce 1947 byla obchodní provázanost ČSR se Západem z lidově 
demokratických zemí největší.40 V této době se v ČSR začaly 
projevovat první náznaky ekonomické a politické krize. Došlo 
k oslabení vnitřního trhu (do kterého se promítlo ukončení dodávek 
strojů a surovin poskytovaných v rámci pomoci UNRRA), ve ztrátě 
konkurenční schopnosti na zahraničních trzích (vyvolané obtížemi ve 
znárodněném průmyslu), další příčinou byly důsledky sucha v létě 
1947 a neobdělané desetitisíce hektarů půdy v pohraničí (odsun 
německého obyvatelstva, důsledky pozemkové reformy). Ekonomicky se 
Československo ocitlo na přelomu.41 
   Po roce 1945 se změnila národnostní struktura ČSR. Československá 
vláda i politické strany obnovily ČSR programově jako stát národní. 
Předpokládaly, že v republice nebudou národnostní menšiny, a pokud 
tu zůstanou, budou patřit výlučně do kompetence čs. státu. Snížil se 
tak početní stav národností a byl posílen národní charakter státu.42 

                                                 
33 Znárodnění bylo dělnictvem chápáno jako akt sociální spravedlnosti, jako cesta k odstranění nerovností ve 
společnosti a postupně i jako součást přechodu k socialismu. Tamtéž, s. 192. 
34 Schválený Národním shromážděním v říjnu 1946 (zákon č. 192/1946 Sb.). Rataj,J.,  KSČ…, s. 41. 
35 Kocian,J.,  Poválečný…, s. 63-65. 
36 Kalinová,L.,  Ke změnám ve složení hospodářského aparátu ČSR v 50.letech, In: Po stopách nedávné 
historie, Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana, pro ÚSD AV ČR, Prius, Brno, 2003, s. 150. 
37 Případy zaostávání mezd za životními náklady a naléhavá potřeba získat pracovní síly do zemědělství  
a hornictví si vynutily již v létě 1945 zvýšení mezd horníkům a zemědělským dělníkům. Kalinová,L.,  Postoje 
obyvatelstva k sociálním otázkám v období státního socialismu, In: Po stopách nedávné historie, Sborník  
k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana, pro ÚSD AV ČR,Prius, Brno, 2003, s. 193. 
38 Kalinová,L.,  Východiska, očekávání a realita poválečné doby. K dějinám české společnosti v letech 1945-
1948. ÚSD AV ČR, Praha, 2004, s. 65. 
39 Její výše do jara 1947 dosáhla 270 mil.dolarů. ČSR sama předala do fondu UNRRY zboží, zvláště cukr, 
v hodnotě 8 mil. dolarů. Rataj,J., KSČ…, s. 42-43. 
40 Obchodní styk s kapitalistickými  státy tvořil v roce 1945 57%, v roce 1946 78% a v roce 1947 86% čs. 
zahraničního obchodu. Tamtéž, s. 42. 
41 Kocian,J.,  Poválečný…,  s. 63-65. 
42 Jako výsledek odsunu Němců a masové výměny obyvatel s Maďarskem se předválečný mnohonárodnostní stát 
stal téměř výlučně homogenním, ve kterém Češi a Slováci tvořili více než 94% populace. V souladu s nově 
přijatou národnostní politikou a politikou vůči menšinám už nebyl uznáván status židovské pospolitosti. Od té 
doby se mohli Židé buď hlásit k české nebo slovenské národnosti. L. Rothkirchenová, Státní antisemitismus 
během komunistické éry 1948-1989. In: Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika 
Karla Kaplana, s. 113.  
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Na jaře 1945 se českoslovenští Židé začali (z emigrace, z válečných 
bojišť a z koncentračních táborů) vracet domů. Zahynulo 80 000 Židů 
z přibližně 90 000, kteří žili v českých zemích.43 Podle různých 
odhadů žilo v letech 1945-1946 v ČSR 43000-55000 Židů. Tedy méně než 
sedmina židovského obyvatelstva z doby před druhou světovou válkou. 
Jak uvádí H. Krejčová, Židé se vraceli s nadějí na nový život  
a s vírou, že se již antisemitismus nemůže po holocaustu opakovat. 
Ve skutečnosti se ovšem vraceli do jiné republiky, než jaká byla 
v období meziválečném. Mnozí židovští navrátilci se stali objektem 
národnostní a sociální nenávisti44. Dále Krejčová uvádí, že byl 
zneužíván nacionální prvek, který hrál po válce velikou roli  
a vylučoval Židy ze společnosti jako germanizátory a maďarizátory.45 
Obdobný byl i prvek sociální, a to nejen při navracení židovského 
majetku, ale i při zapojování Židů do „nového” života. Poválečný 
antisemitismus měl zejména v českém prostředí povahu převážně 
verbálního osočování nebo byrokratické arogance a zaujatosti při 
majetkoprávních nebo jiných úředních úkonech.46 Přestože prezident 
Beneš, Jan Masaryk a další političtí představitelé tyto projevy 
kritizovali, napsali 12.července 1945 vedoucí představitelé 
Světového sionistického kongresu Janu Masarykovi. Vyjádřili obavu 
z prohlášení československých osobností o budoucím postavení 
československých Židů. Mluvilo se v nich o tom, že si Židé budou 
muset vybrat mezi emigrací do Palestiny nebo úplným duchovním, 
kulturním a politickým ztotožněním se s jedním z národů 
Československa - s českým nebo slovenským. Autoři dopisu rovněž 
požadovali navrácení židovského majetku.47 Na Slovensku docházelo 
v některých místech ve vztahu k Židům navíc i k fyzické agresi - 
jako tomu bylo 24.září 1945 v Topoĺčanech a okolí, 2.-5.srpna 1946  
a v létě 1948 v Bratislavě při Sjezdu partyzánů.48 Podle  
H. Krejčové zde panovala tendence snižovat odbojové zásluhy Židů.49 

                                                 
43 Z téměř 90 000 slovenských Židů z r. 1939 přežilo klerofašistickou Slovenskou republiku asi 23 000 Židů. 
Bylo zahubeno i 75 000 Židů z Podkarpatské Rusi, okupované za války Maďari, a 25 000 Židů ze slovenského 
území odstoupeného r. 1938 vídeňskou arbitráží Maďarsku. 12 000 Židů z Podkarpatské Rusi optovalo pro ČSR 
po připojení této země r. 1945 k SSSR a přesídlilo převážně do českých zemí. Rataj,J., KSČ a …, s. 26-27. 
Helena Krejčová uvádí, že v r. 1938 žilo na Slovensku přibližně 137 000 židovských obyvatel. Přežilo jich asi 20 
000 a 8 000 Židů podle Norimberských zákonů. Jednalo se o  15% původního stavu. Krejčová,H.,  Český  
a slovenský antisemitismus 1945-1948, In: Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika 
Karla Kaplana, s. 165. 
44 Antisemitismus na našem teritoriu je podle H. Krejčové ” (…) pociťován národnostně a sociálně ekonomicky 
(…). Žádná z těchto forem se nevyskytuje v čisté podobě, ale obě se neustále prolínají a doplňují - 
antisemitismus národnostní je podmíněn sociálním, antisemitismus sociální má národnostní zabarvení.“  
Krejčová,H., Čechy na úsvitu nové doby..., s. 103-104. 
45 Prohlášení  V. Kopeckého v září 1944 v článku “ O otázce antisemitismu”, ve kterém stanoví tato čtyři kritéria 
pro udělení československého občanství:  „  (…) Každý (vracející se) emigrant židovského původu bude přísně 
zkoumán, jak se v minulosti choval z národnostního hlediska, jaký byl jeho vztah k německému a maďarskému 
nacionalismu, případně iredentismu, jaký byl jeho vztah k českému národu a k dalším slovanským národům. 
Stejně přísně se bude zkoumat jeho chování během Druhé republiky a během okupace (…).“  In: Rothkirchen,L.,  
Státní antisemitismus…, s. 112.  
46 Případy Varsdorf-Mohelnice-Žamberk. Krejčová,H.,  Čechy na úsvitu nové doby..., s. 105-106. 
47 Prezident Beneš a předseda vlády Fierlinger přislíbili zástupci Světového židovského kongresu, s nímž se 
setkali v prosinci 1945, že se Židé budou těšit úplně rovnosti a ukradený nebo zkonfiskovaný majetek jim bude 
vrácen.  Nestalo se tak. Yegar, M., Československo, Sionismus, Izrael, Victoria Publishing, Praha, 1997, s. 62. 
48 Vina za Topoĺčany byla nakonec připsána na vrub gardistům, stejně jako za bratislavské násilnosti, po nichž 
byli za další viníky označeni Maďaři. In: Krejčová, H.,  Český a slovenský antisemitismus..., s. 168-170. 
49 Krejčová,H.,  Český a slovenský antisemitismus…, s. 168.  Na s. 171. H.Krejčová tvrdí, že poválečné 
oživování židovské otázky, problémy germanizace a maďarizace Židů, bagatelizování židovské účasti 
v domácím i zahraničním odboji, drobné i rozsáhlejší skandalizování, mělo jediný motiv a cíl – majetek. Rovněž, 
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S tímto tvrzením, že v poválečném Československu byla odbojářská 
činnost Židů přehlížena, souhlasí rovněž L. Rothkirchenová, která 
uvádí, jak ironické je, že převážná část židovských účastníků 
domácího odboje pocházela právě z té části obyvatelstva, která byla 
nedílnou součástí české společnosti.50 V Teplicích-Šanově na schůzi 
KSČ 16.3. 1947 ministr V. Kopecký ve svém projevu pravil: „ (…) tito 
bradatí Šalamounové, tato židovská svoloč, která se teprve 
v poslední době připojila k domácímu nebo zahraničnímu odboji, nemá 
přednostního práva podle dekretu 225 před řádnými Čechy.”51 Jak uvádí 
E. Kulka, jediná z dosažitelných publikovaných statistik udávajících 
složení mužstva Československé vojenské jednotky v SSSR podle 
národnostních skupin zakotvených v ústavě předmnichovského 
Československa, vychází z hlášení československé vojenské mise  
z 1.května 1942: ze 606 zaregistrovaných vojáků bylo 110 Čechů, 124 
sovětských Čechů, 43 polských Čechů, 21 Slováků, 19 Zakarpatských 
Ukrajinců, 3 Maďaři a 286 Židů.52  
   V prvních poválečných letech se znovu ustavené židovské obce 
staraly i o potřeby těch rasově pronásledovaných, kteří před válkou 
nebyli jejími členy a platili za Židy pouze na základě norimberských 
zákonů (takzvaní Židé kategorie B53). Obnovené Židovské obce54 po roce 
1945 vytvořily Radu Židovských náboženských obcí v Čechách a na 
Moravě a Ústredný Svaz židovských obcí na Slovensku. V průběhu let 
se ukázalo, že ne všechny obnovené obce jsou životaschopné jako 
samostatné jednotky, a tak došlo k několika správním reformám. 
V roce 1945 bylo v českých zemích obnoveno-na krátký čas celkem 59 
ŽNO a řada synagogálních sborů.55 

                                                                                                                                                         
že se postoje Čechů a Slováků  v tomto ohledu znatelně lišily. Odlišná válečná zkušenost  spočívala v pouze 
částečné participaci Čechů na osudu svých Židů a jejich majetku jen okrajově, zatímco slovenští občané se díky 
arizaci židovského majetku hospodářsky pozvedli a byl to především vlastní stát, kdo rozhodoval  
o protižidovských nařízeních a deportacích. „Z tohoto důvodu šlo bezprostředně po válce v Čechách spíše  
o získání židovského majetku, na Slovensku o jeho udržení“.  
50 Více o této tématice viz. L. Rothkirchen, Židé v domácím odboji (1938-1942) In: Veber, V.,  a kol., Židé 
v novodobých dějinách, Karolinum, Praha, 1997, s. 95-118.   
51 Krejčová,H.,  Čechy na úsvitu nové doby…, s. 108. 
52“I když v ní uvedených 286 vojáků židovské národnosti svými 47,25%daleko převyšuje podíl ostatních 
uvedených národnostních skupin, zdaleka nevystihuje skutečný stav a poměr vojáků židovského původu, kteří 
tehdy československou vojenskou jednotku v Buzuluku tvořili. Podle střízlivých a vcelku shodných odhadů se 
počat vojáků židovského původu pohyboval mezi 70 až 80% celkového počtu jednotky.“ cit. Kulka,E.,  Židé 
v Československé Svobodově armádě, Naše vojsko, Praha, 1990, s.145-146. 
53 Tedy osoby, které nebyly mojžíšského vyznání, ale trpěli za nacismu stejně jako členové náboženských obcí. 
54 Na území Protektorátu Čechy a Morava žilo po březnu 1939 přibližně 120 000 osob, z toho asi 15 000 
emigrantů z Německa a Rakouska. Díky nově nastalé situaci se musely změnit podmínky práce 136 ŽNO. Došlo 
ke změně organizační struktury. V dubnu 1939 se sjednotilo 7 ŽNO, fungujících v podstatě nezávisle v různých 
částech Prahy (V Praze působilo 7 ŽNO a 111 spolků, mimo Prahu 130 organizací a 229 spolků) do ŽNO Praha. 
Při pražské obci bylo zřízeno vystěhovalecké oddělení v čele s Hanušem Bonnem, které bylo v podstatě řízeno 
tzv. Ústřednou pro židovské vystěhovalectví. Pražská ŽNO převzala jurisdikci nad všemi obcemi v Protektorátu. 
Měla i další úkoly: převzala funkci pracovního úřadu pro Židy, kteří byli nasazováni zejména na stavby silnic, 
vybírala poplatky a daně, shromažďovala statistická data, prostřednictvím svého časopisu informovala členy 
obce o nejrůznějších obstrukcích ve společenském, ekonomickém, náboženském i soukromém životě. Brzy byla 
nucena plnit i nacistické příkazy týkající se deportací. Kárný,M., Konečné řešení, Genocida českých Židů 
v německé protektorátní politice, Academia, Praha, 1991, s. 114-115. K tomuto Soukupová,B., Židovská identita 
ve 20.století. Tradice a historická změna In:….., s. 105. 
55  Seznam některých obnovených ŽNO po roce 1945: Praha, Boskovice, Brno, Cheb, Kolín, Mikulov, Mladá 
Boleslav, Ostrava, Prostějov, Teplice, Třebíč, Uherský Brod, Liberec, Karlovy Vary, Ustí n.Labem., Podmokly-
Děčín, Olomouc, Banská Bystrica, Šala, Pieštany, Hlohovec, Dunajská  Streda, Trenčín, Bánovce, Bardejov, 
Šahy, Stropkov, Humenné, Vrbové, Levice, Rimavská  Sobota, Nové Mesto nad Váhom. 
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Během let 1945-1948 se uskutečnily dva sjezdy delegátů žid. náb. 
obcí.56 První z nich se konal v září 1945 za účasti 46 náboženských 
obcí. Došlo na něm k vytvoření Společenství židovských náboženských 
obcí v zemích české a moravskoslezské, z něhož vznikla později Rada 
ŽNO. Předsedou Rady byl zvolen Arnošt Frischer. Po sjezdu byly 
vymezeny obvody jednotlivých obcí, řešeny otázky obnovené činnosti 
obcí, otázky týkající se navrátilců židovského vyznání, navrácení 
žid. bytů, restituce židovského majetku a projednány otázky státního 
občanství, týkající se především lidí, kteří se v roce 1930 hlásili 
k německé nebo židovské národnosti.Druhý sjezd obcí se konal v říjnu 
1947. Byla na něm opět zvolena Rada ŽNO a jejím předsedou byl opět 
Arnošt Fischer. Většina obcí se v následujícím období postupně 
rozpadla. Jejich starší členové umírali, mladší se buď zcela 
asimilovali nebo odcházeli do zahraničí. V českých zemích se  
v 50. letech počet obcí ustálil na 9. Na Slovensku existovalo koncem 
50. let 42 obcí. Pražská obec měla tou dobou 5000 členů, 
bratislavská 3000.57 Obce tehdy nezajišťovaly pouze obnovu 
náboženského života, ale staraly se o celkovou rehabilitaci 
židovských obětí nacismu, včetně materiálních, sociálních  
a zdravotních potřeb. Obtížný úkol duchovní obnovy zdecimované 
židovské obce připadl na Dr. Gustava Sichera, vrchního pražského 
rabína a na jeho nástupce Dr. Richarda Federa. Na Slovensku zastával 
tuto funkci rabín Eliahu Katz.58 
Po válce v Československu zahájily činnost dvě důležité světové 
židovské instituce: v září 1945 v Praze American Joint Distribution 
Committee (zal. 1914), poskytující půjčky, rekreaci židovským dětem, 
balíčky potravin, léků a šatstva, pomoc uprchlíkům a vystěhovalcům59 
a na Slovensku Světový židovský kongres (zal. 1936), napomáhající 
obnovení židovských náboženských obcí.60  
   Po válce, podobně jako před ní, bylo možné mezi československými 
Židy zaznamenat dva ideologické proudy: sionisty a zastánce 
asimilačního hnutí Židů-Čechů. Z hlediska počtu členů i rozsahu 
tvořili významnější skupinu sionisté. Válka ze základu změnila 
vztahy mezi hnutími a zmírnila rozdílnost názorů. Sionisté obnovili 
činnost svých organizací; všechna sionistická hnutí a organizace se 
sloučily v Ústředním sionistickém svazu.61 První poválečný kontakt 
mezi prezidentem Světové sionistické organizace Chajimem Weizmannem 

                                                 
56   Sadek, V., Židovské náboženské obce v ČSR, Praha, Horizont, 1983, str. 80-81. 
57   Židé v novodobých dějinách, ÚSD FF UK, Praha, 1997, s. 195 
58 Rothkirchen,L.,   Státní antisemitismus…, s. 113. 
59  Kromě AJDC působil v ČSR od r. 1919 židovský spolek Keren Kajemet Lejizrael (KKL, česky Židovský 
národní fond), který pořádal sbírky na pomoc vystěhovalcům do Palestiny a založil fond pro zakoupení půdy 
v Palestině. Dále: Hannaga Harašid sdružující mladé Židy, kteří měli zájem o vystěhování do Palestiny. Karen 
Hajesod – prováděla finanční sbírky pro výstavbu židovského hospodářství v Palestině.  In.: Československo  
a Izrael…Studie, s.18. 
60  Soukupová,B.,  Židovská identita…,, s. 108. 
61  Podle zprávy ministerstva vnitra existovalo v Československu pět organizací (sdružených v Ústředním svazu 
sionistickém) a tři samostatné organizace: 
1.Hašomer Hacair-původně organizace mládeže pro přípravu k práci v Palestině, poté politická strana, sekce 
izraelské socialistické strany MAPAM, podle StB měla asi 2500 členů.. 2.Achut Haavodach-samostatná skupina 
až do r. 1945, asi 1500 členů. 3. MAPAJ-strana politického středu orientovaná socialisticky, asi 1300 členů.  
4. Všeobecní sionisté-židovská buržoazní strana, podle StB asi 600 členů. 5.Mizrachi-asi 200 členů, hlavně na 
Slovensku. In.: Československo a Izrael…Studie, s. 18.  
1. Agudat Israel-soustřeďující ortodoxní Židy. 2. Unie sionistů-revizionistů-sekce izraelské organizace Irgun 
Cvai Leumi, v ČSR byla polovojenskou organizací, kolem 200 členů, z nichž polovina působila v útvarech 
Irgun.. 3. Šternova skupina-řízená z Izraele, několik set členů. In.: Československo a Izrael…Studie, s.18.   
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a československými sionisty byl navázán již 29.června 1945. První 
československá sionistická konference se uskutečnila v létě 1946 
v Luhačovicích. Československá vláda měla k sionistickému hnutí 
přátelský vztah jak to ukázal proslov prezidenta Beneše62 k členům 
anglo-amerického vyšetřovacího výboru.63 V říjnu téhož roku Beneš 
opakovaně prohlásil, že podle jeho názoru je jediným možným  
a nejlepším řešením mezinárodního židovského problému. Rovněž poslal 
12. srpna 1947 blahopřání konferenci evropských sionistických 
federací v Karlových Varech ve kterém rovněž přislíbil pomoc při 
vytvoření židovského státu v Palestině. Blahopřání rovněž zaslal 
ministr informací, komunista V. Kopecký, v němž vyjádřil 
sionistickým cílům sympatie.64 M. Yegar tyto poválečné sympatie 
shrnul slovy: „Sympatie k sionismu v těch letech byla v ČSR společná 
nekomunistům i komunistům. Lze to vysvětlit také tím, že sionistické 
hnutí žádalo o podporu Židů, aby mohli odejít z Československa  
a odstěhovat se do Palestiny. Tím podporovalo uskutečnění cíle 
společného všem politickým stranám v Československu(již zmíněnou) 
přeměnu ČSR na republiku národní bez národnostních menšin.“65  
Otázka židovského vystěhovalectví byla projednána již na ministerské 
poradě 23.března 1946 za účasti zástupců ministerstva vnitra, 
financí, informací, národní obrany, školství a zahraničních věcí. 
Účastníci porady dospěli k závaznému rozhodnutí „posuzovat židovské 
vystěhovalectví z republiky benevolentně“.66 Tento postoj byl sice 
v několika případech narušován zákroky úřadů, avšak příznivý poměr 
vlády k emigraci Židů do Palestiny převažoval až do jara 1949.67 
Týkal se jak československých státních příslušníků, tak těch, pro 
které byla ČSR útočištěm a posléze zemí pro odchod do Palestiny.68 Co 
se uprchlíků týče, poválečná československá vláda ochotně vyhověla 
žádosti mezinárodní židovské organizace a umožnila jim průchod přes 
československé území. Zvláštní geografická poloha ČSR a přátelské 
vztahy prezidenta Beneše, ministra zahraničních věcí J. Masaryka  
a většiny členů vlády (včetně komunistických ministrů), přeměnily 
ČSR téměř okamžitě po skončení války na hlavní tranzitní zemi pro 
přeživší Židy a pro uprchlíky z Polska, Maďarska, Rumunska  

                                                 
62 V tomto projevu vyjádřil podporu sionismu a uvedl, že všem Židům, kteří o to požádají, má být povoleno 
vystěhovat se do Palestiny. Ti, kteří se vystěhovat nechtějí, se musejí zcela asimilovat s národem, v němž se 
usadí. Pokud tak neučiní, budou v takovém státě žít jako cizinci. Yegar,M.,  Československo, Sionismus,…,  
s. 63-64. 
63 Anglo-americký vyšetřovací výbor byl ustaven k prozkoumání otázky Palestiny a měl navrhnout její řešení. 
Výbor pracoval od ledna do dubna 1946. Tamtéž, s. 63. 
64 Napsal, že z morálního hlediska je boj sionistů spravedlivý. Český národ není lhostejný k úsilí jiného národa, 
který žádá pouze prostor pro svou lidskou, důstojnou a svobodnou existenci.  Tamtéž, s. 63. 
65 Tamtéž, s. 64-65. 
66 Ovšem v r. 1948 AJDC hodnotila proklamovanou benevolenci odlišným způsobem: “V průběhu této emigrace 
jsou židé z Československa systematicky vyhošťováni. Omezeni na holé nezbytnosti osobního šatstva brutálními 
státními nařízeními berou s sebou pouze 100kg osobního majetku. Domy, majetek, jmění, pracně vybudované po 
osvobození  z koncentračních táborů, je likvidováno. Tragický obraz židů, odcházejících jako vyhoštěnci, se 
znovu opakuje“. cit.  Svobodová,J.,  Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1992, ÚSD AV ČR, 
1994, s. 25-26.  
67 Poslední kapitola emigrace československých Židů začal se vznikem Izraele v květnu 1948 a s otevřením 
izraelského vyslanectví v Praze, které se koncem r. 1948 oficiálně obrátilo na čsl. Ministerstvo zahraničních věcí 
a požádalo o povolení k vystěhování 20 000 Židů (z 45 000, kteří zde v té době žili). Emigrace pokračovala po 
většinu r. 1949. Poslední skupina vystěhovalců odešla z Prahy 26.7. 1949. Z Bratislavy pokračovalo 
vystěhovalectví až do listopadu. Po té době se vystěhovalectví již výrazně neobnovilo. Yegar,M.,  
Československo,…, s. 76-77.  
68 Kaplan,K.,  Československo a Izrael 1945-1956, Dokumenty, ÚSD, Praha, 1993, s.11.  
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a Sovětského svazu. Československo plnilo ústřední funkci v činnosti 
Bricha69 a to i přesto, že si československá vláda tímto vysloužila 
několik protestů ze strany Velké Británie a Spojených států.70 
   Problematika situace židovského obyvatelstva ČSR v prvních 
poválečných letech byla spojená s předválečnou demokratickou tradicí 
země, se vztahy prezidenta Beneše a ministra zahraničních věcí  
J. Masaryka k domácímu židovskému obyvatelstvu i k myšlenkám a cílům 
sionistického hnutí, a opírala se o de facto unikátní postavení země 
jako poslední výspy demokracie ve středoevropském regionu.71         
 
Politický a hospodářský zlom v ČSR: 
   Zlom v dosavadním vývoji Československa pak představovala událost 
mezinárodního dosahu - Marshallův plán americké hospodářské pomoci 
Evropě.72 Spor o Marshallův plán poskytoval jednu z mála vhodných 
příležitostí k vyhrocení ve významnější mocenskopolitický konflikt. 
Události kolem Marshallova plánu zanechaly u sovětských politiků 
stín nedůvěry k nekomunistickým stranám a k politickému vývoji ČSR.73 
V této době dochází rovněž k zintenzivnění poválečného syndromu 
německé hrozby.74 Čs. ústav pro výzkum veřejného mínění proto na 
podzim r. 1947 zaznamenal pokles autority západních mocností u 79% 
obyvatel. 
První významnou sovětskou reakcí na změny v Evropě bylo vytvoření 
Informačního byra KS v září 1947, jehož ustavující schůze se 
Československa přímo dotýkala, neboť českoslovenští komunisté byli 
kritizováni sovětskou delegací (jejichž politika se orientovala na 
oslabení vlivu USA z Evropy) za dosavadní prosazování parlamentní, 

                                                 
69 Hnutí Bricha (útěk) bylo vytvořeno na konci první spontánní vlny přistěhovalectví do Palestiny především 
zástupci sionistických hnutí a příslušníky Hagany (sebeobrana)-sionistická organizace založená v Palestině pro 
1.sv. válce v době britského mandátu, která se později stala základem izraelské armády. Později se 
Československá vláda v červenci 1946 rozhodla udělit organizaci Bricha, jako organizaci pro záchranu těch, 
kteří přežili šo´a, zákonný status a iniciovat spolupráci mezi pracovníky této organizace a československým 
ministerstvem výživy. Stanovilo, že toto ministerstvo poskytne židovským uprchlíkům první pomoc. Společně 
s ministerstvem vnitra se rovněž postará o soustředění uprchlíků v době jejich dočasného pobytu v ČSR ve 
střediscích, aby se nemohli rozptýlit mezi obyvatelstvo a nepokoušeli se zde trvale usadit.  Podrobnější 
informace o uprchlících a pomoci Československa. Yegar,M., Československo, Sionismus…, s. 67-77.  
70 Kromě toho, že v té době Velká Británie s ohledem na Araby silně omezovala přistěhovalectví do Palestiny, 
Washington  byl v této věci činný proto, že řada ilegálních transportů skončila prozatímně v americké okupační 
zóně Německa, kde jejich  přítomnost ztěžovala beztak komplikovanou zásobovací situaci v táborech pro 
bezdomovce. Brod,P., Židé v poválečném Československu. In: Židé v novodobých dějinách, Soubor přednášek 
na FF UK, Uspořádal V. Veber, Karolinum, Praha, 1997, s. 151-152. 
71 Svobodová,J., Zdroje a projevy…, s. 23-24. 
72  Program obnovy Evropy vyhlášený tajemníkem USA G.Marshallem 5.6. 1947. Demokraté, lidovsi a národní 
socialisté spatřovali jedinou cestu k ozdravění vývoje čs. hospodářství v amerických mezinárodních půjčkách  
a v začlenění ČSR do okruhu působnosti Marshallova plánu. J. Rataj,  KSČ a Československo I. (1945-1960), 
Oeconomica, Praha, 2003, s. 53-54. Stalin vysvětlil konečné sovětské stanovisko k Marshallově plánu 
následovně: jde o pokus zformovat západní blok a izolovat SSSR pomocí vidiny úvěrů, které omezí 
hospodářskou a politickou nezávislost účastníků. Dále vyjádřil stanovisko k účasti ČSR: jedná se o průlom do 
fronty slovanských států a o čin namířený proti SSSR. Závěr jeho výkladu vyústil v doporučení československou 
účast na konferenci v Paříži odvolat. Kaplan,K.,  Československo v letech 1945-1948, SPN, Praha 1991, 82-87. 
73   Tamtéž, s. 82-87. 
74 Tento syndrom se rozšířil v české společnosti v souvislosti se změnou americké politiky vůči Německu na 
počátku studené války. USA opustily svou původní poválečnou linii na oslabování Německa. Západní okupační 
zóny Německa se měly stát silným teritoriem, schopným všestranně čelit sovětské expanzi do západní Evropy. 
Hospodářská rekonstrukce Německa za účasti amerických investorů, snížení válečných reparací v neprospěch 
ČSR a Polska, legalizace původně nepovolené protičeskoslovenské činnosti českých Němců v Německu budily  
u velké části čs. veřejnosti obavy. Rataj,J., KSČ…, s. 55-56. 
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demokratické a národní cesty k socialismu.75 Podle většiny historiků 
znamená léto 1947 rozhodující obrat v mezinárodní situaci i ve 
vztazích KSČ a jejích partnerů ve vládní koalici. Začátek studené 
války a obrat, který nastal v létě a na podzim r. 1947, znamenaly 
postupný posun k jednomu cíli: k získání monopolu moci KSČ. Hlavní 
etapy tohoto procesu se v r. 1947 vyznačovaly řadou střetů: 
„milionářskou daní, slovenskou krizí, sjezdem sociální demokracie  
a konečně vládní krizí v únoru 1948.76 
   Změna nastala i v sovětské politice na Středním a Blízkém 
východě, konkrétně v palestinské záležitosti. Moskva se snažila 
proniknout do této oblasti již dříve, ale od jara 1947 své úsilí 
zintenzívnila, a to především ze dvou důvodů. Jedním z nich byla 
reakce na vyhlášení Trumanovy doktríny v březnu 1947, ve které 
Moskva spatřovala ohrožení svých velmocenských plánů a potencionální 
zárodek velkého válečného střetnutí. V této souvislosti pro ni 
vzrostla důležitost strategické polohy blízkovýchodní oblasti, která 
se snadno mohla změnit v nástupiště proti naftovým polím na 
Kavkaze.77 Druhý důvod spočíval v oslabení britské pozice na Středním 
a Blízkém východě. Dosavadní sovětská snaha se zde uchytit narážela 
na přítomnost Velké Británie. Její pozice tu však po druhé světové 
válce značně zeslábla, zvláště v Palestině, která se stala 
nejslabším článkem jejího vlivu. Britská vláda v důsledku rostoucích 
nepokojů v Palestině požádala v dubnu 1947 o ukončení svého mandátu, 
uděleného jí pro toto území dřívější Společností národů. Valné 
shromáždění OSN jednalo o osudu Palestiny v dubnu a v květnu 1947. 
15.května 1947 byl vytvořen speciální výbor pro Palestinu, UNSCOP 
(United Nations Special Committee on Palestine). Sovětská delegace 
žádala spolu s delegací polskou a československou, aby se na něm 
podíleli členové Rady bezpečnosti. To by SSSR umožnilo vedle 
Spojených států přímou účast na řešení palestinského problému. Návrh 
byl zamítnut. Výbor měl 11 členů, mezi nimi také Československo  
a Jugoslávii.78 Mandát svěřený zástupcům sovětského bloku byl 
naplněn. Odstoupení Velké Británie z těchto pozic vytvořilo mocenské 
vakuum – toho chtěli Sověti využít a sami proniknout do této oblasti 
a ovládnout ji. 
   Jediná politicky významná síla, která v Palestině a na Středním 
východě existovala, sledovala protibritský kurz a navíc měla dobře 
připravenou vojenskou organizaci, bylo národní sionistické hnutí  
a jeho ozbrojená složka Hagana.79 14.května 1947 vystoupil sovětský 
delegát v OSN Andrej Gromyko s návrhem na rozdělení Palestiny a na 
vytvoření státu Izrael. Gromykův návrh se setkal s příznivou odezvou 
světové veřejnosti a vyvolal u Židů sympatie k Sovětskému svazu  
a tak v tomto ohledu působil zejména na levicový proud sionistického 
hnutí. Naproti tomu Velká Británie znásobila pronásledování 

                                                 
75 Už v roce 1947 Informační byro KS hovořilo o nebezpečí války ze strany ”anglo-amerického imperialismu”, 
který se stal hlavním nepřítelem místo dosud německého nebezpečí. Pro zahraničněpolitickou orientaci 
Československa měl přesun sovětské politiky od Německa jako hlavního nepřítele k USA mimořádný význam. 
Kaplan,K.,  Československo…, s. 5-6.  
76 Rupnik,J., Dějiny KSČ, od počátků k převzetí moci, Academia, Praha, 2002, s. 228-229. 
77  Rucker,L., Stalin, Izrael a Židé, Rybka Publisher, Praha 2001, s. 87. “Středomoří a Blízký východ byly pro 
Sovětský svaz slabými body: po roce 1917 zde prakticky nebyl přítomen. Počínaje rokem 1943 se sem Moskva 
pokoušela vrátit”.  
78 Kromě nich zde zasedali zástupci Austrálie, Guatemaly, Nizozemska, Peru, Švédska, Indie, Íránu a Uruguaye. 
79 Toto hnutí bojovalo za samostatný židovský stát, konkrétně za rozdělení Palestiny na izraelskou a arabskou 
část, což odporovalo britským plánům. 
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sionistických aktivistů (zvláště příslušníků Hagany)z obavy možného 
sovětského vlivu. Politicky, finančně i vojensky poskytovala podporu 
arabskému hnutí a státům, které rozhodně stály proti zřízení 
Izraele. V této situaci bylo zřejmé, že v případě rozdělení 
mandátového území Palestiny hrozí novému izraelskému státu válečné 
střetnutí s Araby. Vedení sionistického hnutí Jewish Agency si 
uvědomovalo, že pro takový konflikt není vojensky připraveno80. 
Ještě v srpnu 1947 zastávala Moskva a komunistické strany jejího 
bloku v palestinské otázce zcela vyhraněné stanovisko – vytvoření 
státu Izrael. Ve zprávě o poradě zmíněných komunistických stran ve 
Varšavě, kterou pak projednávalo i československé vedení, se 
ukládalo všestranně (materiálně a politicky) podporovat židovskou 
snahu o ustanovení samostatného státu. 
Na jednáních OSN o palestinské otázce prosazovalo Československo 
zřízení Izraele. K.Lisický byl zástupcem ve Zvláštním výboru pro 
Palestinu, a ČSR mělo dokonce i předsedu palestinské komise OSN, 
která realizovala rezoluci OSN č.181/II z 24.listopadu o ukončení 
britského mandátu, zřízení státu Izrael a vymezení jeho hranic. 
Československo mezi prvními uznalo 20.5. 1948 Izrael a už koncem 
července přijal prezident Gottwald prvního izraelského vyslance 
Ehuda Ueberalla, který v nástupní audienci zdůraznil,“ (…)že vláda  
i lid Izraele a celé židovstvo si vřele váží Československa pro jeho 
upřímné přátelství k národu, která bojuje za svou svobodu(…).”81 
V létě 1947 vyslal předseda Jewish Agency David Ben Gurion své 
zmocněnce do západních států, aby nakoupili zbraně pro Haganu. Bez 
úspěchu. Vlády zakázaly prodej zbraní do oblasti Středního  
a Blízkého východu.82 Zbraně dodala československá vláda, na 
zprostředkování se podílel zástupce náčelníka generálního štábu, 
odpovídající za zbrojní výrobu generál Heliodor Píka. Činil tak na 
doporučení přednosty obranného zpravodajství generála Bedřicha 
Reicina a za souhlasu československých vládních míst, využívaje 
přitom styků z protinacistického odboje i z doby předválečné, kdy 
působil jako československý vojenský přidělenec v Bukurešti.83 
Mezitím od března probíhala další jednání o prodeji zbraní. ČSR 
trpělo kritickým nedostatkem tvrdých valut a nabídlo Haganě další 
větší množství vojenského materiálu z vlastních „nadnormativních 
zásob“, a to v hodnotě asi 18 mil. dolarů.84 V té době se také 

                                                 
80 Hagana měla k dispozici sto tisíc pušek, dva tisíce samopalů, 500 lehkých a dva těžké kulomety. 
81 Kaplan,K., Dufek,J., Šlosar,V.,  Československo a Izrael v letech 1945-1956, Dokumenty, Praha, ÚSD 1993,  
dok. č. 40, s. 125-126. 
82 Haganu považovaly za ilegální organizaci na území britské mandátové správy. 
83 Šlo o ”ležáky”, o zbraně vyrobené za války pro Němce, po válce nepotřebné. Kontrakt, podepsaný se 
Zbrojovkou 1.prosince 1947, se týkal většího množství zbraní, než v té době měla Hagana k dispozici. Po 
uzavření obchodu bylo hlavním úkolem urychleně dopravit zásilku do Izraele. O to se starali Doschl, Reicin, 
Geminder, ministerstvo vnitra a obrany. Polská vláda odmítla transport svým územím, a tak zbraně putovaly po 
vodě přes Maďarsko, Jugoslávii, dále ilegálně přes Itálii do Tel Avivu, kam dorazily v dubnu 1948. Hodnota 
obchodu dosahovala 750 000 dolarů. Yegar,M.,  Československo…, s. 88.  
84  Jedním z hlavních iniciátorů tohoto projektu byl Antonín Zápotocký, tehdy místopředseda vlády. O možnosti 
dalšího výkupu zbraní s ním jednal levicový funkcionář izraelské socialistické strany (MAPAM) Mordechei 
Oren. Získal Zápotockého příslib, i pokud šlo výcvik izraelských letců a parašutistů v ČSR. Dojednáním 
podrobností byl předsednictvem vlády pověřen Reicin, Izrael zastupoval Avriel. Pro dopravu zbraní měla 
Hagana k dispozici vojenské letiště v Žatci. Transport, který byl deklarován jako podej starého železa pro firmu 
v Adis Abebě, prováděla panamská letecká společnost. Akce nesla krycí jméno ”Operace Balak”. V dubnu a 
v květnu uvolnila pražská vláda pro Haganu 85 letadel, zatímco tanky  
a děla prodat odmítla. Letadla byla přepravována vzdušným mostem Žatec-Titograd-Ekron. Všechny tyto 
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formovala československá vojenská brigáda pro Izrael85 a její 
příslušníci se cvičili v prostoru Libava86, ve Velké Střelné. 
V říjnu 1948 po protestu britské vlády rozhodla československá místa 
ukončit výcvik brigády a urychleně ji přesunout do Izraele.87 
Příprava se značně protáhla. Navíc izraelská vláda měla sice zájem  
o židovské přistěhovalce, nikoli však o samostatnou vojenskou 
jednotku, o které se hovořilo jako o komunistické, rudé.88   
Československo jako jediné ze sovětského bloku poskytlo Izraeli 
vojenskou pomoc a jeho představitelé vyjádřili Gottwaldovi patřičné 
díky.89 Věc však měla i svou druhou stránku. Československý postoj 
vyvolal protesty britské vlády, například proti vzdušnému mostu  
a proti výcviku brigády (Předsednictvo ÚV KSČ se 10.1.1949 zabývalo 
britskou kampaní proti Československu). Protesty přicházely také od 
arabských států a jejich přátelské vztahy k Československu se 
postupně změnily v nepřátelství. Zvláště poté, co jim Československo 
vypovědělo už uzavřené smlouvy o dodávkách zbraní a odmítlo uzavřít 
další. Stalo se tak na sovětský zákrok, po Gromykově slibu z února 
či března 1948 izraelskému zástupci v OSN, že zařídí, aby pražská 
vláda neprodávala zbraně arabským zemím. Během tří následujících 
měsíců referoval Clementis vládě o velmi ostrých protestních nótách 
Sýrie a jiných arabských států a o ztrátě důležitých a tradičních 
odběratelů zbraní. V roce 1948 se arabské země podílely na 
československém vývozu stejným dílem jako Izrael, libanonské firmy 
navíc zprostředkovaly Československu nákup strategických surovin. 
V následujících letech poklesl obchod se Sýrií a také s Egyptem, 
zvýšil se naopak se Saudskou Arábií a arabskými státy Francouzské 
Afriky.  
Československý obchod s Izraelem po roce 1948 znatelně poklesl, ale 
i tak pokračoval ještě v roce 1950. V březnu podepsaly obě země 
obchodní smlouvu na jeden rok. Izraelské firmy v letech 1948-1949 
zprostředkovávaly pro Československo nákup strategických surovin  
a izraelští diplomaté se v roce 1949 angažovali jako prostředník 
v československé snaze získat úvěr v USA. Avšak v té době se už 

                                                                                                                                                         
operace znamenaly porušení embarga na dovoz zbraní do Palestiny, které Rada bezpečnosti OSN odhlasovala 
16.dubna 1948. 
85 Podnět k jejímu vytvoření dal generální tajemník Komunistické strany Izraele Smul Mikunis. Původně chtěl 
vytvořit mezinárodní brigádu z občanů lidově demokratických států židovského původu. Moskva jeho plán 
schválila a s Malenkovým doporučením objížděl vedení komunistických stran sovětského bloku. V Praze jednal 
se Slánským a Geminderem. Mikunis si od přítomnosti brigády sliboval posílení vlivu izraelské komunistické 
strany v mocenských orgánech a v politickém životě Izraele. Předpokládal, že většina příslušníků brigády budou 
komunisté. Po roztržce KS s Jugoslávií, která projevila pro brigádu mimořádné pochopení, se plán změnil. 
Budovala se potom jen československá brigáda, do které se začlenilo i několik desítek Židů z Maďarska  
a Rumunska. Výběr vedoucích výcviku i velitelů brigády prováděl ústřední komunistický sekretariát, Švábovo 
oddělení, a hlavně Záborský. Velitelem brigád byl jmenován hrdina SSSR Antonín Sochor, který byl v roce 1948 
dvakrát tajně v Izraeli a podílel se i na vypracování operačního plánu útoku na Gazu.  
86 Ve vojenských československých učilištích se vyškolilo kolem osmdesáti izraelských letců a jiná skupina se 
cvičila v parašutistickém středisku ve Stráži pod Ralskem. 
87  Transport se uskutečnil po částech, první odcestovala v prosince 1948, poslední (přibližně 500 osob) v dubnu 
1949. To arabsko-izraelská válka už skončila a brigáda byla zbytečná.   
88 Mikunisova kalkulace, totiž že příslušníci brigády posílí pozice komunistické strany, nevyšla (do jejích řad 
vstoupilo pouze sedm dobrovolníků). Vedoucí izraelští komunisté to prohlásili za sabotáž a vyvodili z toho, že 
na předních odpovědných místech v Československu sedí sionisté. V tomto smyslu také hovořil Mikunis 
s Malenkovem, se kterým se sešel v květnu 1949 na IX.sjezdu KSČ v Praze.  
89 Prohlášení Davida Ben Guriona z roku 1968: “Zachránily zemi. O tom nepochybuji. České zbraně byly tou 
nejdůležitější pomocí, jakou jsme dostali. Zachránily nás a já velice pochybuji, že bychom bez nich mohli přežít 
první měsíc”. Rucker,L.,  Stalin, Izrael a Židé, Rybka Publishers, Praha 2001, s. 95.   
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dřívější přátelské vztahy Moskvy k Izraeli zhoršily, což se 
projevilo zvláště výrazně po vypuknutí korejské války v roce 1950.      
   Petr Brod konstatuje, že specifická úloha Československa při 
zrodu Izraele je v rozmezí let 1946-1949 zjevná ve třech oblastech, 
které se dají shrnout pojmy emigrace, transit a vojenská pomoc.90 
 
Únorový převrat a jeho důsledky: 
    Napjaté politické poměry na počátku roku 1948 byly výsledkem 
hlubokého a určující procesu - krize lidově demokratického režimu. 
Určujícím rysem československého vývoje v letech 1948-1953 se pak 
slovy K. Kaplana stala výstavba základů radikálního socialistického 
režimu.91 Pro únorový konflikt existovala a existuje řada různých 
označení a charakteristik.92 Oficiální propaganda komunistického 
režimu hovořila o Vítězném únoru a prezentovala jej obvykle jako 
výsledek přerůstání revoluce demokratické v socialistickou. Cílem 
státního převratu bylo rozrušit a odstranit dosavadní lidově 
demokratický režim, zejména politický systém budovaný na koalici 
Národní fronty, a vytvořit systém monopolní komunistické moci jako 
předpokladu výstavby radikálního socialistického režimu.93 Ve 
srovnání s obdobnými procesy ve státech východní a střední Evropy 
měl státní převrat v Československu jistou zvláštnost. Uskutečnil se 
za podpory velké části obyvatel (v důsledku pasivity nekomunistické 
opozice se podařilo komunistům získat v únoru 1948 podporu velké 
části obyvatel94 a vyvolat tak dojem, že většina občanů výsledek 

                                                 
90  Brod,P.,  Židé v poválečném Československu, In: Židé v novodobých dějinách, Karolinum, Praha 1997,  
s. 151. 
91  Rovněž se v tomto období rodily principy kádrové politiky režimu, rozsah funkcí schvalovaných orgány KSČ 
a dělba pravomocí mezi nimi. Původním záměrem při zavedení kádrové politiky bylo obsazení důležitých funkcí 
politicky věrnými členy komunistické strany. Kritéria pro výběr funkcionářů a rozsah pravomocí 
komunistických orgánů při obsazování funkcí se během času měnila. V tomto období však jednoznačně 
dominovaly politická věrnost, poslušnost, naprosto kladný poměr k režimu a třídní příslušnost a původ.  
Kaplan,K., Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, svazek 10, Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, Praha 1993, s.7. (Struktura aparátu ÚV KSČ a seznam funkcí od února 1949 do ledna 
1953 viz. tamtéž, Přílohy 6-14, s. 46-106). 
92 Bez ohledu na způsob, jakým komunisté svého mocenského monopolu dosáhli, určuje charakter února 1948 
jeho podstata a jeho výsledek: zničení demokratických principů a vznik předpokladů pro budoucí vývoj, který 
měl pro československou společnost dlouhodobé následky. Kaplan,K., Československo v letech 1945-1948, 
SPN, Praha, 1991, s. 153. 
93   K provedení státního převratu využili komunisté všech svých politických a mocenských pozic, kterých jako 
nejsilnější strana měli nejvíc. Používali přitom těch prostředků i mocenských opatření, které bývají při takových 
změnách režimů obvyklé: administrativně mocenských zákroků a represí vůči politickým soupeřům, vytváření 
nových mocenských orgánů (které buď stávající orgány nahrazují nebo přemění tak, aby se staly mocenskou 
základnou nového režimu), okamžitých personálních změn za pomoci politických čistek nejen v mocenských 
orgánech, ovládnutí či neutralizace ozbrojených složek a ustavení vlastních ozbrojených útvarů. Kaplan,K., Pět 
kapitol o Únoru, DOPLNĚK, Brno, 1997, s. 539-541.   
94 V r. 1948 tvořil počet členů KSČ 2, 6 mil. Poté došlo k postupnému poklesu, přesto však členstvo tvořila 
pětina dospělých obyvatel republiky. V r. 1951 měla  KSČ 1 746 191 členů. K. Kaplan, Československo…,  
s. 65.  V poúnorovém masovém přílivu se celkový počet dělníků mezi komunisty dále výrazně zvýšil, ale 
protože do KSČ ještě více vstupovali příslušníci jiných sociálních skupin, celkový počet dělníků na členstvu se 
poněkud snížil. Přesto ještě pořád dělnictvo představovalo nejpočetnější složku KSČ.  Součástí přeměny KSČ na 
její nové poslání (stát se stranou celonárodní, stranou všech pracujících) bylo nejdříve omezení a pak úplné 
zastavení možnosti vstupu do jejích řad. Dalším opatřením byla vnitrostranická prověrka. Po obnovení možnosti 
vstupovat do KSČ v r. 1951 se preferování dělníků projevilo i v tom, že pro ně byl vyhrazen 60% podíl všech 
přijímaných kandidátů KSČ, 20% bylo rezervováno pro rolníky a jen 20% pro všechny ostatní.  V r. 1953 měla 
KSČ „dělnický charakter“ či převahu dělníků mezi svými členy jen z hlediska původních povolání. J. Maňák, 
Proměna dělnické strany v organizaci moci (Problematika dělnického charakteru KSČ v letech 1945-1953 ve 
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politického konfliktu přijímá) a zapojení do sovětského bloku bylo 
přirozeným důsledkem poválečné zahraničněpolitické orientace na 
spojenectví se SSSR, kterou uznávaly všechny politické strany.   
   Ihned po Únoru byly základní rysy politického systému vedoucím 
funkcionářům zcela jasné: tvorba politické linie státu a dalších 
hlavních politických rozhodnutí se přesune výhradně na orgány 
komunistické strany; politický pluralismus bude zlikvidován.95 
Bezprostředně po únoru 1948 tedy začalo nové období režimu, tehdy 
oficiálně nazývané budování základů socialismu. Během pěti let byly 
položeny základy nového mocenskopolitického systému, nové ekonomiky, 
politiky, nové sociální struktury.96 
Klíčové postavení aparátu97 komunistické strany se stalo pevnou 
oporou komunistické moci, vykonavatelem a spolutvůrcem oficiální 
politiky.98 Komunistický monopol moci po Únoru 1948 v Československu 
byl řečeno Kaplanovými slovy ”monopolem moci bez suverenity”. Účast 
v sovětském bloku vedla k mnohostranné podřízenosti99 Moskvě a jejím 
velmocenským plánům.100 Vládnoucí skupina v Československu vykonávala 
svůj mocenský monopol pouze v omezeném rozsahu. O tomto se zmiňuje  
i Jan Křen: ”Řada stěžejních a pro tuto zemi osudových rozhodnutí 
nebyla učiněna v Praze, nýbrž v Moskvě, anebo pod jejím směrodatným 
vlivem”. 101 
   V ČSR se uplatňovaly různé formy této závislosti resp. 
podřízenosti na Moskvě: prostřednictvím institucí: Informačního byra 
KS (1947), Rady vzájemné hospodářské pomoci102 (RVHP)-1949, 
generálního štábu; dále pomocí pokynů komunistického vedení, vlivem 
velvyslance (od 6.3. 1948 - M.A. Silina) a působením systému 

                                                                                                                                                         
světle stranické statistiky, In: Kárník, Z., Kopeček, M.: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 
v Československu, Svazek I., ÚSD, Dokořán, Praha, 2004, s. 196-198. 
95 Kaplan,K.,  Pět kapitol…, s. 17. 
96  V letech 1948-1953 se radikálně změnila struktura české společnosti. Došlo k likvidaci středních vrstev-
maloburžoazie (živnostníků, sedláků, obchodníků), čímž se posílil totalitní a sovětizační ráz komunistického 
režimu. Zjednodušily se vlastnické a právní vztahy: téměř 80% obyvatelstva náleželo k zaměstnancům, 18% 
k družstevníkům. Výrazně vzrostla zaměstnanost žen (současně došlo k poklesu v jejich porodnosti). Rataj,J.,  
KSČ…,  s. 140-142. 
97 Právě kvantitativním růstem stranického aparátu se přeměna KSČ v organizaci moci projevila nejvýrazněji. 
Tento vzestup stranického aparátu v české části KSČ od únorového převratu do konce r. 1953 narostl zhruba 
trojnásobně. Maňák,J., Proměna…, s. 199. 
98  Jeho role se v mocenském mechanismu neomezovala na pouhé zajišťování politických rozhodnutí vedení; 
okruh jeho působnosti a jeho mocenská váha byly tak veliké, že patřil k základním sloupům radikálního 
socialistického režimu. Kaplan,K.,  Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968,  Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, 
svazek 10,  Ústav pro soudobé dějiny AVČR, Praha 1993, s. 7. ( Struktura aparátu ÚV KSČ a seznam funkcí od 
února 1949 do ledna 1953 viz.tamtéž, Přílohy 6-14, s. 46-106).   
99 „Naší velkou ctižádostí je to, aby naše socialistická Československá republika byla perlou v táboře 
socialistických zemí, aby byla perlou, která by stále více zářila v paprscích velkého slunce, kterým jest Sovětský 
svaz“. (V. Kopecký). Rataj,J., KSČ…, s. 86.  
100  Rozdíl mezi sférou vlivu a mocenským blokem spočíval podle Kaplana v několika bodech. Ve sféře vlivu 
brala Moskva při prosazování svých velmocenských zájmů v jednotlivých státech ( v Československu do 
poloviny roku 1947) ohledy na mezinárodní poměry. Od zmíněné poloviny r. 1947 tyto ohledy odpadly. To se 
týkalo i uplatnění mocenského monopolu komunistů ve státech sféry mocenského vlivu. Moskva rovněž 
udržovala odlišný postoj ke státům vítězným a poraženým, slovanským a neslovanským. Tyto rozdíly v sovětské 
politice zmizely. Mocenský blok pro Moskvu představoval jedinou ucelenou oblast, kterou ovládala. Kaplan,K., 
Československo…, s.74-75.    
101  Křen,J., Bílá místa v našich dějinách, Lidové noviny, Praha 1990, s. 23. 
102 Čs. ekonomika se podřizovala potřebám méně vyspělých států a ztratila možnost volně si vybírat své 
obchodní partnery a určovat  své zahraniční obchodní vazby podle vlastních potřeb a zájmů. V letech 1948-1953 
prodělalo čs. hospodářství největší a nejrychlejší změny za poslední století,a to cestou politicko mocenských  
a administrativních opatření, nikoli přirozeným politickým vývojem. Kaplan,K., Československo…, s. 93-110. 
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sovětských poradců, kteří hráli mimořádně významnou roli v mocenském 
systému v letech 1949-1956.103 Proces, který J. Křen nazval 
sovětizací společnosti, byl v tomto období obzvlášť silný. Byl 
podněcován jak tlakem sovětských politiků, tak iniciativou politiků 
domácích, probíhal jako součást oficiální politické linie a státní 
ideologie a propagandy. V 50.letech se československá politika 
změnila na Stalinův výkonný orgán, jehož příkazy v Československu 
plnili sovětští kádři, poradci a celá řada detašovaných aparátů.104 
   J. Knapík konstatuje, že je nesporné, že zisk absolutní politické 
moci komunistickou stranou v únoru 1948 znamenal jasný předěl 
v dosavadním vývoji společnosti, tedy i kultury, která se dostávala 
do zjevné závislosti na rozhodujících mocenských strukturách, 
přičemž prostor její dosavadní autonomie se zužoval v závislosti na 
vnitřním vývoji nového režimu.105 Rovněž nepochybuje o tom, že 
v kulturní politice již brzy po únoru 1948 existovaly, resp. ožily 
radikální síly především centrální stranický aparát a jeho vedoucí 
Gustav Bareš.106 Komunistická ideologie v kulturní politice se podle 
A. Kusáka proměnila od „Nejedlého tradicionalismu“ v sovětský „model 
řízené kultury“.107 
Změnou po únoru 1948 prošly tedy tisk a rozhlas, veřejné sdělovací 
prostředky. Přestaly plnit funkci informátora a staly se nástrojem 
oslavování vládní politiky, šíření oficiální ideologie a součástí 
mechanismu na výrobu veřejného mínění.108 Předsednictvo ÚV KSČ109 už 

                                                 
103 Působili na mnoha centrálních i nižších institucích jako jednotlivci nebo ve skupině, dlouhodobě či 
krátkodobě. Přicházeli na pozvání vlády nebo ze sovětského podnětu. Jejich hlavním úkolem bylo zavádět 
sovětskou praxi, sovětský model.  
104  Křen,J., Bílá…, s. 25. 
105 Autor tuto změnu nazývá sovětizací kultury, která představovala postupný proces, jež předpokládal nejprve 
vybudování promyšleného a akceschopného systému řízení kulturní politiky, tedy systému, jenž by učinil kulturu 
poslušnou převodovou páku marxisticko-leninské ideologie a snadno ovladatelnou ze zákulisí stranického 
sekretariátu či z ministerských kanceláří. Knapík,J., Únor a kultura. Sovětizace české kultury 1948-1950, Libri, 
Praha, 2004, s. 74-77. 
106 G. Bareš (šéfredaktor Rudého práva a týdeníku Tvorba) během přípravy Sjezdu národní kultury považoval 
vyhlášení závaznosti socialistického realismu za cíl adekvátní únorovým událostem a již tehdy hodlal vytvářet 
podmínky pro novou, angažovanou uměleckou tvorbu. Tamtéž, s. 77.  U Bareše jsou již vysloveny takřka 
všechny hlavní požadavky s nimiž byla po r. 1948 konfrontována čs. kultura: „tvořivá práce…by měla být 
obklopena gloriolou slávy“, „spisovatelé by měli pořádat objevitelské výpravy do továren a psát písně 
budovatelského optimismu“. Kusák,A., Kultura a politika v Československu 1945-1956, Torst, Praha, 1998,  
s. 155. 
107 V letech  1945-48, byla jedním ze základních prvků komunistické ideologie manipulace pomocí tradičních 
kulturních hodnot, jak je představovaly myšlenky slovanství, husitství a národního obrození, tedy hlavní 
komponenty českého a případně i slovenského nacionalismu. Komunisté používali slovanské ideologie ještě 
v době, kdy se propagace slovanských myšlenek zdála být v rozporu s tvrdým kurzem Kominterny, 
interpretujícím 2.sv. válku jako válku dvou imperialistických táborů a Benešovu  skupinu jako součást jednoho 
z nich, vydal ilegální ÚV KSČ rezoluci, v níž se doporučuje ovlivňovat „nacionální hnutí Čechů a Slováků“  
a uplatnit v něm hesla „Za svobodu českého a slovenského národa pod záštitou moci a síly Sovětského svazu. 
Budoucnost malých slovanských národů…je pod ochranou Sovětského svazu..“.  Tamtéž, s. 147-148. 
108  12.března 1948 prohlásil  Slánský: „ Hlavním úkolem tiskového odboru je dodávat politické direktivy všemu 
tisku, dirigovat nejen stranický, ale i mimostranický tisk druhých stran“ a organizací. Tato stranická cenzura, 
budovaná na stranické kázni a uvědomění a také na strachu vládnoucích redaktorů o existenci, se praktikovala až 
do r. 1953, kdy vláda 22.dubna usnesením č. 17/1953 zřídila úřad tiskového dohledu.  Cenzurní úřad nebyl 
zřízen ani zákonem a vláda jej budovala jako svůj „neveřejný úřad“, a dokonce své usnesení ani nepublikovala. 
Po roce přešel pod MV jako Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD). Správa fakticky působila a byla oficiálně 
chápána jako přidružená instituce aparátu KSČ. Kaplan,K.,  Československo…, . s. 36-37.  
„ (…) naše lidová a socialistická demokracie nikdy nepřipustí, aby někdo zneužíval svobody tisku, svobody 
slova, svobody tvůrčí činnosti k podpoře názorů a snah příčících se zájmům lidu, zájmům socialismu a 
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24.února 1948 zakázalo dovoz ”reakčního” zahraničního tisku a samo 
nebo jeho instituce (akční výbory) rozhodovalo o vzniku a zániku 
každého časopisu a novin, o jejich nákladu, obsahovém zaměření  
a o obsazení vedoucích funkcí v redakci.110  
   Dne 1.listopadu 1949 nabyl v ČSR účinnosti nový církevní zákon. 
Tento zákon úplně změnil finanční a administrativní strukturu všech 
organizovaných náboženských skupin a jejich institucí a převedl 
všechny církevní funkcionáře ve státní zaměstnance. Všechny církevní 
organizace byly požádány, aby připravily a předložily roční rozpočet 
nově utvořenému Státnímu úřadu pro věci církevní. Současně byla od 
všech těchto organizací žádána prohlášení loajality k vládě.  
Působnost tohoto zákona zasáhla vše, co se týkalo života židovských 
obcí v ČSR. Jako jiné církve a náboženské společnosti podléhaly 
židovské obce státnímu církevnímu úřadu, kterému bylo nadřazeno 
jedno z oddělení sekretariátu ÚV KSČ. Přímou vazbu do vedení obcí 
měla KSČ přes své členy, kteří tam byli činní v různých funkcích. 
Obce byly mimo to terčem zájmu Státní bezpečnosti a jejího 
zvláštního oddělení, které se zabývalo židovskými záležitostmi.111     
V březnu 1948, krátce po únorových událostech, byl ustaven akční 
výbor Rady ŽNO. Jeho předsedkyní se stala Laura Šimková. Akční výbor 
žádal, aby členy Rady ŽNO a reprezentace ŽNO v Praze byly osoby 
zaručující, že jejich činnost bude podporovat nový program 
komunistické vlády. Na mimořádné schůzi výboru Rady ŽNO byly 
provedeny změny v jejím složení, předsedou byl zvolen Emil Ungar. 
Po únorovém převratu byly i židovské obce, podobně jako ostatní 
veřejné instituce “zglajchšaltovány”. Vedení ústředen v Praze  
a Bratislavě se ujaly tzv. akční výbory, které v aparátu obcí 
provedly první čistky. Došlo tak k poněkud absurdní situaci, že 
vedení obcí převzali členové KSČ, zavázáni ideologií strany 
k ateismu. Čestným předsedou Rady ŽNO byl jmenován Egon Ervin Kisch. 
   Názorovými posuny či zvraty komunistické strany v otázce vztahu 
k Izraeli se mělo řídit i židovské obyvatelstvo Československa.112 

                                                                                                                                                         
napomáhajících ideologii, která je nepřátelská ideologii socialistické a komunistické“. (V. Kopecký). Rataj,J., 
KSČ …, s. 96. 
109  Předsednictvo ÚV KSČ: schvalovalo šéfredaktora Rudého práva; Politický sekretariát ÚV KSČ schvaloval: 
redakční radu RP, zástupce hlavního redaktora RP, sekretáře redakce RP, ředitele podniku Rudé právo; 
Organizační sekretariát schvaloval: hlavní redaktory ostatních ústředních časopisů strany, systematizaci 
pracovníků vydavatelství Rudé právo, hlavního redaktora nakladatelské redakce Rudé právo, politické 
pracovníky RP. Kaplan,K., Kádrová nomenklatura KSČ 1948-1956, Sborník dokumentů, Sešity Ústavu pro 
soudobé dějiny, Ústav pro soudobé dějiny, Praha 1992,   
110 Novinářů a českého tisku vůbec se dotkly tzv.  únorové čistky. Záležitosti tisku obecně měla na starost 
tisková komise ÚAV NF. Ačkoli se vylučování novinářů veřejně nezdůvodňovalo, zdá se, že se opíralo  
o svévolnou interpretaci zákona č. 101/1947 Sb. Ze dne 28.5. 1947 o postavení redaktorů a o svazech novinářů. 
V říjnu 1948 V. Kopecký při hodnocení čistek na I.sjezdu novinářů uvedl, že zmíněný zákon údajně na 
redaktorech požadoval „výslovně kladný postoj k lidově-demokratickému zřízení“. V létě 1948 proběhla druhá 
vlna čistek, kdy v souvislosti s plošnou revizí vydavatelských oprávnění a snížením přídělu papíru došlo 
k redukci krajských a okresních novin a téměř všech časopisů a periodik nekomunistických stran. Knapík,J.,  
Února a kultura…, s. 36-38. Počet deníků klesl z 37 na 11. Soukromá nakladatelství byla zestátněna. Téměř  
7 miliónů svazků  z fondů knihoven bylo sešrotováno-4 milióny byly přeřazeny do nepřístupných zvláštních 
fondů. Tzn., že čistkou prošly pouze 3 mil. knižních titulů. Rataj,J., KSČ …,  s. 95. 
111 Členové obce sice mohli vyznávat své náboženství, chodit do synagogy, slavit svátky atd., avšak vždy 
s vědomím, že je takový život vystavuje zvláštnímu zájmu státních orgánů a že aktivní podíl na náboženském 
životě může mít důsledky v zaměstnání, při studiu, při povolování cest do zahraničí atd. Brod,P., Židé 
v poválečném Československu, In: Židé v novodobých dějinách, Karolinum, Praha 1997, s. 159-160. 
112 Jestliže do února 1948 bylo jako evidentní skutečnost přijímáno, že židovský stát vzniká s přispěním 
vítězných mocností druhé světové války a byla vysoce oceňována pomoc československých představitelů, 
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Dokud existovala naděje, že izraelská vnitřní i zahraniční politika 
se bude vyvíjet v souladu se zájmy a očekáváním Moskvy, bylo 
přátelství se Státem Izrael nejen povoleno, ale i oficiálně 
podporováno.113 V letech 1945-1949 tedy v československo-izraelských 
vztazích i v postoji Československa k židovskému úsilí o vytvoření 
vlastního státu převládalo přátelství a spolupráce.114 Zásadní obrat 
ve vzájemných vztazích (ke kterému došlo v roce 1951115) se 
připravoval již od druhé poloviny roku 1949. Signálem pro tento 
obrat byla již koncem roku 1948 snaha KSČ o paralyzování vlivu 
sionistických organizací a jejich úsilí o ovládnutí československé 
vojenské pomoci Izraeli a vystěhovaleckých akcí.116 Zřetelným 
ukazatelem vývoje vztahů nových mocenských struktur ČSR k židovskému 
obyvatelstvu (jakož i dokladem o vývoje poměrů mezi KSČ  
a československým státem) v tomto období představuje právě tato 
problematika vystěhovávání židovského obyvatelstva ČSR do 
vznikajícího a v květnu r. 1948 oficiálně vyhlášeného Státu 
Izrael.117 Vztah ČSR k Izraeli se zhoršil po prvních všeobecných 
volbách (1949) v Izraeli.118 Oproti dřívějším velkým sympatiím je 
nyní ve vztazích znatelná určitá zdrženlivost.119 Ke změně přístupu 
k emigraci z ČSR však ještě nedošlo. Pokračování ve vystěhovalectví 
z východoevropských zemí bylo nejvyšším zájmem Izraele od okamžiku 

                                                                                                                                                         
prezidenta E.Beneše a ministra zahraničních věcí J.Masaryka, pak bezprostředně po únoru 1948 se členové 
pražské ŽNO dozvídali ze svého listu (Věstník Židovské náboženské obce), že ”za obnovu židovské domoviny lze 
děkovat hlavně Sovětskému svazu”112.  VŽNO, r. X, 1948, č.11, 12.3. 1948. Svobodová,J.,  Zdroje…,  s.22. 
113 Přátelské vztahy mezi ČSR a Izraelem se projevily také v ustavení družebních organizací, založených 
současně v Tel Avivu a Praze. Zatímco Svaz izraelsko-československého přátelství v Izraeli byl založen z řad 
přistěhovalců z ČSR, Svaz československo-izraelského přátelství, založený v Praze 12.listopadu 1948, měl  
z poloviny oficiální ráz. Yegar,M., Československo…, s. 119. 
Ovšem  Svaz československo-izraelského přátelství měl převzít přípravnou pasovou agendu, tj. zpracování 
žádostí o vydání cest. Tímto návrhem byly sledovány 3 cíle: jednak měla být pasová agenda odňata 
Palestinskému úřadu, což by oslabilo jeho pozici, jednak měl být tím zajištěn určitý pramen příjmů pro svaz,  
a jednak, a to byl hlavní důvod, by bylo možno regulovati přistěhovalectví do Izraele, pokud se týče nežádoucích 
živlů.  Československo a Izrael…, Dokumenty,  Dok. Č. 62., s. 170-173. 
114 Ještě na ustavující valné hromadě Svazu československo-izraelského přátelství, ke které došlo 10.11. 1948, 
ministr J. Plojhar konstatoval, že ”my, kteří jsme prožívalo boje za osvobození vlastního národa, máme plné 
pochopení pro ty, kteří bojují za stejné myšlenky, jako jsme bojovali sami”.  VŽNO, r.X, 1948, 10.11. 1948,  
4. 46. In: Svobodová,J.,  Zdroje…,  s. 23.   
115  Rozhodující otázkou pro zhoršování vztahů mezi Moskvou a Tel Avivem se v této době stala otázka 
přistěhovalectví Židů z Východní Evropy; k roztržce mezi oběma zeměmi pak vedly události  posledního roku 
Stalinovy vlády, které byly přímo spojovány se sionistickým hnutím a Izraelem – proces se Slánským, “spiknutí 
lékařů“. 
116 Kaplan,K., Dufek,J., Šlosar,V., Československo a Izrael 1947-1953.Studie, Brno 1993, ÚSD, DOPLNĚK,  
s. 21-23. 
117 V letech 1948-49 se do Izraele vystěhovalo na 19 000 československých Židů. Představovali polovinu 
československých židů, kteří se zachránili. Yegar,M., Československo…, s. 119. Srv. Heitlinger,A., Emigrácia  
a postoje k domovu v povojnovej generálii československých židov, s. 102, „ Období let 1945-1950 – 22-24 tis. 
Židů (tedy polovina ze všech přeživších z ČSR) emigrovala do Izraele a dalších 3000-5000 do jiných krajin, 
ponechají pouze 15-18 tis. (tedy méně než 1/10 předválečného stavu (…).“  
118 Na základě jejich výsledku byla vytvořena koaliční vláda, v jejímž čele stála Ben Gurionova Strana 
pracujících. Komunistická strana se ukázala jako slabá a nevýznamná síla.  Ministr zahraničních věcí Clementis 
byl na tiskové konferenci dotázán na vztahy ČSR k Izraeli. Odpověděl, že nenastala žádná změna a vztah 
k Izraeli bude určen mírou jeho sblížení s USA.  Tamtéž…, s. 120. 
119 2.března 1948 se pod dohledem komunistických komisařů konalo veřejné shromáždění Pražské židovské 
obce. Již tam byly zaznamenány první útoky proti sionismu. Jak se později ukázalo v oněch dnech  jednala 
komunistická strana o vztahu k Izraeli. Na základě předpokladu, že izraelská vláda schválí proamericky 
orientovanou politiku, se došlo k závěru, že je nutné přátelskou linii změnit. Bylo rozhodnuto podporovat jenom 
komunistickou stranu Izraele. Tamtéž, s. 120. 
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jeho vzniku a ústřední myšlenkou jeho veškeré politické aktivity.120  
Poměrně příznivý poměr vlády k emigraci Židů do Izraele převažoval 
až do jara 1949.121 Počátkem roku 1950 se ukázalo, že vystěhovalectví 
Židů z ČSR bude zastaveno.122 Krátce předtím byl však dřívější 
blahovolný postoj vlády k emigraci omezen na „zvláštní případy 
sociální povahy (…) pokud jde o děti, starce, penzisty a invalidy“, 
zato k majetku, který židovské obce vlastnily nebo získaly formou 
odkazů (např. obytné domy a pozemky) byl poměr vládních orgánů velmi 
aktivní a vyznačoval se přičinlivostí, která vedl jak tomu, že tyto 
majetky „již byly nebo jsou odstupovány státu“.123 
   Ukončení určité éry československé zahraniční politiky v dějinách 
tohoto státu vůbec symbolizuje tragická smrt J. Masaryka v březnu 
1948. Vztahy k sionistickému hnutí a později k Izraeli byly pouze 
jedním z jejích aspektů. Poté, co řízení státu převzala komunistická 
strana, se Československo (jako většina sousedů ve východní Evropě) 
stalo v zahraničních vztazích a také v jiných oblastech součástí 
sovětského bloku. Skončila doba, ve které Československo hrálo 
v dějinách židovského národa a v počátku existence Izraele velmi 
významnou roli. Začalo nové, temné období nepřátelství.124  
    
   Změnami prošla i domácí vnitřní politika. Diktatura KSČ a třídní 
persekuce125 dostala na podzim r. 1948 nový ráz.126 Rozvrat právního 
systému a úpadek právního vědomí společnosti vystupňovaly politické 
procesy127 přinášející do čs. politiky nové prvky, které patřily 

                                                 
120 Ministr zahraničních věcí Moše Šaret ve svých instrukcích izraelským zástupcům v zahraničí jasně vysvětlil, 
že vystěhovalectví je jedním ze zásadních problémů politiky Izraele a má vliv i na jeho rozhodnutí zůstat 
neutrálním a nezapojovat se do studené války. Tamtéž, s. 121. 
121 Avšak již v r. 1948 konstatoval AJDC poprvé růst obtíží, se kterými se žadatelé o vystěhování setkávali. 
Zvláště druhou polovinu roku 1949 pak AJDC charakterizoval jako období ”vysokého napětí” a dne 12.ledna 
1950 přikázalo ministerstvo zahraničních věcí americkému Jointu zastavení jeho činnosti v ČSR od 31.1.1950.   
122 Nový izraelský vyslanec Šmu´el Eliašiv (který nahradil Ehuda Avriela) 4.srpna 1950 oznámil ministru 
zahraničních věcí Šaretovi, že čs. vláda je ochotna usnadnit odchod Židů, kteří již měli pasy. Odchod však 
nebude usnadněn těm, kteří budou žádat o vydání pasů poprvé. Tamtéž, s. 123. Z přibližně 58 000 Židů, žijících 
v roce 1948 v ČSR jich v roce 1952 zůstalo  10 000 . Yegar,M., Československo…, s. 137. 
123 Svobodová,J.,  Zdroje…, s. 34.  Srv. Memorandum o stížnostech židovských vystěhovalců, odjíždějících 
z Československa do Izraele a jiných zemích z 30.května 1949, In: Československo a Izrael…, Dokumenty, Dok. 
č. 83. s. 214-217. 
124 Yegar,M., Československo, s. 125. 
125 Perzekuce v zakladatelském období komunistického režimu byla charakteristická tím, že se neomezovala 
pouze na jednu hlavní osobu, ale že dopadala na celé rodiny, včetně příbuzných a přátel. Jak uvádí K. Kaplan, 
měla rozličné motivy, podoby i stupně – od preventivního sledování třídního nepřítele, přes likvidaci inteligence 
a středních vrstev, zostřování třídního boje, až po pronásledování církví. Kaplan rovněž konstatuje, že 
komunistický režim ”uplatňoval tak širokou škálu perzekuce a takový rozsah nejrůznějších forem nezákonnosti, 
že je nejen nelze v úplnosti popsat, ale dokonce se nelze o všech ani zmínit”. Kaplan,K., Československo…,  
s. 20-36. 
126 V září 1948 po návratu  z konzultativního setkání s J.V.Stalinem na Jaltě, a zejména na listopadovém plénu 
ÚV KSČ, K. Gottwald bezvýhradně akceptoval stalinský represivní a administrativně byrokratický systém jako 
vyšší závazný vzor pro celou čs. společnost. I v ČSR byla přijata stalinská koncepce o nepřetržitém zostřování 
třídního boje s růstem úspěchů výstavby socialismu, doplněná posléze o hledání třídních nepřátel i uvnitř KSČ. 
Rataj,J.,  KSČ…,  s. 106. 
127 První vlna velkých politických procesů proběhla v Československu právě v letech 1948-1954. Vyznačovala 
se krutostí trestů, zjevnými až provokativními nezákonnostmi a přítomností fyzického násilí. Toto období dále 
Kaplan dělí na fázi do příchodu sovětských poradců do Státní bezpečnosti v roce 1949-1950 (kteří vnesli 
antisemitské zaměření do přípravy těchto inscenovaných procesů). Mezníkem byl první jimi vyrobený 
monstrproces s M.Horákovou, po kterém následovala fáze velkých procesů, která skončila procesem se 
Slánským. Třetí tříletá fáze se vyznačovala ústupem od velkých procesů a přechodem na procesy neveřejné  
a menšího politického významu  V letech 1948-1954 odsoudila justice za činy politické povahy asi 95 600 osob. 
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k hlavním principům komunistické moci známé ze Sovětského svazu.128 
Politické procesy fungovaly jako jeden ze způsobů uskutečňování 
záměrů oficiální politiky.129 Měly specifické, pro komunistickou moc 
nenahraditelné a tehdy nepostradatelné poslání: potrestat  
a odstranit či izolovat ty, kdo těmto záměrům překáželi nebo mohli 
překážet.130 Nezvratitelnost mašinérie politických procesů tkvěla 
v počáteční fázi v přesvědčení vedoucích komunistických funkcionářů, 
že jejich režim není dostatečně pevný. Neméně důležitou příčinou 
procesů se staly mezinárodní události, především příprava na válečný 
konflikt a rychlá výstavba patřily k podnětům pro „odhalování 
válečných plánů imperialistů a jejich domácích pomahačů” a pro 
povzbuzování nenávisti k nim.131 K významným podnětům mezinárodního 
rázu patřilo také úsilí Moskvy demonstrovat změny své zahraniční 
politiky vůči Jugoslávii a později i Izraeli. Politické procesy  
a všechny typy perzekuce měly svojí třídní ideologii.132 Kromě tohoto 
trvalého principu dodávaly procesům ideologii krátkodobé politické 
kampaně, v nichž ”třídní a političtí nepřátelé” dostávali konkrétní 
pojmenování. Šlo zejména o tažení proti různým –ismům: trockismu, 
sionismu, buržoaznímu nacionalismu, liberalismu, titoismu, 
socialdemokratismu, revizionismu nebo antisovětismu.133 
Klíčovou pozici v mechanismu na výrobu politických procesů zastávala 
politická skupina tvořená členy úzkého vedení KSČ134, která 
bezprostředně zasahovala do přípravy monstrprocesů a dalších 

                                                                                                                                                         
Státní soud během své působnosti od října 1948 do ledna 1953, vynesl 232 trestů smrti, z nichž bylo vykonáno 
178 rozsudků. Kaplan,K., Paleček,P., Komunistický režim a politické procesy v Československu, Barrister-
Principal, Brno, 2001, s. 40-49.    
128 Politická působivost těchto procesů neměla být omezena pouze na území republiky, ale mělo se jí dostat 
mezinárodního ohlasu. Staly se předehrou masové perzekuce, ze které komunistický režim čerpal svou dynamiku 
a sílu. Tamtéž, s. 17-18. 
129 V letech 1949-1951 se téměř ve všech politických procesech angažovaly bezpečnostní komise komunistické 
strany působící v ústředí, v krajích a okresech. Členy bezpečnostní komise ÚV KSČ byli ministři spravedlnosti, 
národní bezpečnosti, velitel Státní bezpečnosti, náměstek ministra obrany, vedoucí bezpečnostního oddělení a 
evidenčního odboru – přičemž komise podléhala generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ. Do přípravy politických 
procesů zasahovala v letech 1948-1951 i oddělení sekretariátu komunistického ústředí – Komise stranické 
kontroly, kádrové oddělení, bezpečnostní oddělení a evidenční odbor. Výroba politických procesů tvořila hlavní 
náplň činnosti Státní bezpečnosti, která předávala justici trestní oznámení, resp. případy s vykonstruovanou 
trestní činností. Tamtéž, s. 167-174.  
130 Kromě tohoto hlavního poslání měly i další úkoly – vytvářet ve společnosti atmosféru strachu jako důležitý 
stabilizační faktor. Režim ”odhaloval” vymyšlené viníky svých neúspěchů (hlavně hospodářských), čímž 
”potvrzoval” správnost nastoupené politické cesty. 
131 Od počátku studené války využívalo sovětské vedení nutnost boje s „imperialistickým nepřítelem“ k upevnění 
nadvlády nad státy sféry svého vlivu. Stupňující se napětí mezi Východem a Západem od r. 1948 silně 
ovlivňovalo vnitropolitické poměry v ČSR. Politická perzekuce a procesy prohlubovaly jeho izolovanost od 
západního světa, zároveň jednoznačně sílila jeho závislost na SSSR. Pernes,J., Politické procesy 
v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“, Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve 
dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze,ÚSD AV ČR, Praha, 2005  s. 367. 
132 Základní a dlouhotrvající ideologickou tezí byla teorie o třídním boji, rozšířená o zásadu zostřujícího se 
třídního boje za socialismus a o nepřítele ve vlastní straně.  Byl to právě princip třídního boje, který fungoval 
v zakladatelském období radikálního socialistického režimu jako ideologická šablona u všech významných 
politických procesů.   
133 Kaplan,K., Paleček,P., Komunistický režim a politické procesy v Československu, Barrister-Principal, Brno, 
2001,, s. 46-49. 
134 Tuto mocenskou skupinu v letech 1948-1954 tvořili členové politického sekretariátu a organizačního 
sekretariátu ÚV KSČ. V komunistickém vedení – mocenské skupině – se v letech 1948-1955 vystřídali K. 
Gottwald, R. Slánský, A. Zápotocký, V Široký, K. Bacílek, P. David, J. Dolanský, A. Novotný, V. Kopecký,  
R. Barák, L. Jankovcová, O. Šimůnek, B. Kohler, J. Hendrych, G. Bareš, M. Švermová, J. Frank, Z. Fierlinger  
a A. Čepička. Srv. Poznámky. 
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případů, u kterých prokuratura navrhovala trest smrti.135 Důležitou 
složkou Státní bezpečnosti se stali sovětští poradci136, kteří 
z pozadí řídili výrobu všech politických procesů.137 Měli obrovský 
vliv na politické myšlení příslušníků Státní bezpečnosti, zvláště 
posilovali jejich sebevědomí, přesvědčení o výjimečném poslání  
a výsadní pozici v bezpečnosti, ve společnosti i v komunistické 
straně.138  
Justiční orgány (státní prokuratura, státní soud, Nejvyšší soud, 
krajské a okresní soudy a prokuratury a útvary ministerstva 
spravedlnosti)plnily roli, kterou jim ve výrobě procesů přisoudily 
další články mechanismu – vynášet politicky předem schválené 
rozsudky, dodávat nezákonnostem zdání legality a přeměnit soudní 
přelíčení v divadlo, které má ”vychovávat masy”.139  
   Proces s tzv. "Protistátním spikleneckým centrem v čele 
s Rudolfem Slánským” proběhl v listopadu 1952 a od předchozích 
procesů140 se lišil skladbou obviněných osob. Byli v něm totiž 
odsouzeni vedoucí funkcionáři komunistického režimu.141 Během 
přípravy tohoto monstrprocesu byli postupně pozatýkáni další 
funkcionáři. Někteří už přímo a pouze za účelem, aby byli zapojeni 
do vedoucí skupiny, tzv. centra, neboť vyhovovali politické koncepci 
procesu (Josef Frank, Andre Simone, Ludvík Frejka). Vedle dozvuků se 
silnými protiamerickými, protibritskými a protijugoslávskými 
tendencemi, byla dominující linie protisionistická resp. 
antisemitská.142 Ta zcela sloužila zájmům a momentálně nejvíce 

                                                 
135 Do roku 1954 rozhodoval politický sekretariát většinou na základě ústních zpráv ministrů národní 
bezpečnosti, spravedlnosti nebo informací K. Gottwalda. 
136 První dva  (Makarov a Lichačev)přišli v říjnu 1949, na jaře 1950 nastoupila na ministerstvo a na krajské 
správy bezpečnosti celá skupina poradců. Jejich vedoucím byl od jara 1950 do léta 1951 Vladimir Bojarský, jeho 
zástupcem Jesikov a Smirnov. Bojarského později vystřídal Alexej Bezčasnov. Kaplan,K., Paleček,P.,  
Komunistický režim a politické procesy v Československu, Barrister-Principal, Brno 2001, s. 167-174.   
137 Do jejich ”výrobní technologie” vnesli mnoho nových prvků, např. uplatnění tvrdého psychického nátlaku, 
dlouhodobé a nepřetržité výslechy, systém otázkových protokolů a metodu jejich vypracování, organizovanou 
konfrontaci a konstrukci monstrprocesů. 
138 Kaplan,K., Paleček,P., Komunistický režim a politické procesy v Československu, Barrister-Principal, Brno 
2001, s. 167-174. 
139 Výchozím bodem a rozhodujícím předpokladem podřízení justice byla likvidace nezávislosti soudů  
a prosazení prokurátora jako klíčové a nadřazené postavy soudního řízení. Kaplan,K., Československo…,  
s. 50-53.  
140 Na sklonku r. 1948 proběhly procesy, jejichž smyslem byla diskreditace činnosti poúnorové emigrace. 
V letech 1948-50 a 1950-52 proběhly dvě vlny procesů s vojáky a odbojáři. Konflikt komunistické moci 
s katolickou církví po únoru 1948 vyústil v řadu procesů s církevními představiteli a laiky. Dále procesy 
s bývalými představiteli nekomunistických stran a demokratických společenských organizací Sokola, Orla  
a Junáka, s diplomaty, účastníky prvního a druhého nekomunistického odboje. V r. 1950 pak proces s národně 
socialistickou poslankyní a aktivistkou druhého odboje JUDr. Miladou Horákovou.  V letech 1949-50 a 1953-54 
proběhly také procesy s činiteli sociální demokracie. Procesy proti cizincům jako imperialistickým agentům 
sloužily účelově k omezení činnosti západních diplomatických misí a tisku. R. 1950 se konal proces 
s tajemníkem francouzského konzulátu v Bratislavě, dále proces s Holanďanem J. Louwersem a proces 
s britským vicekonzulem v Bratislavě, procesy se zaměstnanci amerického velvyslanectví v Praze. V r. 1951 
proběhl proces s americkým novinářem W. Oatisem. Rataj,J., KSČ…,  s. 118-120.   
141  Nejbližší Gottwaldův spolupracovník Rudolf Slánský, dále dva jeho zástupci, ministr zahraničních věcí, 
několik náměstků ministra (Šváb, Reicin, Margolius, Loebl, London, Fischl a Hajdů), velitelé Státní bezpečnosti 
a velitelé sektorů v bezpečnosti, náčelník generálního štábu armády a několik generálů, vedoucí funkcionáři 
ústředního i krajských sekretariátů KSČ, bývalý předseda a členové Sboru pověřenců, vedoucí funkcionáři  
a kapitáni čs. hospodářství . Kaplan,K., Paleček,P., Komunistický režim a politické procesy v Československu, 
Barrister-Principal, Brno 2001, s. 124. 
142 Pernes,J., Politické procesy…, s. 369. 
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odpovídala potřebám sovětské zahraniční i vnitřní politiky.143 Po 
neúspěchu svých záměrů v Izraeli se totiž Moskva snažila získat vliv 
na Středním východě prostřednictvím arabských států - československý 
proces jim měl podat důkaz, že sovětský blok odsuzuje svou dřívější 
proizraelskou politiku.  
Jestliže Moskva politicky podporovala sionistické hnutí, kalkulovala 
s tím, že si v nově zřízením samostatném státě Izrael144 zajistí 
převažující vliv. Tyto plány jí nevyšly. Levicové proudy 
v Izraeli145, příznivě nakloněné Sovětskému svazu, ve volbách 
nezvítězily.146 Vítězně z nich naopak vyšly ty síly, které se 
orientovaly na spolupráci s USA – v očích Stalina se tak Izrael stal 
loutkou amerického imperialismu na Blízkém východě. Navíc se 
Sovětský svaz dostal do izolace v arabském světě. Už na podzim 1948 
se Moskva snažila tuto izolaci protrhnout, nejdříve v Sýrii. Bez 
velkého úspěchu. Současně se v SSSR začala rozvíjet již zmíněná 
kampaň proti sionismu, která přerostla v antisemitismus.147 
V sovětském tisku se objevovaly články označující Izrael za agresora 
v arabsko-izraelské válce 1948. Tažení proti sionismu (které bylo 
odrazem změn sovětské politiky vůči Izraeli a její snahy protrhnout 
izolaci v arabském světě) vyvrcholilo právě v procesu s protistátním 
centrem v Československu. V zemi, která ze sovětského bloku nejvíc 
vojensky pomáhala Izraeli.148 V roce 1949 byla již izraelská vláda 
označena za „pravicovou“.149 Československá pomoc rodícímu se 
izraelskému státu v letech 1947-1949 byla souzena jako nepřátelská  

                                                 
143 „ (…) Antisemitismus se stal článkem, který spojil politickou represi v SSSR s represí v zemích sovětského 
bloku. V jistém smyslu se proto dá hovořit i o zástupné roli procesu Slánského, který zajišťoval podstatné cíle 
Stalinovy vnitřní politiky”.  cit. Reiman,M.,  Sovětská politika a sovětské vedení 1948-1953, Sovětský kontext 
procesů v zemích “lidové demokracie”,  In: Pernes,J., Politické procesy v Československu po roce 1945  
a “případ Slánský”, Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané ve dnech 14.-16.dubna 2003 
v Praze, ÚSD AV ČR, Brno, 2003,s.32. 
144 K vyhlášení samostatného Státu Izrael došlo 14.5. 1948. 
145  Komunistická strana Izraele se po založení státu Izrael ustavila jako jediná nesionistická levicová strana.  
22.-23.října 1948 došlo ke sjednocení židovských a arabských komunistů.  Ve volbách v roce 1949 získala 
Komunistická strana Izraele 4.mandáty. Ve druhých volbách v roce 1951 získala pět poslaneckých mandátů. 
Komunistická strana Izraele (zkratka hebrejského názvu – MAKI) byla stejně jako všechny ostatní izraelské 
strany poznamenána častým dělením a opětovným slučováním. Takzvaní hebrejští komunisté se v roce 1949 
připojili k levicové sionistické straně MAPAM. Z voleb v roce 1951 vyšla jako nejsilnější strana MAPAJ  
(45 poslaneckých mandátů). Terner,E.,  Dějiny státu Izrael, KORA, Praha 1991, s.115-130. 
146  Dne 25. ledna 1949 se konaly první volby do 120členného parlamentu-Knesetu-na čtyřleté volební období,  
a to podle poměrného volebního systému. Volební účast byla 78%. Ve volbách zvítězila sociálně demokratická 
strana MAPAJ se ziskem 46 mandátů, následovaná socialistickou sionistickou stranou MAPAM, která obdržela 
19 mandátů. Spojená kandidátka náboženských stran získala 16 mandátů, pravicový Cherut 14 atd. Koaliční 
vládu sestavil 7.března předseda dosavadní provizorní vlády, vůdce strany MAPAJ David Ben Gurion, který stál 
v čele izraelských vlád (s přestávkou let 1954-55) až do své rezignace v červnu 1963. Dne 16. února byl 
Knesetem zvolem na pětileté období prvním prezidentem Chaim Weizmann, vůdčí postava sionistického hnutí. 
Pojar,M., Stručná historie Státu Izrael, Libri, Praha, 2004,  s. 55.  
147 Antisemitismus se Stalinovi zřejmě zdál jako vhodný nástroj konfrontace se Západem. Apeloval na 
předsudky širších vrstev, na domnělý „kosmopolitismus“ Židů, jejich „spiknutí“ ve prospěch Západu, ztělesněné 
v sionismu. Reiman,M., Sovětská politika…,  s. 25-30.  
148 Kaplan,K.,  Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Mladá fronta. Praha 1992. s. 255.261. 
149 Byla jí vytýkána politika „stejná jako politika vlád západní Evropy“ a kladeno jí za vinu, že – z hlediska 
kritiků – „nedbala hlasu svého lidu, který bojoval za skutečnou nezávislost a nikoliv za to, aby se dříve nebo 
později stal americkou kolonií“.  V prvních letech studené války byl vývoj izraelské politiky hodnocen jako 
významnější faktor než sama existence židovského státu. Svobodová,J.,  Zdroje…, s. 32-33. 
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a protistátní činnost sionistů a izraelských a židovských 
institucí.150   
Proces s centrem vzbudil v Československu vlnu antisemitismu  
a zapadl do prudce vzedmuté antisemitské vlny v SSSR.151 Reakcí na 
hospodářské obtíže a na nespokojenost s oficiální politikou ve 
vlastní straně byly jak vnitropolitické záležitosti (příprava 
státního převratu a hospodářské sabotáže), tak především již zmíněná 
antisionistická linie projevující se nejen v koncepci, ale  
i v sestavě „vedoucího centra“(ze čtrnácti souzených v hlavním 
procesu bylo jedenáct židovského původu152). 
V době přípravy153 vlastního soudního procesu s R.Slánským  
a ”protistátním sionistickým centrem” prohlašoval V.Kopecký, že ”po 
válce, v květnu 1945 a pak po únoru 1948 se do řad strany dostalo 
veliké množství židovského původu, jak sionistického, tak 
kosmopolitního smýšlení (…). (Slánský) nejen že umožnil vstup do 
strany všemožným židovským živlům, ale napomáhal k tomu, aby se 
dostali do aparátu strany, na důležitá místa, do klíčových pozic, do 
významných funkcí. Vzpomeňte jen, kolik jich bylo v sekretariátě ÚV, 
kolik jich bylo krajskými sekretáři, jak se tito funkcionáři ve svém 
postavení starali, aby se lidé židovského původu dostali na významná 
místa ve státním aparátě. Jak prosazoval lidi židovského původu 
Reicin v armádě, London, Geminder v zahraniční politické službě 
(…).”154 Podle J. Svobodové hlubší a závažnější doklad antisemitismu 
tehdejšího režimu, spíše než sama skutečnost procesů, tkví v tom, že 
KSČ nejprve židovské obyvatele z ryze účelových důvodů do strany 
přijímala, přitom zároveň sledovala, podezírala a při nejbližší 
příležitosti na základě vykonstruovaných záminek a de facto pro 
jejich původ soudila, odsoudila a zbavovala života nebo alespoň 
svobody.155 Zároveň si klade otázku,jaká motivace vedla právě tyto 

                                                 
150 Z politické vůle a projevů přátelství, z hospodářského zájmu a spolupráce se stal trestný čin, sabotáž, 
velezrada a příprava spiknutí . Tehdy tedy skončila etapa vzájemné spolupráce a československo-izraelské 
vztahy prodělaly v roce 1952 hlubokou změnu. Kaplan,K., Československo a Izrael 1945-1956, Dokumenty, 
ÚSD AV ČR, Praha 1993, s. 11-14. 
151 V Sovětském svazu měla hysterie vyvolaná okolo procesu se Slánským paralelu v ovzduší, vyvolaném 
v souvislosti s takzvaným lékařským spiknutím. Antisemitismus se stal článkem, který spojil politickou represi 
v SSSR s represí v zemích sovětského bloku. V jistém smyslu se proto dá hovořit i o zástupné roli procesu 
Slánského, který zajišťoval podstatné cíle Stalinovy vnitřní politiky. Reimann,M., Sovětská politika…, s. 32. 
Historici se domnívají, že inscenace případu tzv. lékařského spiknutí se měla stát předehrou k deportaci Židů 
z evropské části Sovětského svazu na Sibiř. Jen Stalinova smrt v březnu 1953 tomu zabránila. Brod,P., Židé…,  
s. 156. 
152 Annie Kriegelová vypočítala, že většina odsouzených v procesu se Slánským spojovala (kromě židovského 
původu) několik kritérií:1)sociální a profesní kritérium, tedy třídní původ. Dvanáct ze čtrnácti odsouzených 
nebylo dělnického původu. 2) kulturní kritérium, protože měli “vazby” do zahraničí,a   to včetně socialistických 
zemí. Všichni obžalovaní pobývali v některém období svého života v cizině a někteří tam měli příbuzné. 3) 
etnické kritérium, tedy přináležitost k některé národností menšině. Ze čtrnácti obžalovaných bylo jedenáct Židů  
a jeden Slovák. Jen dva byli Češi: Karel Šváb a Josef Frank. Kriegel,A.,  Les grands procés dans les systémes 
communistes. Gallimard, coll. “Idées, 1972, s.44. 
153 Příprava probíhala v tajnosti, a za účasti vyšetřovatelů, velení i dalších útvarů Stb a pod dohledem již 
zmíněných sovětských poradců. Ti všichni vybírali nebo schvalovali oběti, prokurátory (prokurátorem byl J. 
Urválek, předsedou senátu Státního soudu Jar. Novák ), soudce, svědky, autory znaleckých posudků i advokáty. 
Kaplan,K., Paleček,P., Komunistický režim a politické procesy v Československu, Barrister-Principal, Brno 
2001, s. 133-135.  
154  Československo a Izrael… Dokumenty. Dok. Č. 98. s. 251. 
155  Svobodová,J., Zdroje…, s. 40. 
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osoby ke vstupu do KSČ.156 Soudí, že kromě toho, že první léta po 
osvobození vzbudila důvěru, že v nově vznikajícím systému budou Židé 
rovnocennými a rovnoprávnými občany, pak v samé podstatě neexistuje 
důvod, proč by právě u židovského obyvatelstva měly být hledány  
a tím spíše předpokládány motivy jiné, než jaké vedly ke vstupu do 
strany obyvatelstvo nežidovské.157  
   V této době totiž byla do propagandistického arzenálu režimu 
uložena další zbraň, spočívající v tendenčním výkladu pojmu 
”kosmopolitismus”, který se stal hodnotícím atributem, jímž byli 
nazývání lidé, které „ (…) na první ráz poznáváte (…) cizí 
mentality, cizí národu, zemi”. Autor tohoto výroku ministr informací 
ČSR V. Kopecký se v projevu, předneseném na zasedání ÚV KSČ 
v prosinci 1951 potřeboval ohradit proti označení svých výroků za 
antisemitické. Učinil tak nicméně výroky, které jeho antisemitické 
smýšlení jen potvrdili.158 Jak uvádí J. Svobodová, stal se počátkem 
50.let pojem „sionismus” synonymem pro zvlášť „reakční, 
nacionalisticky zabarvenou formu světového imperialismu”.159 Ministr 
kultury a informací Kopecký na zasedání ÚV KSČ v září 1951 
prohlásil, že „ v minulosti jsme museli bojovat proti zvířeckému 
antisemitismu. Dnes však musíme potlačovat sionismus, protože víme, 
že mnoho osob židovského původu změnilo svůj postoj k dělnické 
třídě. Hitler pronásledoval Židy, protože se spojili s námi. Nyní 
jsou naopak spojenci angloamerického imperialismu, který podporuje 
Izrael a se sionismem počítá jako s nástrojem svých snah o rozložení 

                                                 
156 Mezi dvěma světovými válkami bylo Československo mnohonárodnostním státem. Komunistická strana byla 
početná a silná a měla značnou podporu zejména mezi národnostními menšinami, včetně Židů. Potírání 
antisemitismu bylo součástí ideologie komunistických stran v Evropě v době před 2.sv. válkou. Mnoho Židů se 
stalo členy komunistické strany a zejména po válce někteří z nich v ní dosáhli vedoucí postavení. Vlna levicové 
orientace zaplavila Československo tak jako jiné evropské země. Yegar,M., Československo…, s. 136.  Podporu 
komunistické strany židovskou menšinou dokládá i proslov F.Kohna na ustavujícím sjezdu KSČ již v r. 1921:  
„ (…) 26.srpna t.r.  1920 obrátil se výkonný výbor Komunistické internacionály otevřeným dopisem 
k židovskému proletariátu, od něhož žádal, aby vstoupil bezpodmínečně do řad Internacionály. Dává mu určité 
podmínky, kterým my zde v Československu  jsme nejen bezpodmínečně vyhověli, nýbrž pro jejich splnění 
bojujeme a pracujeme v celém židovském proletářském hnutí v tomto světě. (…) podrobujeme se v každém směru 
Internacionále a vstupujeme do společné komunistické strany s největší důvěrou, že zvláštní potřeby hospodářské 
a kulturní židovského proletariátu splní a že budeme moci pracovati ve prospěch židovského komunistického 
proletariátu.“   Protokol ustavujícího sjezdu KSČ, který se konal v Karlíně 14.-16.května 1921, In: Protokoly 
sjezdů KSČ-I. Svazek „Ustavující a slučovací sjezd KSČ roku 1921“. Státní nakladatelství politické literatury, 
Praha, 1958, s. 302-305.  
157  Svobodová,J.,  Zdroje…,  s. 41. 
158 ”Problém boje proti kosmopolitismu a sionismu nebyl v naší straně ještě s patřičnou vážností pochopen. Má 
to své důvody, ke kterým patří obvyklé rozpaky ve vztahu k židovské otázce. V naší zemi a v našem dělnickém 
hnutí se uplatňovala zvlášť velká citlivost pokud jde o antisemitismus. Neboť tím, že buržoazie pěstovala 
antisemitické štvaní jako jeden ze svých ohlupovacích prostředků a tím, že Hitler rozběsnil bestii rasismu, jevili 
se lidé židovského původu ve válce všeobecně ve velmi příznivém světle. A proto, aby nikdo neupadl v podezření 
z antisemitismu, neviděly se stíny a škodlivé zjevy u lidí židovského původu v poměrech nového života v naší 
zemi. Zapomnělo se na kosmopolitní smýšlení veliké části lidí židovského původu (…).  Zapomnělo se, že se 
židovská otázka dostala v poválečné době do jiného osvětlení postupem vývoje událostí, a že sionismus, který byl 
vždy projevem buržoazní ideologie, pokud znamenal získávání lidí židovského původu pro návrat do Izraele, 
pokud pěstoval nacionalismus židovský nebo náboženství židovské v podobném smyslu (…) stal se neobyčejně 
vážným nebezpečím v posledních letech. Bylo nesprávné, že jsme se nechali zastrašit podezřením, že bychom byli 
nazýváni antisemity a že jsme neměli odvahu podívat se do tváře sionismu jako ideologii třídního nepřítele… 
neměli jsme odvahu, kterou bolševici musí mít, aby byli schopni potírat každého nepřítele, ať vystupuje 
v jakékoliv podobě.”  Československo a Izrael…Dokumenty, dok. Č. 69, s. 191. In: Svobodová.,J., Zdroje…,   
s. 34-35. 
159 Tamtéž, s. 31.  
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socialismu a stran v lidově demokratických zemích zevnitř.”160  
O několik dní později pak vysvětloval před ÚV KSČ hlavní hříchy 
sionismu: „ Sionismus se v posledních letech stal velmi vážným 
nebezpečím. Je z něho velmi významný nástroj amerického a britského 
imperialismu. Mezinárodní sionistická organizace je napojena na 
židovský stát v Izraeli. Zastánci sionismu mají za to, že v lidových 
demokraciích se sionismus může transformovat v jakousi odrůdu 
titoismu. Mluvili o židovském titoismu. Vazby se sionismem byly 
odhaleny v Maďarsku a v Polsku. Slánský a spol. tvořili druhé 
centrum. Mysleli si, že nás jednoho dne zadrží, že nás uvězní a že 
nás budou soudit. Ale místo toho, aby nás chytli pod krkem, jsme 
pochytali my je.”161 Tento monstrproces proběhl přesně podle 
vypracovaného scénáře 20.-27.listopadu 1952. Soud vynesl jedenáct 
trestů smrti a všechny byly vykonány. K trestu smrti byli odsouzeni 
a popraveni Slánský, Geminder, Frejka, Frank, Clementis, Fischl, 
Margolius, Reicin, Simone, Šváb a Šling.162 
 
   Naděje na dlouhodobé přátelské vztahy mezi ČSR a Izraelem tedy 
přežily pouze tři roky (1947-1950) a zanikly pod tlakem mezinárodně 
politických událostí.163 Postupný přechod od “přátelství 
k nepřátelství” vyvrcholil v letech 1952-1953. Československo-
izraelské vztahy po soudním procesu v Praze zůstaly poznamenány 
nevyřešenými hospodářskými, hlavně finančními záležitostmi a po 
několik let jim dominovalo odstraňování důsledků antisemitské vlny, 
tažení proti sionismu a politických procesů.164 Nezlepšily se ani po 
propuštění obou izraelských vězňů a po jejich rehabilitaci. Život 
židovské obce se omezil na náboženské obřady, které však téměř nikdo 
nenavštěvoval. Všechny charitativní a sociální organizace se 
rozpadly a kontakty se židovskými organizacemi v zahraničí byly 
téměř přerušeny. Po celou tuto dobu bylo v ČSR zakázáno psát  
o účasti Židů v národně-osvobozovacím boji Československa,  
o židovských vojácích, kteří bojovali na západní frontě nebo ve 
Svobodově armádě na východě.165  
Gottwald, který na přání Stalina vydal katu svého přítele Slánského 
a deset dalších spolubojovníků, zemřel několik dní po návratu 
z pohřbu svého mentora. Podobně jako v SSSR vedlo v ČSR úmrtí 
prvního muže ve státě k určitému uvolnění. V Sovětském svazu padla 
obvinění proti kremelským lékařům a čistky v Československu sice 
pokračovaly, neměly však už tak řečeno slovy P. Broda „bombastický“ 
ráz jako proces z listopadu 1952. Koncem 50. a 60. let dochází 
k postupnému uvolnění poměrů v intelektuální a kulturní oblasti. 
Vzhledem k tomu jak je tomto období byla Židovská obec 
v Československu malá, a rovněž k tomu, že celá antisemitsky 

                                                 
160  Kaplan,K.,  Zpráva…s. 149. 
161  Kaplan,K.,  Zpráva…s. 162. 
162  Kriegel,A., Les grands procés dans les systémes communistes. Gallimard, coll. “Idées, 1972,  
s. 133-135. 
163 Důležitým předělem tohoto procesu byly stále rozsáhlejší hospodářské styky Izraele s USA a jimi poskytnutá 
finanční pomoc na podzim 1949.  
164 Ty se dotýkaly dvou izraelských státních občanů, Mordechaje Orena a Šimona Orensteina, zatčených 
v souvislosti s výrobou procesu se Slánským, a několika diplomatů, o kterých se v procesu nebo ve 
výslechových protokolech hovořilo jako o špiónech a o účastnících jiné, nepřátelské, trestné činnosti „sionistů“.  
M. Bulínová (ed.), Československo a Izrael 1945-1956, Dokumenty, ÚSD AV ČR, Praha, 1993, s. 13-14. 
165 Yegar,M., Československo…, s. 175-181. 
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zaměřená kampaň vlastně nemá protivníka, se na západě hovoří  
i „antisemitismu bez Židů“.166     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
166 Brod, P.: Židé v poválečném Československu. In: Židé v novodobých dějinách, Soubor přednášek na FF 
UK, Uspořádal V. Veber, Karolinum, Praha, 1997, s. 156-158.  Srv. Svobodová,J., Zdroje…, s. 51-58. 
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Poznámky: 
 
- K.Gottwald – 1945-53 předseda KSČ, 1945-48 poslanec ÚNS, 1945-46 místopředseda vlády, 1946-48 
předseda vlády, 1948-53: prezident ČSR; R.Slánský – 1945-51 poslanec NS (člen branného a bezpečnostního 
výboru, XI. 1951 na mandát rezignoval), od II.1948 1.místopředseda ÚAV NF, 1945-IX. 1951 generální 
tajemník ÚV KSČ, IX.-XI. 1951 náměstek předsedy vlády, 23.11. 1951 zatčen a vyloučen z KSČ, 1952 
popraven; A. Zápotocký –člen vedení KSČ, 1948-1953 předseda vlády, 1953-57 prezident republiky ;  
V. Široký – člen vedení KSČ, 1945-53 předseda KS Slovenska, 1945-53 místopředseda vlády, 1953-63 předseda 
vlády; K. Bacílek – komunistický funkcionář, 1951-63 člen vedení KSČ, 1952-53 ministr národní bezpečnosti; 
P. David - ; J. Dolanský – 1945-69 poslanec NS, 1946-58 člen předsednictva ÚV KSČ, 1945-46 pracovník 
sekretariátu ÚV KSČ (V. 1945-3.7. 1946 vedoucí Kulturního a propagačního oddělení ÚV KSČ), od IX. 1945 
člen Lektorské rady ÚV KSČ, 1946-49 ministr financí, od XII. 1948 předseda Hospodářské rady ÚV KSČ, od II. 
1949 předseda Ústřední plánovací komise, od II. 1948 člen předsednictva ÚAV NF, 5.4. 1949-21.12. 1951 
ministr-předseda Státní plánovací komise, 21.12. 1951-20.9. 1963 místopředseda vlády; A. Novotný – od VII. 
1945 člen KV KSČ Praha, od III. 1946 člen ÚV KSČ, 1948-57 poslanec NS, IX. 1946-I. 1947 člen sekretariátu 
ÚV KSČ za kraj Praha, I.-IV. 1947 člen širšího sekretariátu ÚV KSČ, na podzim 1948 přizvaný člen 
organizačního sekretariátu ÚV KSČ, V. 1949-VIII. 1951 člen organizačního sekretariátu, 6.9 1951 zvolen 
tajemníkem ÚV KSČ, od 6.12. 1951 člen politického sekretariátu ÚV KSČ, od II. 1952 po reorganizaci 
organizačního sekretariátu ÚV KSČ pověřen zodpovědností za Oddělení stranických orgánů, Sbor ústředních 
instruktorů, technického sekretariátu a hospodářskou správu; V. Kopecký – od 1945 člen ÚV KSČ  
a předsednictva ÚV KSČ, od II. 1948 člen předsednictva ÚAV NF, III. 1948 člen předsednictva přípravného 
výboru SNK, od 1948 předseda Kulturní rady ÚV KSČ, od IX. 1948 v čele neoficiálního předsednictva Svazu 
československo-izraelského přátelství, od VI. 1952 předseda Československého rozhlasového výboru, XI. 1952 
člen tiskové komise pro proces s R. Slánským , od XII. 1951 člen politického sekretariátu ÚV KSČ, VI. 1954-61 
člen politického byra ÚV KSČ, 1945-53 ministr informací a osvěty, IX. 1953-XII. 1954 ministr kultury;  
R. Barák – 1954-61 člen vedení KSČ a ministr vnitra; L. Jankovcová - ; O. Šimůnek - ; B. Kohler – 1929-66 
člen ÚV KSČ, od 1945 pracovník sekretariátu ÚV KSČ, od 17.4. 1948 vedoucí odboru propagandy Kulturního  
a propagačního oddělení ÚV KSČ, od VI. 1948 člen Lektorské rady ÚV KSČ, od V. 1950 vedoucí Kádrového 
oddělení ÚV KSČ, X. 1951-I. 1953 vedoucí Oddělení stranických kádrů ÚV KSČ, XI. 1952 člen tiskové komise 
pro proces s R. Slánským, od XII. 1952 kandidát ÚV KSČ; J. Hendrych – 1946-71 člen ÚV KSČ, 1945-IX. 
1951 pracovník Kulturního a propagačního oddělení ÚV KSČ, 1945-47 vedoucí odboru agitace Kulturního  
a propagačního oddělení ÚV KSČ, od léta 1946 zástupce vedoucího oddělení, od IX. 1948 člen a od IV. 1950 
člen předsednictva Kulturní rady ÚV KSČ, IV. 1950 až 10.9. 1951 předseda Filmové rady, 1950 jmenován 
MŠVU členem redakční rady pro osnovy nových učebnic, 6.9. 1951-4.2. 1952 tajemník ÚV KSČ a člen 
organizačního sekretariátu ÚV KSČ, do I. 1952 zodpovídal za Oddělení masových organizací, Oddělení 
zemědělské, 25.1. až 4.2. 1952 spravoval Oddělení dopravy a pošt, Oddělení státní administrativy a Oddělení 
mezinárodní, 1952 člen KV KSČ České Budějovice, 1.12. 1948-69 poslanec NS (člen kulturního výboru);  
G. Bareš – IX. 1945 zvolen členem KV KSČ Praha, od IX. 1945 člen Lektorské rady ÚV KSČ, 1.6. 1945-3.7. 
1946 šéfredaktor Rudého práva, VII. 1946-49 vedoucí Kulturního a propagačního oddělení ÚV KSČ, 1947-52 
šéfredaktor Tvorby, 1946-XI. 1952 člen ÚV KSČ, 1948-54 poslanec NS,II. 1948-52 člen ÚAV NF (předseda  
její tiskové komise), od IV: 1948 člen kulturní komise ÚAV NF, III. 1948 člen předsednictva přípravného 
výboru SNK, od VI. 1948 člen církevní komise ÚV KSČ, od IX. 1948 člen a od IV. 1950 člen předsednictva 
Kulturní rady ÚV KSČ, 1950 jmenován MŠVU členem redakční rady pro osnovy nových učebnic, 1950-51 člen 
komise pro oficiální portrétování ústavních činitelů, V. 1949-28.1. 1952 člen předsednictva ÚV KSČ, V. 1949-
IX. 1951 zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ a člen organizačního sekretariátu ÚV KSČ (zodpovídal za 
Oddělení propagandy a agitace, Oddělení škol, věd a umění, Oddělení mezinárodní), I. 1952 odvolán 
z politických funkcí, 1952-53 redaktor Rudého práva (bez možnosti podpisu článků); M.Švermová – 1945-51 
členka ÚV KSČ a členka předsednictva ÚV KSČ, 1945-49 vedoucí organizačního oddělní ÚV KSČ, 1949-51 
zástupkyně generálního tajemníka ÚV KSČ, 1945-II. 1951 poslankyně NS (členka zahraničního výboru), II. 
1951 zbavena všech funkcí, zatčena a 1954 na základě vykonstruovaných obvinění odsouzena na doživotí, 1956 
propuštěna, 1963 soudně i stranicky rehabilitována; J. Frank – tajemník ÚV KSČ, 1952 popraven jako člen tzv. 
protistátního centra; Z. Fierlinger – československý sociálně demokratický a poté komunistický vedoucí 
funkcionář v letech 1945-68 ; A. Čepička – 1948-1956 člen vedení KSČ, 1948-50 ministr spravedlnosti, 1950-
56 ministr národní obrany a místopředseda vlády; In: J. Knapík, Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953, 
Libri, Praha 2002,   
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III. REFLEXE ŽIDOVSKÉ TEMATIKY 
(NA ZÁKLADĚ ANALÝZY RUDÉHO PRÁVA V LETECH 1948-1952) 

 
 
   Ve sledovaném období se v Rudém právu intenzivně objevují některá 
témata zaměřená na československo-izraelské vztahy a to jak na poli 
domácím, tak i zahraničním. Jedná se především o problematiku 
německých válečných zločinců a denacifikace, situace  
v Palestině/Izraeli a v závěru r. 1952 pak procesu se Slánským. 
Všechna tato témata byla vzájemně provázána tehdejší aktuální 
situací, jež byla poznamenána soupeřením velmocí, bipolárním viděním 
světa a studenou válkou. 
 
   Za počátek studené války můžeme považovat události z února  
a března 1946. V únoru 1946 proběhly v Sovětském svazu volby do 
Nejvyššího sovětu a Stalinův projev 9.února. V jeho zahraničně 
politické části nastínil své názory na minulost i budoucnost. 
Konstatoval, že imperialistické soupeření rozdělilo v minulosti svět 
do dvou nepřátelských táborů a vzhledem k tomu, že se 
imperialistické mocnosti pokoušejí přerozdělit svět silou zbraní, 
války jsou nevyhnutelné. Stalinův projev následovaný Kennanovou 
analýzou vytvořily základní premisu studené války: mírové soužití 
mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, o spolupráci nemluvě, je 
nemožné, protože Stalin a jeho spolupracovníci založili svou 
politiku na základním předpokladu na nevyhnutelnosti války mezi 
socialismem a kapitalismem.167 Klasická studená válka tedy vznikla 
jako důsledek komplikovaných interakcí vnějších i vnitřních podmínek 
v USA a SSSR do nichž navíc zasahovaly faktory, které byly mimo její 
kontrolu. Základní vnitropolitické faktory v SSSR, úsilí dosáhnout 
bezpečnosti, úloha ideologie, obrovské potřeby poválečné 
rekonstrukce i osobnost Stalina, spolu s vnitropolitickými faktory 
USA, prosazování ideálu svobody a sebeurčení, obavy z komunismu, 
přesvědčení o všemocnosti USA, byly neslučitelné a vyústily  
v nepřátelskou konfrontaci, která v různé intenzitě trvala do 
počátku 60.let.168 
 
 
 

Rudé právo a vývoj v poválečném Německu 
 

  Po bezpodmínečné kapitulaci bylo Německo bez vlastní vlády. Vládly 
čtyři vítězné velmoci: USA, SSSR, Velká Británie a Francie. 
Rozdělily Německo na čtyři okupační pásma169. Berlín, který uprostřed 
pásma sovětského zůstal pod správou všech čtyř velmocí, byl rozdělen 
ve čtyři sektory, a ve Spojenecké kontrolní radě vylaďovaly v mezích 
vládu nad celým Německem. Ve svých okupačních zónách se vítězné 
velmoci zavázaly k jednotné politice, zejména k demilitarizaci. 
Němci neměli mít armádu, na jejich území se neměly vyrábět žádné 
zbraně. Dále k denacifikaci. NSDAP a všechny nacistické organizace 
byly zakázány. Konečně měla být provedena dekartelizace. Měly být 
zlikvidovány velké kapitalistické monopoly, jež se staly hlavní 
oporou Hitlerovy moci. Jen postupně převáděly velmoci pravomoci na 

                                                 
167 Litera, B., Studená válka (mezinárodní vztahy 1945-1963), H+H, Praha 1993, s. 21-25. 
168 Tamtéž, s.70. 
169 Postupimská konference – 17.7. – 2.8. 1945. 
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Němce samy. Studená válka vedla k tomu, že každá strana měla navíc 
strategické zájmy ve své části Německa. Spojenci poznali, že tak 
velký stát s danou strukturou nemůže existovat bez normální 
průmyslové výroby. Chudé a hospodářsky nerovnoprávné Německo by se 
snadno mohlo stát pramenem nepokojů v srdci Evropy a tím snadnou 
kořistí sovětské politiky. Začínající studenou válkou západní 
mocnosti poznaly, že západní Německo bude nepostradatelným spojencem 
v Evropě a že jeho hospodářská síla musí sloužit západní alianci.170 
Východní Evropa a Německo se tak staly hlavními oblastmi střetů 
rodící se studené války. Sovětská expanze do východní Evropy a jeho 
další akce mimo tuto oblast ve spojení s bojovnou ideologií oživily 
záhy na Západě obavy, že se Sovětský svaz opět uchýlil ke staré 
myšlence světové revoluce. USA mezitím začaly zvolna obnovovat svou 
vojenskou sílu, těžce oslabenou radikální poválečnou demobilizací  
a zahájily rozsáhlý program ekonomické pomoci západní Evropě. SSSR 
reagoval urychlením procesu sovětizace východní Evropy. Evropa, svět 
byly rozděleny.171  
 
   V letech 1948-1952 se téma německých válečných zločinců, 
denacifikace172 a současného antisemitismu stává jedním z hlavních.173 
Tato tematika je na stránkách Rudého práva prezentována s velkým 
emocionálním nábojem, který se projevuje již v samotných titulcích.  
   Nejvíce pozornosti věnovalo Rudé právo skutečnosti, že na rozdíl 
od území Německé demokratické republiky, která spadala pod sovětskou 
okupační zónu a tedy i pod správu SSSR174 a tedy Rudé právo psalo  
: „ (…) ve východním Německu – spravovaném Sovětským svazem – byli 
potrestáni fašisté, jejich finančníci a pomahači byli odstraněni 
z hospodářského i politického života. Všechna podpora je poskytována 
skutečně demokratickým silám a vytvářejí se předpoklady k budoucímu 
zařazení Němců do společnosti demokratických a mírumilovných národů 
(…)“175, vnitropolitický vývoj na území Spolkové republiky Německo 
určovaly vlády USA, Velké Británie a Francie176 a tomu zcela 
odpovídaly i články, které zpochybňovaly spravedlnost soudů v těchto 
zemích. Západní svět je v Rudém právu skandalizován americkým 

                                                 
170 Utitz, B.,  Německo: nový stát v Evropě, Český spisovatel a.s., Praha, 1996, s. 11-20. 
171 Litera,B.,  Studená válka (mezinárodní vztahy 1945-1963), H+H, Praha 1993, s. 70. 
172 Pojem denacifikace je obvykle užíván pro označení vnitropolitického odstranění  nacionálně socialistické 
moci v Německu po 2.sv. válce ze všech společenských oblastí, a to jak v ohledu personálním, organizačním, 
právním i politickém.   
173 Těmto tématům bylo věnováno celkem 75 článků 
174  V sovětském pásmu se pod sovětským dozorem ujala vlády tzv. Skupina Ulbricht, hrstka německých 
komunistů). Na základě již v Moskvě připravovaných plánů zněla politická linie: do čela městských a obecních 
správ dosazovat málo komunistů, ale sociální demokraty a reprezentanty jiných nesocialistických 
demokratických stran. Do klíčových pozic v druhém sledu ovšem pouštět spolehlivé soudruhy. Program hlásaný 
vedením strany byl ryze demokratický, sociální, nikoli komunistický. Byl to obdobný program jako někdejší 
„specifická cesta“ Kl. Gottwalda. Po určité stabilizaci byli demokratičtí funkcionáři odstraněni z vedoucích míst 
a k moci se dostali oni komunisté z druhého sledu. V dubnu 1946 se v sovětské zóně Německa sloučili 
komunisté a sociální demokraté ve stranu SED - Jednotná socialistická strana Německa. In:  Utitz, B., 
Německo…, s. 13-15. 
175 RP, roč. 29, č. 108, 8.5. 1949, s.3: Legenda a pravda o 9.květnu.  Rovněž RP, roč. 32, č. 247, 17.9. 1952, s.3: 
Berlínský lid vzdal hold sovětské armádě. Berlín, 16.září, ČTK. Rovněž RP, roč. 32, č. 248, 18.9. 1952, s.3: 
Vláda NDR děkuje sovětským vojákům. Berlín, 17.září, ADN: 
176 Vytvoření čtyř okupačních zón bylo Spojenci dohodnuto na Jaltské konferenci v únoru 1945. K dohodě 
Spojenců o hlavních zásadách denacifikace však došlo až na Postupimské konferenci v létě roku 1945. 



 38 

soudním dvorem v Norimberku177 i jeho vedením: „ U denacifikačního 
soudu v Bielefeldu – nejvyššího denacifikačního soudu britského 
pásma – jest ze 34 veřejných žalobců 31 bývalých členů nacistické 
strany nebo přidružených organisací. Člen bavorského sněmu prohlásil 
na páteční schůzi, že všechny vysoké funkce v bavorské policii jsou 
v rukou bývalých štábních důstojníků nacistického Wehrmachtu.“178 
Rudé právo se například ve dvou zprávách zmiňuje o případu Ilse 
Kochové179, „ která (…) byla původně odsouzena k doživotnímu žaláři, 
ale ujal se jí americký generál Clay a postaral se o to, aby jí byl 
trest změněn na 4 léta vězení, které si však neodpykala a byla 
propuštěna na svobodu (…).“ a upozorňuje na požadavek nového soudu, 
tentokráte však na území německé demokratické republiky.180   
Americký tlak na ukončení denacifikace, urychlený zájmem USA na 
rychlé obnově německého hospodářství a politických poměrů v Německu 
vůbec, vrcholil na přelomu let 1947181 a 1948, kdy již bylo 
rozhodnuto o vytvoření západoněmeckého státu. Američané požadovali 
provést ve všech západních okupačních zónách do 8.května 1948 
rozsáhlé amnestie.182 Ze 13 milionů osob, jich bylo podle 

                                                 
177 Před americkým soudním dvorem v Norimberku proběhlo do poloviny roku 1949 dvanáct velkých soudních 
proces ů, ve kterých bylo obžalováno 184 osob, z toho 35 bylo zproštěno obvinění. K odnětí svobody mezi 18 
měsíci a 20 lety bylo odsouzeno 98 lidí, 20 osob bylo potrestáno odnětím svobody na doživotí a 24 osobám byl 
vyměřen trest smrti, z nichž však jen 12 bylo skutečně popraveno. 
178 RP, roč. 28, č. 33, 8.2. 1948, s. 2: V Britském pásmu odnacisují nacisté.  Rovněž RP, roč. 28, č. 49, 27.2. 
1948, s. 3: V procesu s I.G. Farben se ztratily dokumenty. „  V procesu s vedoucími nacistického koncernu  
I.G. Farben vznesla americká žaloba senzační obvinění, že němečtí obhájci ukradli a ukryli nebo zničili spoustu 
dokument ů, jež usvědčovaly I.G. Farben z účasti na vedení vyhlazovacího tábora v Osvětimě (…).“  Rovněž  
RP, roč. 28, č. 213, 11.9. 1948, s.2: Krátce ze světa. Německo. Z 16.000 bývalých nacistických důstojníků  
a generálů, souzených před bavorskými denacifikačními soudy, bylo jen 29 uznáno „velkými nacisty“, 4600 
bývalých důstojníků bylo osvobozeno a 11.000 jich bylo uznáno „malými nacisty“, a jen hrstka těchto „malých 
nacistů“  byla odsouzena  - byť  i na krátkou dobu  -  do vězení.“ Rovněž RP, roč. 28, č. 53, 3.3. 1948, s. 1: 
Denacifikační soud osvobozuje Hitlerovy generály. Vrchní velitelství americké armády oznámilo v pondělí  
z Frankfurtu, že zvláštní německý denacifikační soud osvobodil osm bývalých německých generálů a dva 
odevzdal normálnímu soudu. Bývalý vrchní velitel německého armádního sboru v Sovětském svazu a Finsku byl 
odsouzen na dva roky vězení. Bývalého německého generála Zimmermanna odsoudily k pokutě 500 marek, 
protože byl stoupencem Hitlerovým.“  Rovněž RP, roč. 29, č. 199, 25.8. 1949, s.2: Krátce ze světa. Německo. 
Před britským vojenským soudem v Hamburku prohlásil bývalý nacistický generál polní maršál Erich von 
Mannstein, že se „ necítí vinen“  ze zločin ů, které mu klade obžaloba – hlásí ČTK. Rovněž RP, roč. 29, č. 263, 
9.11. 1949, s. 2: Krátce ze světa. Německo. „ Denacifikační soud v Burgu zařadil ženu Reinharda Heydricha 
mezi „malé nacisty“ a nařídil, aby jí byl navrácen všechen majetek, který má v západním Německu.“  
179RP, roč. 28, č. 237, 9.10. 1948, s.2: Svůj k svému. „ Manželka velitele koncentračního tábora v Buchenwaldu 
Ilsa Kochová proslavila se tím, že v koncentračním táboře vyhledávala vězně, kteří měli zvláštní tetování (…)  
a z jejich tetované kůže dala si zhotovit na památku stínidla na lampu a nechala vázat do ní knihy. Svým dětem 
dala na hraní lidskou lebku. (…).  Stínidla z lidské kůže a v lidské kůži vázané knihy rozebrali si američtí 
vojenští úředníci na památku. (…) České přísloví praví, že vrána vráně oči nevyklove.“ 
180RP,  roč. 30, 23.12.  1950, s.2: Šest svědků obžaloby proti Ilse Kochové náhle zemřelo . Praha, 22. prosince, 
ČTK. „ Šest svědků obžaloby proti „buchenwaldské bestii“  Ilse Kochové zemřelo náhle během několika dní. 
Oznámil to  - podle agentury ADN -  generální sekretariát Sdružení pronásledovaných nacismem. Jde o bývalé 
vězně koncentračního tábora Buchenwald. Sdružení pronásledovaných nacismem ve svém prohlášení vyslovuje 
domněnku, že v náhlých úmrtích bývalých politických vězňů měli prsty bývalí příslušníci SS. Tajemná smrt šesti 
svědků obžaloby proti Ilse Kochové ukazuje také, že požadavky Sdružení pronásledovaných nacismem a všech 
mírumilovných lidí, aby obžalovaná byla odsouzena na místě svých zločin ů v Buchenwaldu (jenž leží v 
Německé demokratické republice), jsou oprávněné.“ 
181 V srpnu 1947 vydal Lucius D. Clay, vojenský velitel americké okupační zóny, rozkaz ukončit denacifikaci do 
31.března 1948. 
182 RP, roč. 32, č. 211, 12.8. 1952, s.3: Zločinný plán propuštění všech hitlerovských válečných zločinců. Bonn, 
11.srpna, ČTK. „ Po propuštění četných válečných zločinců, kteří si měli odpykávat doživotí nebo mnohaleté 
tresty, je i pro ty, na které se dosud nedostalo, připravena podle válečné „generální smlouvy“ amnestie (…).“ 
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„osvobozovacího zákona“ obviněno 3,6 mil. Denacifikační řízení však 
bylo vedeno pouze s 950.000 osobami, neboť proti ostatním bylo 
řízení zastaveno nebo byli amnestováni.183 Potrestáno bylo pak celkem 
600 000 lidí, z toho půl milionu osob však jen peněžní podmínkou.  
A v tomto ohledu Rudé právo informovalo objektivně: „ Americké úřady 
oznámily, že do konce března budou v Americkém pásmu Německa 
skončena denacifikační řízení. Pro odnacizování bylo zaregistrováno 
12 a čtvrt milionů Němců, tj. dvě třetiny obyvatelstva jejich pásma. 
Denacifikační řízení zachytilo však jenom nepatrný zlomek nacistů  
a skončilo pouhou fraškou.“184 Denacifikace byla jedním  
z nejaktuálnějších problémů poválečného Německa a její důkladné 
provedení jedním z předpokladů a podmínek jeho dalšího mírového  
a demokratického vývoje. Tato podmínka v západních okupačních 
pásmech Německa dosud splněna nebyla.185 „ Ministři „spravedlnosti“ 
západoněmeckých zemí se rozhodli na společném zasedání  
v Rothenburgu, aby byla skončena denacifikace v celém západním 
Německu.“186  
Změny týkající se kurzu denacifikační politiky byly typické v různém 
rozsahu pro všechny okupační zóny. Důvodem těchto změn nebyly ani 
tak vnitropolitické události v Německu, jako spíše závislost 
okupační politiky na vládě příslušné země, na mezinárodně politickém 
vývoji. Uplatňování různých denacifikačních kritérií pak mělo za 
následek rozdílné konečné výsledky v jednotlivých okupačních zónách. 
Tato různost denacifikační politiky v obou částech Německa byla 
Rudým právem zřetelně reflektována. O denacifikaci východní části 
Německa nepřinášelo téměř vůbec žádné zprávy, neboť předpokládalo, 
že v sovětské okupační zóně justice postupuje spravedlivě, zato  
o nedostačujících postupech v Německé západní části nebylo možné 
pochybovat. Zatímco v americké okupační zóně byla více jak polovina 
osob podléhajících denacifikačnímu řízení zařazena do kategorie 
„pasivních spoluúčastníků“, v britské okupační zóně bylo téměř 90% 

                                                 
183 RP, roč. 28, č. 58, 9.3. 1948, s.1: Další němečtí váleční zločinci osvobozeni.  „ V Duesseldorfu byli 
osvobozeni dva z největších německých válečných zločinců. Jsou to W. Zangen, který byl předsedou Hitlerova 
úřadu pro zbrojení, vedoucím říšské skupiny „průmysl“ a generálním ředitelem Mannesmannova koncernu,  
a Hitlerův důvěrník v ocelářském trustu dr. Ruhland, který byl také těsným spolupracovníkem Speerovým (…).“ 
Rovněž RP, roč. 28, č. 36, 12.2. 1948, s. 1:  Esesáci a gestapáci budou puštěni v Bavorsku na svobodu . Rovněž 
RP, roč. 29, č. 57, 9.3. 1949, s.2:  Osvobozování Hitlerovských zločinců v západním Německu . Frankfurt, 
8.března, ČTK. Rovněž RP, roč. 29, č. 69, 23.3. 1949, s. 2: Další nacisté osvobozeni . Hamburk, 22. března, 
ČTK.  Rovněž  RP, roč. 30, č. 194, 17.8. 1950, s. 3:  Američtí imperialisté osvobozují další německé válečné 
zločince. Norimberk, 16. srpna, ADN. „  Z nařízení úřadu amerického vysokého komisaře v západním Německu 
bylo ve středu propuštěno z věznice v Landbergu 8 válečných zločinců (…).. Omilostněí těchto známých 
válečných zločinců je v těsné souvislosti s anglo-americkými válečnými přípravami. Flickovi, Ter Meerovi,  
H. Lehmannovi a Raschemu bude nepochybně svěřena významná úloha při obnově západoněmeckého zbrojního 
průmyslu.“  Rovněž RP, roč. 31, č. 5, 7.1. 1951, s.2: Američané osvobodili další nacistické válečné zločince. 
Praha, 6. ledna, ČTK. „ Americké úřady propustily z bavorského vězení Landsbergu „ pro dobré chování“  před 
odpykáním trestu čtyři nacistické válečné zločince. Byli propuštěni H. Goennemann, H. Dettner, H. Lausterer  
a A. Fischer, kteří byli odsouzeni pro ukrutnosti jichž se dopustili na vězních v koncentračních táborech 
Mauthausen, Dora a Dachau.“ . Rovněž RP, roč. 30, č. 283, 30.11. 1950, s.4 : Američané propustili dalšího 
nacistického vraha.  Berlín, 29.listopadu, TP. „  Americký hlavní stan v Heidelbergu oznámil, že nacistický 
válečný zločinec a vrah Ludwig Doerr byl propuštěn na svobodu z bavorského vězení v Landsbergu. Ludwig 
Doerr byl dozorcem koncentračního tábora Mauthausen a byl za své zločiny odsouzen k doživotnímu vězení.“ 
184 RP, roč. 28. č. 59, 10.3. 1948, s.1: Po 1.dubnu Američané přestanou denacifikovat.  
185 RP, roč. 29, č. 118, 20.5. 1949, s. 2: Denacifikace je podmínkou mírového vývoje.  
186 RP, roč. 29, č. 263, 9.11. 1949,s.2: Krátce ze světa. Německo. Západoněmecký rozhlas.  
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osob zproštěno obvinění nebo řízení s nimi bylo zastaveno.187 Obdobná 
situace byla i ve francouzské okupační zóně nebo v Rakousku.188 
   Oficiálně byl denacifikační proces ve Spolkové republice ukončen 
začátkem 50.let189. Došlo tak ke zpětnému přílivu dříve propuštěných 
straníků do státních orgánů, kteří někteří historici označují jako 
tzv. renacifikaci.190 „ Jak přiznává bonnský korespondent amerického 
listu „New York Times“ nastupuje ve všech západních zónách Německa 
na místo denacifikace renacifikace. V Bavorsku postupuje 
renacifikace v takovém měřítku, že podle úředních odhadů je  
z celkového počtu 35.000 zaměstnanců v bavorských ministerstvech 15 
tisíc příslušníků bývalé nacistické strany.“191 11.května 1951 nabyl 
platnosti první zákon provádějící článek 131 Základního zákona192 
Spolkové republiky, který do budoucnosti předpokládal zákonnou 
úpravu postavení veřejných zaměstnanců, kteří byli  
„ z jiných než z úředních nebo tarifních důvodů vyloučeni“ a ještě 
nebyli opět zaměstnáni. V souladu s tímto zákonem bylo přibližně 
360.000 zaměstnancům veřejného sektoru (kteří denacifikací ztratili 
své funkce)umožněno opětovné pracovní zařazení do státní správy.193 

                                                 
187 Schwarz, J, Poválečné Německo versus nacistická minulost, rukopis, ved. práce Kučera, J., Praha 1998, s. 25-
27.  
188 RP, roč. 28, č. 54, 4.3. 1948, s. 1: 500 tisíc rakouských nacistů má dostat volební právo.  „ Rakouská lidová  
a socialistická strana podaly ve středu v rakouském parlamentu návrh na amnestii méně provinilých nacistů  
a jejich osvobození od následků protinacistického zákona. Tímto opatřením, které bude v nejbližší době 
předmětem jednání rakouské ministerské rady, by získalo opět aktivní volební právo asi 450.000 bývalých 
nacistů.“ .Rovněž RP, roč. 28, č. 11, 14.1. 1948, s. 1: 15 skupin „Hitlerjugendu“ vyvíjí činnost ve Vídni. 
Rovněž  RP, roč. 28, č. 265, 13.11. 1948, s. 2: Krátce ze světa. Rakousko. „Zakladatel nacistické strany  
v Rakousku Alfred Proksch,  který je odpověden za smrt mnoha rakouských občanů, které dal zavřít do 
koncentračních táborů, byl odsouzen ve Vídni k pouhým 4 rokům vězen.“ .Rovněž RP, roč. 29, č. 178, 31.7. 
1949, s. 2: Krátce ze světa. Rakousko. „ Ve spojenecké kontrolní radě pro Rakousko žádal sovětský vrchní velitel 
v Rakousku generál Sviridov, aby rakouská vláda byla upozorněna na nepřípustnost účasti válečných zločinců  
a provinilých nacistů na podzimních volbách, jakož i na možnost, že volby budou ovlivněny nacistickými 
elementy.“  Rovněž RP, roč. 29, č. 273, 20.11. 1949, s.2: Krátce ze světa. Rakousko. „ Bývalí významní nacisté 
obsadili nejdůležitější posice v rakouských peněžních ústavech a získali tím pronikavý vliv na hospodářský  
a politický vývoj země. Zájmy amerického kapitálu v Rakousku hájí především generální ředitel 
„Creditanstaltu“, bývalý předseda nacistické odborové skupiny magnesitového průmyslu Hans Lauda.“  Rovněž 
RP, roč. 32, 23.4. 1952, s.4: Rakouské úřady odmítají vydat Československu válečné zločince. Praha, 22. dubna, 
ČTK. „ Rakouské úřady nedávno zamítly žádost našich úřadů ve věci vydání dvou válečných zločinců. Jeden  
z nich Raimund Kosel byl za okupace kriminálním sekretářem gestapa v Břeclavi. Druhým je Adolf Krippelberg, 
v době války Sturmscharfuehrer SS (…).  Přestože jde o nacistické zločince, kteří terorizovali české obyvatelstvo 
v době okupace a způsobili smrt množství lidí, zaujaly rakouské úřady se souhlasem amerických okupačních 
úřadů odmítavé stanovisko vůči našemu oprávněnému nároku. Tímto postupem, který je v naprostém rozporu  
s moskevskou deklarací ze dne 1.11. 1943 o německých ukrutnostech a několika usneseními Valné 
ho shromáždění OSN, rakouské úřady za podpory amerických imperialistů zjevně kryjí nacistické 
zločinecké živly a zabraňují tak jejich spravedlivému potrestání.“ Rovněž RP, roč. 32, č. 225, 26.8. 1952, s.4: 
Rakouský president uděluje milost odsouzeným fašistům. Vídeň, 25. srpna, TASS. (…) Omilostnění Soutschka  
a jiných zločinců, jasně ukazuje pokrytectví a žvanění rakouských úřad ů o likvidaci fašismu v Rakousku  
a odhaluje lež vlády, která tvrdí, že v Rakousku je zaručena ochrana demokracie.“ 
189 Spolkový sněm doporučil 15.listopadu 1950 všem spolkovým zemím jednotné ukončení denacifikace  
a zrušení všech denacifikačních trestů do 31.března 1951. 
190 Např. F. Hermens, Denazification or Renazification?, In: J. Johnson (vyd.). The Dilemma of Postwar 
Germany, New York 1948.  Nebo  U. Brochhagen, Nach Nuernberg, Hamburg 1994, s. 173-224. 
191 RP, roč. 29, č. 284, 3.12. 1949, s.2: Nacisté v bavorských ministerstvech.Berlín, 2. prosince, TP. 
192 Základní zákon byl přijat 8.května 1949 Parlamentní radou a zveřejněn 23.května 1949 jako základní ústavní 
předpis SRN. 
193 RP, roč. 32, č. 220, 21.8. 1952, s.5: Esesák v čele západoněmeckého úřadu pro restituci židovského majetku. 
Frankfurt, 20. srpna, ADN. „ Nejvyšším vedoucím úřadu „ spolkového oddělení pro majetek a stavby“  se sídlem 
v Hamburku, který se má zabývat hlavně restitucí židovského majetku konfiskovaného nacisty, je bývalý 
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Zároveň jim bylo přiznáno finanční zabezpečení194, které činilo 
zhruba 55% z částky odpovídající jejich nárokům na důchod.195 Rudé 
právo o této společenské reintegraci bývalých přívrženců nacionálně 
socialistického režimu přináší zprávy časově spadající ještě před 
toto datum: „ Klíčová postavení německého hospodářství jsou 
obsazována bývalými magnáty nacistického válečného hospodářství. 
Američané nedávno osvobodili bývalého nacistického ředitele 
západoněmeckého ocelářského koncernu, odborníka pro výrobu tanků dr. 
Ruhlanda a jmenovali jej opět ředitelem tohoto zbrojařského podniku. 
Případ Ruhlandův není posledním. Bývalí význační nacisté jsou 
záměrně jmenováni na důležitá místa německého hospodářství.“196  
Co se týče I.G. Farben, o protestech bývalých vězňů proti nízkým 
trestům pro vedoucí tohoto koncernu, přinášelo Rudé právo zprávy už 
v roce 1948.197  
Rudé právo zdůrazňovalo, že se bývalí němečtí nacisté za pomoci 
britských198 a amerických úřadů, kromě vedoucích míst v hospodářských 

                                                                                                                                                         
ministerský ředitel a šéf osobního oddělení nacistického říšského ministerstva financí SS -Obersturmbannfuehrer 
dr. Walther Brahtz. Západoněmecký novinář Peter Miskau píše v listu „Frankfurter Rundschau“ v úterý 19. 
srpna, že Brahtz byl jmenován na toto místo, ačkoliv Adenauerova vláda a hamburský senát, který je v rukou 
sociálních demokratů, byly informovány o minulosti tohoto fanatického nacisty. Nedávno byl bývalý 
 SS-Obersturmbannfuehrer dokonce povýšen na vrchního vládního radu.“  
194 RP, roč. 29, č. 253, 27.10. 1949, s.2 : Krátce ze světa. Německo. TP. „ Zemský sněm ve Wuertenbersku-
Badensku v západním trojpásmu odhlasoval, že všichni nacističtí úředníci, kteří byli v roce 1945 pro svou 
nacistickou činnost propuštěni, budou dostávat pense.“ Rovněž  RP, roč. 29, č. 273, 20.11. 1949, s.2: Krátce ze 
světa. Německo. „  Předseda novonacistické „vlastenecké unie“ henleinovec Feitenhansl, žádal na veřejné 
m projevu v Mnichově, aby Německo bylo opět vyzbrojeno a aby osobám, které byly odsouzeny denacifikačním 
soudem, byly nahrazeny všechny „škody“.  
195 Dokonce došlo k ustanovení zákona, jež nařizovalo zaměstnavatelům veřejného sektoru vyhradit těmto 
osobám 20% z veškerého počtu pracovních míst.  J. Schwarz, Poválečné Německo versus nacistická 
 minulost, rukopis, ved. práce J. Kučera, Praha, 1998, s. 38-39. 
196 RP, roč. 28, č. 72, 25.3. 1948, s.1: Německé zbrojařské podniky do rukou nacistů. Rovněž RP, roč. 28, č. 36, 
12.2. 1948, s. 2: Nacista policejním poradcem. „  Plukovník Reibert (…) byl jmenován poradcem šéfa ozbrojené 
železniční policie ve francouzském okupačním pásmu Německa,“  Rovněž RP, roč. 29, č. 65, 18.3. 1949, s.2:  
Anglo-americké vzkříšení nacisty Eisenlohra .  Rovněž RP, roč. 29, č. 76, 31.3. 1949, s.2: Nacista v čele 
průmyslové banky pro západní Německo. Berlín, 30. březen, TP. Rovněž RP, roč. 30, č. 253, 25.10. 1950, s.2: 
Vrah z Osvětimi propuštěn na americký rozkaz na svobodu. Heidelberg, 24. října, ČTK. „ Na americký 
 rozkaz byl omilostněn a propuštěn na svobodu pro „dobré chování“  chemik Walter Duerrfeld, bývalý vedoucí 
továrny I.G. Farben v Osvětimi, ve které bylo otrockou prací 30.000 lidí uštváno k smrti. Duerrfeld byl za 
norimberského procesu proti vedoucím podniku I.G. Farben odsouzen na osm let do vězení. Na pokyn 
amerických koncern ů dostane Duerrfeld nové „pole činnosti“ v chemických závodech „Bayer Leverkusen.“   
Rovněž RP, roč. 31, č. 174, 26.7. 1951, s.2: Kurt Schumacher - kápo v koncentračním táboře. Berlín, 25. 
červenec. ADN. „ (…) Zpráva, že Schumacher byl kápem ve fašistickém koncentračním táboře, potvrzuje 
skutečnost, že nynější Schumacherova zrada na národních zájmech německého lidu je jen pokračováním jeho 
dřívějšího sloužení nacistům (…).“  
197 RP, roč. 28, č. 198, 25.8. 1948, s.2:  Osvětimští vězni protestují. „ „  Pamatujeme jak tisíce vězňů 
osvětimského koncentračního tábora číslo I. (buna), kteří museli pracovat na stavbách pro závody I.G. Farben, 
zahynuli při práci nebo pracovali do úplného vyčerpání a byli potom zavražděni v plynových komorách“, praví 
se podle Telepressu v protestu bývalých osvětimských vězňů, proti rozsudkům nad vedoucími I.G. Farben.  „ 
Ředitelé I.G. Farben nesou plnou odpovědnost za tyto zločiny“, praví se v protestu dále a  „ jménem vězňů, 
zavražděných v Osvětimi žádáme, aby byli znovu souzeni a spravedlivě potrestáni za všechny spáchané zločiny“.  
Rovněž RP, roč. 32, č. 169, 1.7. 1952, s.3:  Koncern  I.G. Farben vydělal přes 6 miliard na válce. „ (…)  
6 miliard marek: to jsou zisky otrokář ů z práce statisíců otroků, zavlečených do Německa ze všech fašisty 
okupovaných zemí, to jsou zisky z masového vyvražďování lidí v Osvětimi a Majdanku, kam dodával koncern 
I.G. Farben vraždící plyn Cyklon, to jsou zisky z Hitlerovy války, zisky vrah ů, kteří si dnes pod americkým 
patronátem rozdělují lupičskou kořist (…).  A dnes již největší a nejdravější ze všech německých koncernů, 
který pomáhal Hitlerovi k moci a kořistil z ní, znovu zaujímá v západním Německu své bývalé postavení, znovu 
vykazuje miliardové zisky a znovu mu stojí v čele titíž lidé jako za Hitlera (…).“  
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odvětvích, rovněž zmocnili západoněmeckého tisku199: „ (…) Americký 
vysoký komisař McCloy osobně nařídil, aby tito zločinci byli 
okamžitě propuštěni. To, že se dopustili nesmírných zločinů proti 
mnohým národům, bylo jim v očích amerických imperialistů zřejmě jen 
doporučením. Mezi propuštěnými zločinci je i bývalý Hitlerův šéf 
říšského tisku Otto Ditrich. Byl to on, který se spolu s Goebbelsem 
postaral o propagandistickou přípravu války. Byl to on, po jehož 
patronací vycházely v nacistickém Německu noviny, které vyzývaly 
k vyvražďování celých národů (…). Američtí imperialisté se již 
postarali o to, aby na osvobozeného nacistického zločince čekala 
v západním Německu staroznámá garnitura stejně zločineckých 
nacistických novinářů. Američané se postarali spolu s britskými 
okupanty i o to, aby v západoněmeckém tisku slušní novináři byli 
odstraněni ještě před návratem Otto Dietricha(…). Imperialisté 
připravili i celkovou západoněmeckou atmosféru pro Dietricha tak, 
aby se cítil „jako doma“. List „New York Herold Tribune“ Přiznává, 
jak vypadá novinářská garnitura, která Dietricha očekává 
v renacifikovaném západním Německu. Píše, že jen v době od září do 
prosince 1949 bylo v Bavorsku založeno 90 novin, jejichž vydavatelé 
a šéfredaktoři působili v podobných nacistických novinách za 
Hitlera. A list „Neues Deutschland“ přináší dne 15,srpna 1950 řadu 
konkrétních příkladů. Bývalý nacistický Gauleiter tisku v Mohuči, 
Rudolf Richter, je nyní z pověření Američanů vedoucím redaktorem 
listu „Schweinfurter Tagblatt“. Felix Rufenbach, který za války 
redigoval německé nacistické noviny ve Varšavě a Krakově, působí 
nyní v americkém pásmu jako šéfredaktor listu „Bayreuther Tagblatt“. 
I o novinářský dorost je postaráno, Ditrich může být spokojen. 
Profesorem na novinářské fakultě v Berlíně je jakýsi Dofifat, který 
tam účinkoval již za Hitlera pod patronací Dietricha. Je vidět, že 
se američtí imperialisté starají o dokonalou „svobodu tisku“ – pro 
nacisty.“200  
   Ve sledovaném období se, ve srovnání s četností zpráv o poválečné 
justici v západních zemích, o soudech s bývalými nacisty a jejich 
následnému odsouzení v zemích patřících do východního bloku tedy 
nedozvídáme takřka nic, kromě dvou zpráv z Polska.201 O Polsku Rudé 

                                                                                                                                                         
198 RP, roč. 28, č. 196, 22.8. 1948, s.2: Krátce ze světa. Německo. „ Britské okupační úřady zavedly předběžnou 
censuru u hamburského komunistického listu Volkszetung, protože se list v jednom článku zastal Židů, 
internovaných britskou vládou v Belsenu.“  
199 RP, roč. 29, č. 269, 16.11. 1949, s.2: Krátce ze světa. Německo. „ Bývalý nacistický novinář Paul Bourdin byl 
jmenován vedoucím tiskového úřadu Trizonie. Paul Bourdin psal až do německé kapitulace v duchu vážné 
nacistické propagandy do Goebbelsova listu „Deutsche Allgemeine Zaitung“ (…).“ 
200 RP, roč. 30,  č. 196, 19.8. 1950, s.2: Ze světového tisku. Hitlerův šéf tisku znovu na obzoru.  
201 RP, roč. 28,  č. 174, 28.7. 1948, s.2: Krátce ze světa. Polsko.  „ Bývalý krakovský šéf gestapa, generálmajor 
SS Theobald Thiers, se odpovídal před krakovským soudem ze zločinů spáchaných na polském obyvatelstvu. Je 
obžalován z osobní účasti na zastřelené polských a židovských zajatců, vyhlazení židovského obyvatelstva 
Krakova a deportace civilního obyvatelstva do Německa.“ Rovněž RP, roč. 31, č. 170, 21.7. 1951, s.2: V Polsku 
začal proces s nacistickými katy varšavského ghetta.  Varšava, 19.července, PAP. „ (…) Obžalovací spis uvádí 
postupné etapy vyhlazovací politiky hitlerovců, prováděné na obyvatelstvu okupovaných oblastí, především na 
židovském obyvatelstvu (…). Obžaloba uvádí podrobnosti o krvavém potlačení povstání obžalovaným stropem. 
Povstání vypuklo v ghettu na jaře 1943 a za jeho trvání způsobila Židovská bojová organisace za podpory 
polských partyzánů německým jednotkám těžké ztráty. (…). Jediným spojencem povstalců ghetta byl tábor 
polské demokracie a především dělnická třída Varšavy, organisovaná v Polské dělnické straně. Stroop je mezi 
jiným obžalován, že r. 1943 řídil deportaci 100.000 židů (…).  Za zlikvidování varšavského ghetta byl 
obžalovaný Stroop vyznamenán železným křížem.“    
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právo informuje opět v roce 1952202, kde Rudé právo klade důraz na 
spolupráci židovských povstalců s dělnickou třídou Varšavy. 
Československo je v rámci této otázky zmiňováno spíše sporadicky, 
ale s důrazem na spravedlivé potrestání zločinců.203 Větší pozornost 
si zasloužily pouze zprávy o pražském soudním procesu s bývalými 
nacisty, v jehož líčení se již zcela odráží způsob, jakým Rudé právo 
vytvářelo efekt strachu ze západního světa, který dosáhl svého 
vrcholu v době korejské války: „ Ve čtvrtek ráno bylo před senátem 
státního soudu v Praze zahájeno soudní přelíčení proti pěti 
význačným velitelům gestapáckých, esesáckých a vojenských jednotek 
Hitlerových vražedných a loupežných band, kteří se v letech 1939-
1945 dopustili celé řady těžkých zločinů na dočasně okupovaném území 
naší republiky (…). Za doby hitlerovského panství (…) si počínali 
tak, jak si dnes po jejich vzoru počínají američtí interventi 
v Koreji (…). S odporem se musí každý člověk odvrátit nad 
vystupováním prvního obžalovaného, 39letého Maxe Rozstocka, bývalého 
velitele Sicherheitsdienstu na Kladně (…), který byl organisátorem  
a se svými podřízenými se zúčastnil i hanebného masakru v Lidicích 
(…). (…) S takovými lidskými bestiemi se paktuje americká soldateska 
v západním Německu, takoví zkušení vrahové jsou propouštěni 
americkými imperialisty z vězení a zváni jako poradci do amerických 
vojenských štábů. Po západním Německu dnes pobíhají na svobodě (…) 
další jeho (Rozstockovi – V.S.) společníci, únosci lidických dětí, 
vrazi a paliči. Těší se nejen plné svobodě, ale i obzvláštní přízni 
amerických imperialistů. Američané jim dávají znovu velitelská místa 
při obnovování nacistických vojenských útvarů. Tyto profesionální 
hrdlořezy by rádi opět poštvali proti našemu lidu, proti Sovětskému 
svazu a zemím lidové demokracie. Rozstock a čtyři další nacističtí 
vrazi neušli spravedlivému trestu. Neujdou mu ani ostatní zločinci, 
i když dnes ještě pod patronací Američanů běhají na svobodě. Neujdou 
trestu ani ti, kdož po jejich vzoru páchají v Koreji a jinde na 
světě podobné zločiny (…).“204  

                                                 
202 RP, roč. 32, č. 26, 31.1. 1952, s.2: Mezinárodní sjezd vězňů z Osvětimi ve Varšavě. „ Ve Varšavě se konala 
konference účastníků Mezinárodního sjezdu bývalých vězňů z Osvětimi. Zahájení konference se účastnil 
předseda polské vlády Cyrankiewicz, bývalý osvětimský vězeň. Ve svém projevu mj. řekl: „ Jsme svědky toho, 
jak imperialismus znovu připravuje novou agresi, jak na Dálném  a Blízkém Východě a v koloniálních zemích již 
nastoupil cestu zločinu proti lidstvu, jak obnovuje německou wehrmacht a propouští válečné zločince, vrahy 
miliónů lidí, a připravuje tím síly, které by chtěly opakovat v evropských zemích Osvětim … V mohutném 
mírovém hnutí připadá významná úloha bývalým účastníkům odporu ve všech zemích Evropy a bývalým vězňům 
hitlerovských koncentračních táborů.(...). Náměstek předsedy vlády Polské republiky H. Chelchowski v projevu 
zdůraznil, že polští pracující se spojují se všemi čestnými lidmi na celém světě v boji proti zločincům, kteří 
vytvořili Osvětim, proti zvěrstvům vrahů v Koreji.“  
203 RP, roč . 28, č. 10, 13.1. 1948, s.1: Trest smrti dozorkyni z Osvětimi. Šest esesaček před pražským soudem.  
„ (…) Odpoledne vynesl  předseda soudu dr. Havel rozsudek, jímž byla Nietschová odsouzena k trestu smrti 
provazem. Wernerová a Davidová k trestu doživotního žaláře, ostatní 3 obžalované na 20 roků těžkého žaláře, 
z něhož si polovinu odpykají v nucených pracovních útvarech.(…).“ Rovněž RP, roč. 28, č. 199, 26.8. 1948, s.1:  
Velitel Hlinkovy mládeže na doživotí. „ Lidový soud v Bratislavě odsoudil in contumatiam bývalého velitele 
Hlinkovy mládeže A. Macka k doživotnímu žaláři, ztrátě občanských práv a konfiskaci majetku. (…).“ Rovněž 
RP, roč. 28, č. 219, 18.9. 1948, s.2: Trest smrti terezínskému dozorci. „  Dozorce terezínského ghetta – kat  
R. Handl, byl v pátek odsouzen v pátek odpoledne mimořádným lidovým soudem v Litoměřicích k trestu smrti 
provazem.“  
204 RP, roč. 31, č. 199, 24.8. 1951, s.3: První den procesu s nacistickými vrahy před státním soudem v Praze. 
Praha, 23.srpna, ČTK. Rovněž RP, roč. 31, č. 200, 25.8. 1951, s.4: Druhý den procesu proti nacistickým vrahům. 
Rovněž RP, roč. 31, č. 201, 26.8. 1951, s.2: Státní soud vynesl spravedlivý rozsudek nad nacistickými vrahy. 
„ (…) Rozsudek: Všichni obvinění, bývalý SS-Obersturmfuehrer v SDU Kladně Max Rozstock, bývalý generál-
major nacistické armády Friedrich Gottschalk, bývalý generál-poručík pořádkové policie a Gruppenfuehrer SS 
Ernest Hitzegrad, bývalý generál-major nacistické armády Richard Schmidt a bývalý vedoucí člen jičínského 
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   Ve sledovaném období se na stránkách Rudého práva objevují články 
o poválečných projevech antisemitismu, který je převážně vázán na 
Spolkovou republiku Německo205, kde pokračuje a sílí neonacismus206 
(jež je podle Rudého práva podporován Vatikánem207 - papež Pius XII. 
30.6. 1949 exkomunikoval z katolické církve všechny, kdo podporovali 
komunistickou stranu a pro Moskvu i Prahu byl Vatikán „nástrojem 
světového, zejména amerického imperialismu“208) a částečně pak na 
Anglii209, která má podle Rudého práva rovněž podíl na zapojování 
bývalých nacistů do veřejného života210 a vykazuje tudíž „znaky 
imperialismu“ jako antisemitismus, kolonizaci atd. Rudé právo však 
informuje i o protižidovských výtržnostech v Československu.211  

                                                                                                                                                         
gestapa Walter Richter byli uznáni vinnými trestnými činy úkladů o republiku, vojenské zrady a veřejného násilí 
a odsouzeni k trestu smrti. Soud našeho lidově demokratického státu vyřkl tak jménem všeho našeho lidu  
a pracujících celého světa svůj rozhodný ortel nad těmito odpornými zločinci (…). Stejný konec postihne  
i všechny fašistické útočníky, kteří páchají nové ukrutnosti v Koreji, Vietnamu i jinde. Nepřemožitelný je 
Sovětský svaz a veliký tábor míru, do kterého patří také naše země, kráčející k socialismu (…)“.  
205 RP, roč. 28, č. 35, 11.2. 1948, s.2: Protižidovské demonstrace v Mnichově. „ V pondělí ráno došlo 
v Mnichově k protižidovským výtržnostem, při kterých byla vytlučena okna židovských restaurantů. Tuto zprávu 
přinesl mnichovský list Muenchner Merkur.“ RP, roč. 29, č. 238, 9.10. 1949, s.2: Krátce ze světa. Německo.  
„ Nacistický rasismus se projevuje v západním Německu stále častěji. V městě Marktredwitz byly vypáčeny 
dveře synagogy a modlitební knihy rozházeny po zemi. Západoněmecké policii se samozřejmě nepodařilo 
pachatele dopadnout.“  
206 RP, roč. 29, č. 238, 9.10. 1949, s.2: Krátce ze světa. Německo.  „ Nacistický rasismus se projevuje v západním 
Německu stále častěji. V městě Marktredwitz byly vypáčeny dveře synagogy a modlitební knihy rozházeny po 
zemi. Západoněmecké policii se samozřejmě nepodařilo pachatele dopadnout.“  
207 RP, roč. 31, č. 65, 18.3. 1951, s.2: Papež udělil požehnání jednomu z nehorších nacistických vrahů. Praha, 
17.březen, ČTK. „ Substitut papežského státního sekretariátu poslal bývalému SS Gruppenfuehrerovi Oswaldu 
Pohlovi, nejvyššímu veliteli všech nacistických koncentračních táborů, do vězení v Landsbergu u Mnichova 
tento telegram: „ Svatý otec udílí Oswaldu Pohlovi v otcovské lásce vyprošené apoštolské požehnání jako záruku 
nejvyšší nebeské útěchy.“ (…) Pohl nařídil soustavné vyhlazování miliónů Židů a Poláků a příslušníků jiných 
národů v nacistických táborech smrti. Je odpovědným za bestiální zločiny ve dvaceti koncentračních táborech  
a 165 pracovních táborech nacistického Německa. Byl to Pohl, který rozkázal, aby v Dachau a v Buchenwaldu 
byla vystavěna krematoria. Byl to Pohl, který dal vybodovat v koncentračních táborech plynové komory a který 
je tak bezprostředním původcem největšího hromadného vraždění v dějinách lidstva. (…) „Svatý“ otec utěšuje 
nacistického vraha miliónů lidí. Tím se znovu odhaluje jako přívrženec a podporovatel nejtemnějších sil, 
snažících se vtáhnout lidstvo do nové válečné katastrofy.“  
208 Kaplan, K., Paleček, P, Komunistický režim a politické procesy v Československu,  Barrister-Principal, Brno, 
2001, s.73. 
209 RP, roč. 29, č. 236, 7.10. 1949, s.2: Fašistické projevy v Londýně. Londýn, 6.října, ČTK. „ Londýnští 
antifašisté, příslušníci všech politických stran, konali velkou demonstrační schůzi, na níž žádali zákaz 
Mosleyova fašistického hnutí a okamžité zrušení zákazu veřejných projevů. V téže době uspořádali Mosleyovi 
fašisté pod  ochranou silných policejních oddílů v jedné z londýnských ulic schůzi, na které veřejně spalovali 
dělnický tisk „Daily Worker“ . Po schůzi vnikli do postranních ulic a napadali židovské občany, nichž několik 
zbili do krvava. Policie nezakročila, když skupiny fašistů pochodovaly po ulicích a vyvolávaly antisemitská 
hesla.“   
210 RP, roč. 31, č. 92, 20.4. 1951, s.4: Vrah z Osvětimi v britských službách. Londýn, 19.dubna, TP. „ V Londýně 
se konalo protestní shromáždění proti tomu, že britská vláda dosadila válečného zločince Deringa, bývalého 
velitele „lékařské služby“ v koncentračním táboře Osvětimi, do východoafrické nemocnice v Somálsku. Na 
schůzi byla přečtena zpráva britských koloniálních úřadů o Deringovi. V podrobnostech o Deringově praxi říká 
zpráva, že „pět let v Osvětimi mu dalo rozsáhlé zkušenosti v chirurgii.“ Dering má na svědomí sterilisaci, 
kastraci a výběr obětí do plynové komory. Zpráva koloniálního úřadu však Deringa označuje za „jednoho 
z nejlepších kandidátů“.“  
211 RP, roč. 28, č. 197, 24.8. 1948, s.5: Pokus luďácko-fašistických provokatérů v Bratislavě o protižidovské 
výtržnosti. „ Ministerstvo vnitra sděluje, že v pátek 20,srpna došlo v bratislavské tržnici k hádce mezi dvěma 
nakupujícími ženami, z nichž jedna byla židovského původu a byla přednostně obsloužena. Hádka skončila 
střetnutím obou žen, které přilákalo větší množství diváků. Shluknutí využilo několik luďácko-fašistických 
provokatérů k vykřikování hesel, namířených proti osobám židovského původu. K nim se přidali povaleči a lidé 
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   O západním Německu jsou opětovně přinášeny zprávy v souvislosti 
se sjezdy bývalých nacistů212 a klesající životní úrovní.213 Zprávy  
o klesající životní úrovni se ostatně na stránkách Rudého práva 
objevují pravidelně a to zejména v souvislosti se státy, které se 
vydaly protisovětským kurzem. Zprávy odrážející politické 
osamostatnění západního Německa a NDR se tak zřetelně liší. Co se 
německé ekonomiky týče, prvním opatřením pro návrat k hospodářské 
normalitě bylo spojení napřed dvou ( v březnu 1948) - amerického  
a britského - a posléze všech tří západních pásem ( v srpnu 1948) do 
hospodářského celku - do Bizonie a pak Trizonie. Aby se mohlo 
rozvinout národní hospodářství, bylo třeba provést novou měnu. Ve 
dnech 20.- 21.6. 1948 proběhla měnová reforma, která se týkala tří 
západních pásem a tří západních sektorů v Berlíně. Sjednotit měnová 
opatření se sovětskou okupační správou se nepodařilo, a tak 
následovala separátní reforma v sovětském pásmu. Tím vlastně došlo - 
napřed v hospodářské části - k rozdělení Německa. Pozdější zřízení 
SRN-23.5. 1949 (s kancléřem Konrádem Adenauerem) a krátce na to NDR-
7.10. 1949 (prezident Wilhelm Pieck) bylo jen formálním dokončením 
započatého díla v oblasti politické. Sověti reagovali tím, že 
odřízli Západní Berlín od svého přirozeného zázemí, od západního 
Německa.214 Zprávy odrážející politické osamostatnění západního 
Německa215 a NDR216 se tak zřetelně lišily. Rudé právo prosazovalo 
černobílé vidění světa. V sovětském táboře muselo být vše dobré  
a kapitalistický svět byl líčen tak, jako by spěl k brzkému pádu.  
   Vzhledem k tomu, že američtí činitelé věřili, že korejská válka217 
je jen jednou ze součástí sovětské politiky, obávali se obdobného 
útoku také v Evropě. Proto americká strana vyvinula velmi intenzivní 
úsilí, aby přesvědčila své evropské spojence, aby s její pomocí 
posílili své ozbrojené síly a aby souhlasili s opětovným vyzbrojením 
Německa. Tematika remilitarizace Německa se na stránkách Rudého 

                                                                                                                                                         
vyhýbající se v dopoledních hodinách zaměstnání a vyvolali výtržnost, která byla zákrokem SNB zmařena. Ve 
večerních hodinách téhož dne se objevily  v několika bratislavských ulicích skupinky fašistických výtržníků, 
které se pokoušely o vyvolání nepokojů proti osobám židovského původu. Výtržníci rozbili několik okenních 
tabulí a vnikli do jídelny osvobozených politických vězňů židovského původu, kde poškodily zařízení. Rázný 
zákrok SNB učinil incidentům přítrž. Původci a někteří účastníci výtržností byli zatčeni a potrestáni.“   
212 RP, roč. 29, č. 236, 7.10. 1949, s.2: Sjezd bývalých Hitlerjugend v západním Německu. Bonn, 5.října, ČTK.  
„ Světová federace demokratické mládeže v Paříži protestovala u vlád západních okupačních mocností proti 
povolení sjezdu bývalých vedoucích Hitlerovy mládeže (…). Povolení organisace Hitlerovy mládeže (…) je 
vážným ohrožením míru (…).“ Rovněž RP, roč. 29, č. 247, 20.10. 1949, s.2: Krátce ze světa. Německo. 
 „ V západním Německu se konal sjezd bývalých Hitlerových padákových myslivců, které vedl bývalý generál 
plk. Nacistického letectva Student. Zároveň se konal za souhlasu a podpory anglo-amerických okupačních úřadů 
sjezd bývalých nacistických důstojníků v Iserlohen. (…)“  
213 RP, roč. 29, č. 186, 10.8. 1949, s.2: V západním Německu je 1.250.000 nezaměstnaných.  Rovněž RP, roč. 29, 
č. 252, 26.10. 1949, s.2: Další zdražení potravin v Rakousku. Vídeň, 23.října, ČTK. Rovněž RP, roč. 29, č. 268, 
15.11. 1949, s.2: Krátce ze světa. Německo. Budapešťský rozhlas. „ Velká část dělníků v západním Německu si 
nevydělá ani na příděl masa a sádla – oznamuje úřední zpráva o situaci v západním Německu.“  
214 26.6. 1948 uzavřeli veškeré spoje mezi západním Německem a Berlínem. Tím začal vzdušný most, kterým 
západní spojenci zásobovali Berlín po jedenáct měsíců. Sověti dne 12.5. 1949 blokádu zrušili. In: Utitz, B.,  
Německo: nový stát v Evropě, Český spisovatel a.s., Praha, 1996, s. 20-21.  
215 RP, roč. 29, č. 259, 4.11. 1949, s.2:  Krátce ze světa. Německo. ČTK.  „ Tak zvaný západoněmecký 
„parlament“  rozhodl ve čtvrtek, že „hlavním městem“ novonacistického, separátního loutkového 
západoněmeckého státu bude definitivně Bonn a nikoliv Frankfurt.“  
216 RP, roč. 29, č. 268, 15.11. 1949, s.2: Krátce ze světa. Německo. TASS. „ V hlavních městech jednotlivých 
zemí Německé demokratické republiky byly v sobotu slavnostně odevzdány zemským vládám administrativní 
funkce, které dříve vykonávala sovětská vojenská správa. Tisíce dělníků vyjádřily na zvláštní schůzi dík 
Sovětskému svazu za odevzdání správních funkcí německým orgánům.“  
217 25.6. 1950 – 27.7. 1953. 
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práva objevovala velmi často v souvislosti s přípravou na další 
válku a zdůrazňováním obnovy fašismu v západním Německu. Většinou 
byla propletena a vpašována do článků, týkajících se politických 
vězňů218, antifašistického odboje219, či bývalých vězňů koncentračních 
táborů.220   
 
   Poválečný vývoj v Německu nebyl přímočarý. Lišil se podle způsobu 
okupačního režimu, uplatňovaného individuálně každou z okupačních 
mocností, a později na základě politických úvah počínající studené 
války. Rudé právo, jakožto ústřední tiskový orgán KSČ, přistoupilo 
na bipolární vidění světa a podpořilo jej.  
 
 
 

                                                 
218 RP, roč. 31, č. 85, 12.4. 1951, s.1: Dopis mezinárodní organisace osvobozených politických vězňů všem 
protifašistickým bojovníkům. Praha, 11.dubna, ČTK. „ (…) Jedenáctý duben 1951! Šesté výročí osvobození 
vězňů hitlerovských koncentračních táborů! V tento den, kdy silněji než jindy ožívá naše vzpomínka na společné 
boje a utrpení, vyjadřujeme své pobouření nad znovuvyzbrojováním západního Německa (…).“  
219 RP, roč. 29, č. 109, 10.5. 1949, s.2: Oslava 4. výročí osvobození Mauthausenu. Mauthausen, 9.května, ČTK. 
 „ Do koncentračního tábora v Mauthausenu se v neděli sjelo mnoho tisíc antifašistů z celého Rakouska  
a početné delegace ze zahraničí (…). Slavnosti se zúčastnili také politický zástupce SSSR v Rakousku Koptolov 
a generál Kladovoj. Delegaci československých politických vězňů tvořili zástupci pražské odbočky Svazu Šnabl 
a Patras a tajemník Mezinárodního svazu politických vězňů Lenk. (…)“ Rovněž  RP, roč. 32, č. 92, 15.4. 1952, 
s.3:  Manifestace v Buchenwaldu . Výmar, 13. dubna, ČTK. „ V mezinárodní den politických vězňů 11. dubna se 
konala na Ettersbergu u Výmaru, v místě, kde stál koncentrační tábor Buchenwald, vzpomínková slavnost, která 
vyzněla v mohutnou manifestaci za mír. Na 300 delegátů z téměř všech zemí Evropy, početná delegace ze 
západního Německa a více než 100.000 obyvatel NDR důstojně uctili památku 56.000 bojovníků proti fašismu, 
kteří byli nacisty zavražděni v buchenwaldském koncentračním táboře. Účastníci sjezdu jednomyslně přijali 
manifest, kterým vyjádřili pevnou vůli bojovat všemi prostředky proti obnovování fašismu a přípravě nové války 
a zavázali se prosazovat ve svých zemích politiku spolupráce a přátelství mezi všemi národy.“  Rovněž RP, roč. 
32, č. 287, 28.10. 1952, s.3: Antifašisté celého světa proti remilitarisaci západního Německa. Berlín, 26. října, 
TASS.  „ Dne 26. října skončila ve Výmaru mezinárodní konference bojovníků antifašistického hnutí odboje, na 
níž byla projednána otázka boje mírumilovných národů proti ratifikaci bonnské a pařížské válečné smlouvy.(…). 
Na shromáždění byl přijat „buchenwaldský manifest“, prodiskutovaný na konferenci, v němž se praví:  
„ Bojovníci hnutí odboje a bývalí vězňové táborů smrti, kteří zůstali naživu, shromáždění v Buchenwaldu, na 
místě, kde byli kdysi hromadně vyhlazováni lidé, se obracejí ke svědomí národů. (…). Hitlerovští generálové, 
váleční zločinci a ministři bonnské vlády znovu otevřeně hlásají pod heslem „od Maasy k Memelu“  své staré 
cíle vydobytí  „životního prostoru“. Takové gigantické závody, jako Kruppovy závody a I.G. Farben Industrie, 
znovu pracují ve dne v noci na výrobě zbraní všech druhů včetně chemických a bakteriologických zbraní. Dva 
roky vytvářejí americké vojenské úřady zvláštní oddíly k vraždění lidí různých světových názorů, bojujících 
proti obnově fašistické wehrmacht. Státní departement Spojených států potvrdil tuto skutečnost. Bonnská armáda 
je armádou agresivní a dobyvačnou nezávisle na tom, bude-li zapojena do „evropského obranného společenství“  
nebo ne. Je to armáda, která se vytváří proti jasně vyslovené vůli většiny německého lidu jak na západě, tak na 
východě Německa. (…). Bojovníci hnutí odboje a bývalí vězňové táborů smrti (…), slavnostně vyzývají 
parlamenty i národy, aby odmítly bonnskou a pařížskou smlouvu, které znamenají přímé a smrtelné nebezpečí 
pro všechny národy. Vyřešení německé otázky spočívá v demilitarizaci a demokratisaci Německa v obnovení 
jednotného mírumilovného Německa (…)“  
220 RP, roč. 31, č. 7, 10.1. 1951, s.1: Aby se již nikdy neopakovaly hrůzy války. Autor Julius Neumann, důchodce, 
Praha XI. „ (…) Znovu a znovu musím myslet na všechny ty hrůzy a utrpení, které jsme já a moje rodina prožili 
v nacistických koncentrácích. Nikdy nezapomenu na 28. října 1944, kdy skončil můj syn svůj mladý život v 
plynové komoře v Osvětimi. Nikdy nezapomenu na strašnou smrt svých dvou bratří a sestry, kteří byli umučeni 
v nacistických koncentračních táborech. Já sám mohu jen Sovětské armádě vděčit za to, že jsem se vrátil domů 
živý. (…). A přece. Ještě neoschly slzy na tvářích pozůstalých po obětech nacismu (…) a již je znovu slyšet 
řinčení zbraní ze západního Německa. Četl jsem ve zprávách zprávu o konferenci v Bruselu, kde jednali ministři 
západních států o znovuvyzbrojení nacistických vrahů. (…) Nikdy nepřestanu vysvětlovat, proč boj za mír je tak 
důležitý, proč se ho musíme zúčastnit všichni bez rozdílu. Cítím se ještě dost mladým, abych mohl denně ve své 
funkci úsekového důvěrníka Svazu bojovníků za svobodu neúnavně přesvědčovat své spoluobčany o významu 
boje za světový mír, o významu 1.čs. sjezdu obránců míru.“ 
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Rudé právo a Palestina/Izrael 
 
   Studená válka a soupeření velmocí ovlivnilo vývoj v nejrůznějších 
částech světa. Výjimkou nebyl ani Blízký východ, kde se napětí mezi 
západním a východním blokem začalo projevovat hned po skončení druhé 
světové války. Soupeření mezi dvěma velmocemi v rámci studené války 
silně poznamenalo i vývoj Izraele jako součásti oblasti, která byla 
středem zájmu obou velmocí a ve které se projevuje provázanost 
regionálního a globálního konfliktu. Vztah ČSR k Izraeli vycházel ze 
základních principů, na nichž poúnorové Československo stálo - vztah 
k jiným státům byl především určován v souladu s postavením, které 
ČSR zaujímala v boji mezi dvěma světovými tábory - táborem míru  
a demokracie a táborem imperialismu a války.221 Rudé právo tento 
proměňující se vztah zřetelně odráželo. Rudé právo, jakožto ústřední 
orgán KSČ, tyto změny reflektoval a i méně pozorný čtenář si mohl 
všimnout změny minimálně v tom, že zatímco na počátku přátelských 
vztahů (1948-1949) přinášelo Rudé právo zprávy z Izraele denně (122 
zpráv), pak v následujícím období tato četnost postupně ustávala, až 
se nakonec roku 1952 omezilo pouze na 16 zpráv. Rudé právo 
informovalo o životě v Izraeli zcela v souladu s momentálními 
postoji a záměry domácího režimu.      
 
   V reflexi Rudého práva na počátku sledovaného období (v letech 
1948-1949) převládala ohledně československo-izraelských vztahů  
i postoje ČSR k židovskému úsilí o vytvoření vlastního státu, 
interpretace přátelství222 a spolupráce.223 Zdálo se, že zde doznívá 
linie předválečné demokratické tradice. Odráželo postoje a aktivitu 
Československa při zrodu Izraele, které se v prvních poválečných 
letech staly základem přátelského vztahu mezi oběma státy.224 V této 
době Rudé právo kritizovalo Británii za její přístup k židovskému 

                                                 
221 Yegar, M., Československo …., s. 122. 
222 RP, roč. 28, č. 250, 24.10. 1948, s.2: Krátce ze světa. Israel. „ Na oslavu 30. výročí Československa bude ve 
velkých městech Israele uspořádán týden československé hudby.“  Rovněž RP, roč. 29, č. 257, 2.11. 1949. s. 5: 
Krátce ze světa. Israel. ČTK. „ Nedaleko izraelské kolektivní osady Kfar Masaryk byl v minulých dnech otevřen 
Masarykův výchovný ústav. Slavnostního zahájení se zúčastnili čs. konsul F. Nečas, zástupci zastupitelských 
úřadů SSSR a Polska a četní představitelé izraelských úřadů. Zástupce sovětského vyslanectví Popov ve svém 
pozdravu přál ústavu, aby vychovával mladou generaci v duchu bratrství národů.“ Rovněž  RP, roč. 28, č. 264, 
12.11. 1948, s.2: Svaz čs.-izraelského přátelství založen. „ Svaz československo-izraelského přátelství byl 
slavnostně ustaven ve středu 10.listopadu v pražském Národním klubu. Předsedou byl zvolen Karel Kreibich  
a čestným předsedou ministr informací Václav Kopecký. Zasedání se zúčastnili ministr zdravotnictví Josef 
Plojhar, ministr techniky prof. dr. inž. Šlechta, vyslanec státu Izrael Ehud Avriel, místopředsedkyně NS Anežka 
Hodinová-Spurná a za ministra informací šéf kabinetu V. Benda.“  
223 RP, roč. 28, č. 35, 11.2. 1948. s.2:  Ministr Kopecký o palestinské otázce. Čs. lid sleduje chrabrý boj 
palestinských Židů.  „  Z popudu ministra informací Václava Kopeckého přispěla čs. vláda na vybudování 
výchovných institucí v židovské osadě v Palestině - připomíná dopisovatel „Palestine-Postu“  dr. Rosenthal  
v úvodu k interview s ministrem Kopeckým. Uvádí dále, že ministr Kopecký byl vždy dobrým přítelem Židů, 
který již před dlouhou dobou vydal brožuru o antisemitismu. Ve svém rozhovoru s palestinským dopisovatelem 
ministr Kopecký uznal právo palestinských Židů na sebeobranu a vyslovil naději, že se uskuteční rozhodnutí 
Spojených národů. Zároveň však litoval toho, že „ židovský génius přestane pracovat pro evropské národy“. 
Ministr Kopecký poukázal i na to, že to byla právě otázka Palestiny, ve které došlo k dohodě mezi Sovětským 
svazem a Spojenými státy.“  
224 RP, roč. 28, č. 159, 10.7. 1948, s.1: V Palestině se opět bojuje. „(…). Nálada v Israeli je podle ČTK dobrá  
a obyvatelstvo je přesvědčeno o vítězství v boji. Zatímco se konstatuje, že SN, Rada bezpečnosti i USA 
zklamaly naděje Israele, roste ve všech vrstvách israelského obyvatelstva pocit vděčnosti k SSSR a lidově 
demokratickým státům, které jediné hájily důsledné usnesení valného shromáždění SN o Palestině. ČSR se těší 
neobyčejné oblibě. V Tel-Avivu by na schůzi, na níž redaktor bratislavské „Pravdy“ L. Mňačko podal zprávu  
o událostech v ČSR, vytvořen přípravný výbor „Společnosti pro přátelské styky mezi Israelem a ČSR (…).“   
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vystěhovalectví: „ (…) s legálním židovským přistěhovalectvím 
počítají Židé až v srpnu, ovšem nepodvedou-li je angloameričtí 
imperialisté znovu.“225 a přinášelo k tomuto tématu emociální 
články.226  
  Po únoru 1948 však tato přátelská interpretace Rudého práva 
postupně slábne a začíná odrážet zájmy komunistického režimu, kdy se 
do československého postoje a do mediálního obrazu Rudého práva 
promítal nejen sovětský velmocenský zájem, ale i úzké mocenské 
záměry izraelské komunistické strany227; otázky zahraniční politiky 
začínají být postupně podřizovány názorovým postojům Sovětského 
svazu a v tomto duchu Rudé právo přinášelo zprávy i svým čtenářům.228  
Ještě před vznikem Státu Izrael informovalo Rudé právo o projevu, 
který (v květnu 1947) pronesl sovětský zástupce v OSN A. Gromyko. 
Dal v něm jednoznačně najevo, že SSSR usiloval o duální či 
binacionální stát, a pouze pokud by nebylo možné tuto variantu 
uskutečnit s ohledem na vztahy mezi Židy a Araby, teprve pak by se 
měla zvážit varianta rozdělení Palestiny na dva samostatné státy.229 
Mezitím Rudé právo téměř denně přinášelo články o bojích 
v Palestině, kde „ Feudální kruhy arabských států vedou boj proti 

                                                 
225 RP, roč. 28, č. 39, 15.2. 1948, s.4: Kdy to asi půjde legálně? 
226 RP, roč. 28, č. 39, 15.2. 1948, s.4: Místo do Palestiny do koncentráků. Illegální cesty židovských uprchlíků.  
„ Zaveze plovoucí klec židovské uprchlíky z „Exodu“ do francouzského přístavu či do Hamburku, kde bude 
v koncentračním táboře rozhodnuto o jejich osudu? – ptaly se palcové titulky světových novin před několika 
měsíci. Tragické líčení o věčných Ahasverech, bloudících ze země do země, o židovských ženách, které jen tak 
ušly z plynu německých koncentráků a nyní rodí bez lékařské pomoci, otřáslo po válce znovu svědomím světa.“ 
Rovněž RP, roč. 28, č. 39, 15.2. 1948, s.4:  Nic se nezměnilo. „ V koncentračních táborech na Cypru je přes 32 
tisíc Židů, kteří se pokoušeli illegálně dostat do Palestiny a upadli do rukou britského loďstva ve Středozemním 
moři, nebo do rukou britských okupačních oddílů v Palestině. Přes 40 tisíc židů ve stáří od 17 let do 30 let se o to 
v posledních dvou letech pokusilo většinou s nezdarem. Ale židé se nedají odstrašit a projevují vynalézavost  
a vytrvalost, jež přivádí do varu i pověstnou britskou „klidnou“ povahu a čas od času prorazí britskou blokádu. 
Nechť mluví několik telegramů tiskových kanceláří a novinářských zpráv: „ Z Černého moře míří do Palestiny 
dvě lodi vezoucí si 3000 židovských uprchlíků (…).“; „ Britské loďstvo zadrželo u palestinského pobřeží loď 
„Northlands“ s 2000 illegálními přistěhovalci (…).“; „ Dvě britské lodě odvážejí židovské přistěhovalce z lodě 
„Paducah“ na Cypr (…).“; „ Židovští uprchlíci z „Exodu“ byli dopraveni z koncentráku u Hamburku na „zimní 
pobyt“ do námořních kasáren ve Wilhelmshafenu. Je jich asi 5000.“; „ Z pláže severně od Haify přichází zpráva 
o vylodění asi 200 židovských přistěhovalců, kteří se rozprchli do okolí.“; „ Lodi „Aliah“ se podařilo prorazit 
britskou blokádu a vylodit asi 200 osob na palestinské území. Britská policie po nich marně pátrá. Naproti tomu 
loď „Kadimah“ se 794 uprchlíky byla zajata a Židé dopraveni do tábora na Cypr.“; „ Loď „Ocean Vigour“ 
přivezla z koncentračního tábora na Cypru do Haify asi 1450 židovských přistěhovalců. Mezi nimi přes 500 
dvouletých dětí ve zbědovaném stavu.“; „ Přistěhovalecká loď „Obležený Jerusalem“ s 650 illegálními 
přistěhovalci byla 11.února zadržena v palestinských vodách. Britské námořní síly vstoupily na palubu. Není 
ještě známo, budou-li Židé dopraveni do táborů na Cypr.“  
227 RP, roč. 28, č. 202, 29.8. 1948, s.1: KS Israele proti zákulisním jednáním s imperialisty.Tel-Aviv nemůže být 
svobodný, bude-li Bevin vládnout v Jaffě. „ „ Podkladem pro neoficiální rozhovory mezi zástupci israelské vlády 
a některými arabskými vůdci je souhlas britské nadvlády nad značnými částmi Palestiny, jež se skrývala pod 
jménem Zajordání“ píše v úvodníku deník KS Israele „Kol Haam“. – „ Dalším předpokladem rozmluv je souhlas 
s cizími základnami v Palestině. Každý pokus vydat část Palestiny imperialistům znamená vydat Israele nepříteli 
(…).“ 
228 RP, roč. 28, č. 197, 24.8. 1948, s.2:  Liga pro přátelské styky ČSR s Israelem píše do Československa. „  (…) 
Vystoupení zástupců SSSR se zástupci ostatních slovanských států v organizaci SN vešlo do dějin israelského 
národa a jeho zápasu o národní a státní samostatnost v boji proti imperialismu. (…).“ 
229 RP, roč. 28, č. 2, 2.1. 1948, s.2:  Gromyko o Palestině. „  Sovětský delegát při Spojených národech Andrej 
Gromyko prohlásil na recepci, uspořádané newyorským výborem židovských spisovatelů, umělců a vědců, že je 
třeba zajistit co nejrychleji provedení rozhodnutí Spojených národů o rozdělení Palestiny. Zdůraznil, že SSSR 
byl vždy přátelsky nakloněn boji arabských národů proti koloniálnímu útlaku a že palestinské řešení je i jejich 
životním zájmem. Varoval pak Velkou Británii, o které kolují pověsti, že nehodlá povolit vstup do Palestiny 
členům palestinské komise SN před koncem června 1948, a pravil, že takový stav „ by nemohl býti považován za 
normální“.  
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Židům i proti pokrokovým arabským organizacím (…)“230, o počtu 
mrtvých na obou stranách231 a kritizovalo britská vojska232, jež měla 
dohlížet na tamní situaci „ (…)200 britských vojáků se rozmístilo ve 
vzdálenosti asi 2 km od bojiště a nečinně se dívalo na obranný boj 
10 posledních Židů (…).“ 233 Nevynechalo ani zmínky o teroristických 
skupinách Irgun a Lechi (tzv. Steinova skupina234).  
   14.května 1948 formálně skončil britský mandát a téhož dne byl 
vyhlášen samostatný izraelský stát.235 Rudé právo kladlo důraz na to, 
že SSSR uznal de jure existenci samostatného Izraele hned několik 
dní poté, na rozdíl od USA a ostatních zemí, jež učinily tento krok 
až v roce 1949.236 Akcentovalo další důležitý moment, kterým bylo 
uznání a rozvinutí diplomatických vztahů237, k nimž došlo brzy po 
vzniku samostatného Izraele, přičemž Sovětský svaz zahájil oficiální 

                                                 
230 RP, roč. 28, č. 2, 2.1. 1948, s.2: Arabský lid nemá nic společného s terorem v Palestině. „ (…)  Arabským 
žoldnéřům pomáhají britští fašisti, Němci a španělští agenti. Ukázalo se, že palestinští Arabové nejsou původci 
přepadů na židovské obyvatelstvo. Arabské teroristické tlupy mají povahu žoldnéřů a jejich členy jsou z větší 
části dobře známé osoby z podsvětí, z nichž velká část sloužila v moslimských oddílech SS. (…) Bylo zjištěno 
mnoho případů, kdy britští policisté, členové Mosleyových fašistů, se zúčastnili přepadů židovských osad. 
Přitom britská policie zatýká členy obranné židovské organizace Hagannah.“ 
231 RP, roč. 32, č. 4, 6.1. 1948, s.1: Velký výbuch v Jaffě. Rovněž  RP, roč. 28. č. 7, 9.1. 1948, s.1: Pumový 
atentát v Jerusalemě si vyžádal 17 obětí. Rovněž RP, roč. 28, č. 13, 16.1. 1948, s.1: V Palestině dosud 650 
mrtvých „ Podle úřední zprávy si boje v Palestině vyžádaly od prvního prosince do dneška 650 obětí na životech, 
asi 1900 osob bylo zraněno. Padlo 312 Arabů, 289 Židů, 31 členů britských jednotek a 18 civilistů.“  
232 Tehdy se slovy M.Kruppa „rozhořel boj všech proti všem“. „ Během jednání UNSCOP v Palestině teror  
i protiteror pokračovaly. Po usnesení plánu na rozdělení Palestiny se Angličané chovali jako by se jich interní 
boj mezi Židy a Araby netýkal. Pasivním chováním bojovali svým způsobem proti usnesení OSN, které se jim 
příčilo.“ Cit. Krupp, M., Sionismus a Stát Izrael: historický nástin, Vyšehrad, Praha, 1999,s.108-114. 
233 RP, roč. 32, č. 4, 6.1. 1948, s.1: Britské obrněné vozy zasahují do bojů v Jerusalemě.  Rovněž  RP, roč. 28,  
č. 76, 31.3. 1948, s.1: 200 mrtvých o velikonocích v Palestině. Britské vojsko nečinně přihlíží. “Na Bílou sobotu 
přihlíželo britské vojsko celou noc, jak několik set Arabů v zuřivé bitvě zmasakrovalo konvoj asi 90 Židů blízko 
Betlému (…).“  
234 RP, roč. 28, č. 38, 14.2. 1948, s.1: Diamanty za 4 mil. Kč ukoupeny v Tel Avivu. „ Maskovaní a ozbrojení 
příslušníci židovské teroristické organisace Irgun Zwai Leumi ukořistili diamanty v ceně 20.000 liber  
(4 mil.Kčs) v obchodním středisku v Tel Avivu.“ Rovněž RP, roč. 28, č. 222, 22.9. 1948, s.2: Krátce ze světa. 
Israel. „ Vláda Israele schválila návrh zákona o opatřeních proti terorismu, podle něhož budou souzeni 
vojenským tribunálem všichni členové teroristické organisace.“ Rovněž RP, roč. 28, č. 223, 23.9. 1948, s.2: 
Krátce ze světa. Israel. „ Organisace Irgun Zwei Leumi se podrobila ultimatu israelské vlády a odevzdala 
všechny zbraně a náboje úřadům pravidelné armády.“  Rovněž RP, roč. 28, č. 230, 1.10 1948, s.2: Krátce ze 
světa. Israel. „ V Haifě byl ve čtvrtek zatčen vůdce Šternovy teroristické organisace Friedman Yellin, po němž 
israelská policie pátrala od zavraždění hraběte Bernadotta.“  
 Pozn. Irgun (ICL-Národní vojenská organizace)podzemní organizace bojující proti Arabům a Britům, od r. 1943 
ji řídil M.Begin, který v roce 1944 vyhlásil vzpouru proti Britům a bojoval proti nim až do r. 1948, kdy byl Irgun 
po zavraždění hraběte Bernadotta rozpuštěn. Begin pak založil hnutí 15.6. 1948 hnutí Cherut, které se později 
stalo součástí bloku Likud. Lechi (Bojovníci za svobodu Izraele)-rovněž protibritská podzemní skupina založená 
r. 1940 A.Sternem, zastřeleným r. 1942 Brity. Taktéž r. 1948 zakázána. In: Pojar, M., Izrael,  Libri, Praha, 2004, 
s. 50-51.   
235 RP, roč. 29, č. 1, 1.1. 1949, s.14: Rok 1948 doma a ve světe. Květen. „ V Tel Avivu bylo slavnostně 
proklamováno založení židovského státu Israel.“  Rovněž  RP, roč. 29, č. 1, 1.1. 1949, s.15:  Rok 1948 doma a ve 
světě. Květen. „Všechny arabské země vyhlásili válku Israeli. Armády Egypta, Zajordání, Syrie a Libanonu 
napadly židovské území.“  
236

 RP, roč. 29, č. 25, 30.1. 1949, s.2: Krátce ze světa. Israel. „ Velká Britannie, Belgie, Holandsko, 
Lucembursko, Nový Zéland a Austrálie oznámily v sobotu, že uznávají Stát Israel de facto.“  
237 RP, roč. 28, č. 186, 11.8. 1948, s.2:  Sovětský vyslanec přibyl do Haify. „ Sovětský vyslanec Ivanovič Jeršov 
přibyl s doprovodem do Tel-Avivu, kde byl vřele uvítán obyvatelstvem. Je to první vyslanec v Izraeli. Listy 
věnují této události úvodníky, zdůrazňujíce opravdu přátelský vztah a podporu Sovětského svazu a lidově 
demokratických zemí státu Izrael (…).“  
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diplomatické styky s Izraelem jako druhý stát po Československu.238 
Za tímto posunem v oficiálním postoji SSSR byla snaha ukončit 
britský mandát v Palestině a omezit rostoucí americký vliv na 
sionismus a na jeho představitele a zároveň snaha zvýšit kredit 
prosovětské politiky na straně levicově orientované izraelské vlády, 
kde by mohla komunistická strana účinně pracovat v rámci 
demokratického zřízení. Izrael získal podporu Sovětského svazu při 
dosažení prvního cíle, neboť nebyl v rozporu se sovětskými národními 
zájmy na Blízkém východě.239 
V Rudém právu převládala interpretace, že první arabsko izraelská 
válka byla výrazně podporována Británií240  ( „(…) Když podle 
usnesení Spojených národů (…) skončila britská koloniální vláda 
v Palestině a měl být vyhlášen židovský a arabský sát v Palestině, 
začala za tichého souhlasu amerických imperialistů britsko-arabská 
„svatá válka“ proti Israeli (…)“), která se snažila posílit svůj 
vliv na arabské státy a vytvořit prostor pro to, aby mohla i nadále 
zůstat dominantní silou v regionu za pomoci hraběte Bernadotta, 
který „ (…) byl kandidátem anglo-amerických imperialistů, protože za 
první sovětsko-finské války nabíral ve Švédsku „dobrovolníky“  pro 
letectvo finských fašistů a protože se ke konci 2.světové války 
snažil o zprostředkování mezi šéfem gestapa Himmlerem a generálem 
Eisenhowerem. Tato politická minulost byla zárukou, že Bernadotte 

                                                 
238 RP, roč. 28, č. 175, 29.7. 1948, s.1: Vyslanec Israele u presidenta republiky. „  Za obvyklých poct byl ve 
středu přijat presidentem republiky israelský vyslanec Ehud Ueberall. Při té příležitosti byla na prvním hradním 
nádvoří poprvé hrána israelská hymna a vztyčena vlajka Israele. Audienci byl přítomen ministr zahraničních věcí 
dr. Vl. Clementis. Ve svém českém proslovu (…) zdůraznil vyslanec Ueberall, že vláda i lid Israele a celé 
Židovstvo si vřele váží Československa pro jeho upřímné přátelství k národu, který bojuje za svou svobodu  
a samostatnost. (…) Národy Československa a národ israelský, jejichž snahy se nesou jen k míru a pokrokovému 
rozvoji, budou vytvářet a utužovat i nadále těsnou spolupráci a přátelské styky (…). Pan president (…) pravil 
mj., že naše vláda a všechen náš lid sledoval a sleduje se živým zájmem úsilí židovského národa za svobodu  
a samostatnost. Postavili jsme se (…) u nás bez váhání za myšlenku svobodného státu o nějž usilujete, poněvadž 
sami ve své historii jsme dobře poznali, co znamená samostatný stát vytvořiti a obhajovati. Přicházíte k nám  
v době, kdy -  jak i já doufám - se již brzy budete moci věnovat mírové budovatelské práci uvnitř svého státu  
i navazování přátelských styk ů se svými sousedy a se všemi mírumilovnými národy. (…). V tomto svém 
novém, už osvobozeném životě najdete vždy u nás pochopení pro toto velké dílo, jež stojí nyní před vámi. (…).“ 
Rovněž  RP, roč. 30, č. 3, 4.1. 1950, s.2: Čs. vyslanec přijel do Izraele. „ V úterý ráno přibyl do Izraele vyslanec 
ČSR dr. Edvard Goldstuecker (…).“  Rovněž  RP, roč. 30, č. 16, 19.1. 1950, s.2: Krátce ze světa. Izrael.   
„ Československý vyslanec v Izraeli dr. E. Goldstuecker odevzdal v sídle vlády Kirjah u Tel Avivu izraelskému 
presidentovi dr. Ch. Weizmannovi své pověřovací listiny.“  Rovněž RP, roč. 30, č. 159, 7.7. 1950, s.3: Izraelský 
vyslanec u předsedy vlády.  Praha, 6.července, ČTK. „ Předseda vlády Ant. Zápotocký přijal ve čtvrtek 
6.července nového vyslance státu Izrael dr. Samuela Elyashiva a pohovořil s ním o vztazích obou států.“ Rovněž 
RP, roč. 31, č.162, 12.7. 1951, s.1: Nástupní audience izraelského vyslance.  Praha, 11.července, ČTK.  
„ V souvislosti s nastávajícím předáním pověřovacích listin presidentu republiky byl přijat náměstkem předsedy 
vlády a ministrem zahraničních věcí Viliamem Širokým ve středu dne 11.července nový izraelský vyslanec dr. 
Aryeh Leon Kubovy.“ Rovněž RP, roč. 31, č. 163, 13.7. 1951, s.1: Nástupní audience švédského a izraelského 
vyslance u presidenta republiky. Praha, 12.července, ČTK. Rovněž RP, roč. 31, č. 166, 17.7. 1951, s.3: Izraelský 
vyslanec u předsedy NS. Praha, 16.července, ČTK.  
239 Více Rucker, L. , Stalin, Izrael a Židé, Rybka, Praha, 2001.  
240 RP, roč. 29, č. 8, 11.1. 1949, s.2: Britská vina v Palestině. „ (…) O hlavní vině britských imperialistů na 
vyvolání útočné války arabských feudálů není pochybnosti (…). Brutální intervence v Palestině, porušení všech 
rozhodnutí Spojených národů o Palestině chtějí britští imperialisté maskovat průhledným obviněním, které je 
vznášeno i proti Československu (…). Krev, která teče v Palestině, lpí nesmazatelně na rukou těch, kdo jí 
prolévají, na rukou britsko-amerických imperialistů (…).“  Rovněž RP,roč. 28, č. 162, 14.7. 1948, s.1: 
Bernadotte porušil usnesení SN o rozdělení Palestiny. USA a Anglie odpovědny za krveprolití v Palestině. „ Člen 
amerického kongresu Leo Isaakson, který se vrátil z Palestiny, řekl, že v důsledku zákazu dodávek zbraní Israeli 
musí židé bojovat puškami proti americkým a anglickým tankům, letadlům a dělům. Podle jeho výpovědi mají 
Anglie a Amerika plnou odpovědnost za krveprolití v Palestině.“  



 51 

bude „ideálním zprostředkovatelem“ ve smyslu anglo-americké 
politiky.“ 241 Rudé právo po celou dobu kriticky sledovalo činnost 
tohoto švédského diplomata, jež měl dohlížet na příměří 
zprostředkované OSN v červnu 1948. Pokoušel se situaci zklidnit za 
cenu ústupků obou stran. Požadoval mj. respektování 
internacionalizace Jeruzaléma (což jak píše Rudé právo odmítaly 
Izrael i Jordánsko242), připojení Negevu k arabskému státu a Galileje 
k židovskému a také návrat palestinských uprchlíků.243 Bernadottovu 
činnost interpretovalo Rudé právo jako „ (…) starý britský plán na 
rozdmýchání nepřátelství mezi Araby a Židy a upravení vhodné půdy 
pro další intriky imperialistických mocností.“244 Poté co byl 
Bernadotte zabit245, na jeho postu jej vystřídal americký vyjednavač 
dr. Bunche, se čtenáři dozvídali, že „pokračuje (…) tam, kde 
zavražděný hrabě Bernadotte přestal: chce přimět Israel, aby 

                                                 
241 RP, roč. 28, č. 248, 22.10. 1948, s.2: Svět a čas. Palestina v křížovém ohni imperialistické politiky. Autor 
André Simone. „ Rok po tom, co druhé Valné shromáždění SN přijalo resoluci o Palestině, která se vyslovila pro 
vytvoření jak židovského, tak i arabského státu, pokoušejí se anglosaské mocnosti znovu zmařit uskutečnění této 
resoluce. Její provedení v uplynulém roce bylo znemožněno angloamerickou politikou, která přímým nebo 
nepřímým způsobem povzbuzovala vládce arabských států k válce proti Israeli. ( Velká Britannie postupuje  
v této otázce příměji než Spojené státy, kde se konají 2.listopadu presidentské volby a kde Židé mají v klíčovém 
státu New York klíčovou posici). (…) Vzhledem k americkým presidentským volbám a anglo-americkým 
rozporům, hlavně v otázkách petroleje, bylo v posledním okamžiku rozhodnuto odročit diskusi o Bernadottově 
plánu. Když světová veřejnost s rozhořčením žádala zakončení palestinské války a Sovětský svaz naléhal na 
účinné opatření proti agresi, odhlasovala Rada bezpečnosti letos na jaře vyslání zprostředkovatele, jímž byl 
zvolen hrabě Bernadotte. (…)“  
242 RP, roč. 28, č. 156, 4.7. 1948, s.2: 9.července končí v Palestině příměří. Reakční arabské noviny volají po 
obnovení války. „ (…)V přijaté resoluci se praví, že Israel se nesmíří s pokusy okleštit území židovského státu  
a bude bojovat proti připojení části Palestiny k arabským státům. Vláda Israele prohlásila, že nemůže přijmout 
„smírčí“ návrhy prostředníka SN hraběte Bernadotta, které stanoví zmenšení území israelského státu.  
Z opačných důvodů zamítla arabská liga návrhy hraběte Bernadotta. Pro arabské feudály nebyly dost radikální. 
„Nepřátelství začne opět 9.července!“, „Arabové jsou rozhodnuti rozřešit palestinskou otázku krví!“ - tak  
a podobně znějí nadpisy v arabských listech, jež přinášejí zprávu o odmítavém stanovisku arabských států k 
návrhu hraběte Bernadotta.“ 
243 RP, roč. 28. č. 157, 8.7. 1948, s.2: Arabové odmítli prodloužit příměří v Palestině. „ Bernadotte telegrafoval 
Radě bezpečnosti, aby vyzvala obě strany k prodloužení příměří. (…) V Radě bezpečnosti obvinili sovětští 
delegáti Gromyko a Manuilskij hraběte Bernadotta, že využil svého postavení zprostředkovatele SN k tomu, aby 
vypracoval nové návrhy na řešení palestinského problému (…). Hrabě Bernadotte navrhuje, aby byl vytvořen 
jednotný arabsko-židovský stát, který by zahrnoval též Zajordání. Jižní Palestina má být připojena k arabskému 
území, západní Galilea k židovskému, Jerusalem se má stát autonomní součástí arabského území, Haifa má být 
svobodným přístavem a v Lyddě by bylo svobodné letiště. Arabsko-židovský stát by měl společné hospodářství, 
společnou správu a jednotnou zahraniční a vojenskou politiku. Vládní a zákonodárné funkce by vykonávala 
zvláštní ústřední rada. O přistěhovalectví by po dvou letech rozhodovala SN, kdyby se o něm nemohla 
dohodnout ústřední rada. V Jerusalemě má být zřízena tisícičlenná mezinárodní policie, v níž mají být 
zastoupeny pouze tři státy a to Francie, Belgie a Spojené státy. Israelská vláda odmítla (…) Bernadottovy návrhy 
s poukazem na to, že jsou v rozporu s resolucí valného shromáždění SN. Vláda by případně souhlasila  
s vytvořením hospodářské unie židovského a arabského státu, nemůže však souhlasit s připojením arabské části 
Palestiny k Zajordání a nemůže připustit omezování své svrchovanosti, pokud jde o přistěhovalectví židů do 
Israele.“ 
244 RP, roč. 28, č. 161, 13.7. 1948, s.2: Výsledek Bernadottovy činnosti. V Palestině vzplanuly nové prudké boje. 
Rovněž RP, roč. 28, č. 207, 4.9. s.2: Krátce ze světa. Israel. „ Prostředník Spojených národů Bernadotte napáchal 
v Palestině mnoho zla – píše israelský list „Haarec“. I ostatní israelský tisk kritisuje ostře podle zpráv ČTK 
Bernadottova opatření.“  
245 RP, roč. 28, č. 219, 18.9. 1948, s.1: Bernadotte zabit v Jerusalemě.  „ Zprostředkovatel Spojených národů 
hrabě Folke Bernadotte byl v pátek v poledních hodinách zabit, když vstoupil do židovské části města 
Jerusalema. Francouzský pozorovatel SN plukovník Serot (…) byl rovněž zabit. (…) Po příjezdu do Jerusalema 
měl rozhovor se zástupcem Reuterovy kanceláře, jemuž však jenom stručně naznačil, že měl všeobecné porady 
s arabskými předáky. (…) Britský předseda Rady bezpečnosti Cadogan svolal radu k mimořádné schůzi. (…)“  
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odstoupil Arabům důležité území Negev.“ 246 Tuto oblast zmiňovalo 
Rudé právo v souvislosti s její strategickou polohou: „ (…) podle 
„Novoje Vremja“ jsou v Negevu bohatá ložiska petroleje. 
Zmezinárodnění přístavu Haifa a leteckého přístavu Lydda, jak je též 
navrhuje Bernadottův plán, odpovídá přáním britských a amerických 
petrolejářů, protože Haifa má velké rafinerie a má se stát konečnou 
stanicí petrolejového potrubí. Lydda má strategický význam, který 
byl několikráte zdůrazněn vedoucími vojenskými osobnostmi Spojených 
států a Velké Britannie.“247 Aby Rudé právo podpořilo tvrzení  
o  anglo-americkým zájmech v této oblasti, uveřejnilo prohlášení 
komunistických stran Syrie a Libanonu ve kterém se praví „ Je jasné 
(…) že válka v Palestině je imperialistickou válkou o naftu  
a strategické posice. Cílem této války je oslabit Araby i Židy  
a zesílit posice Angličanů a Američanů nejen v Palestině, ale na 
celém arabském východě.“248 
   Během této války, která byla první ze série izraelsko-arabských 
válek, se Rudé právo snažilo zdůrazňovat, že Sovětský svaz je 
nejsilnějším spojencem Izraele. Informovalo o tom, že během 
válečného období 1948-1949 byly sympatie většiny židovského 
obyvatelstva na straně SSSR, Československa249 a dalších lidově 
demokratických států. Čtenáři si měli uvědomit, že bez diplomatické, 
politické a vojenské pomoci (zajímavé je, že o velmi intenzivní 
vojenské pomoci ČSR Izraeli Rudé právo zveřejnilo pouze jeden článek 
a to až v roce 1950250 - v této době ještě , i přesto, že 
československo-izraelský obchod významně poklesl, nadále však 
pokračoval) těchto států by Stát Izrael býval nevznikl, ani by se 
neubránil invazi v prvním období své existence.251 Toto v roce 1968 
potvrdil i Rudým právem kritizovaný David Ben Gurion ve svém 

                                                 
246 RP, roč. 28, č. 246, 20.10. 1948, s.1: Rada bezpečnosti nařídila zastavení bojů v Palestině. „ (…) Na návrh 
sovětského delegáta Malika se Rada bezpečnosti jednomyslně usnesla nařídit zastavení nepřátelství v Negevu 
v jižní Palestině. Israelská delegace u SN předložila Radě stížnost, že egyptská vojska porušují v této oblasti 
příměří. Úřadující zprostředkovatel SN dr. Bunche vinil z porušení příměří obě strany, mnohem důrazněji však 
odsuzoval vojska israelská. Jak píše dopisovatel ČTK z Jerusalema, (…) Bunche (…) chce přimět Israel, aby 
odstoupil Arabům důležité území Negev. Jeho činy nasvědčují, že je věrným vykonavatelem příkazů západních 
velmocí, které nedodržují původní rozhodnutí SN o rozdělení Palestiny.“  
247 RP, roč. 28, č. 248, 22.10. 1948, s.2: Svět a čas. Bernadottův plán vyhovuje imperialistickým zájmům. 
248 RP, roč. 28, č. 165, 17.7. 1948, s.2: Syrští a libanonští komunisté vyzývají k boji proti imperialismu.  
249 RP, roč. 30, č. 225, 22.9. 1950. s.3: Pozdravy soudružských list ů z celého světa k 30. výročí Rudého práva. 
Telegram listu Kol-haam. „ Srdečná blahopřání k třicátému výročí Rudého práva, vedeného komunistickou 
stranou a velkým vůdcem soudruhem Klementem Gottwaldem. (…) Pracující lid Israele nikdy nezapomene 
solidární pomoci lidově demokratického Československa v jeho národně osvobozeneckém boji.(…).“  
250 RP, roč. 30, č. 68,  21.3. 1950, s.5: Podepsání obchodní a platební dohody mezi ČSR a Izraelem. Praha, 
21.března, ČTK. „ Dne 20.března byla podepsána na ministerstvu zahraničních věcí obchodní a platební dohoda 
mezi Československou republikou a státem Izrael. Dohoda je platná na jeden rok. Dohodu podepsali  
s československé strany náměstek předsedy vlády Viliam Široký, ze strany Izraele vyslanec Izraele v Praze Ehud 
Avriel.“   
251 RP, roč. 29, č. 7, 9.1. 1949, s.2: Pokus o zastírání britských plánů v Palestině. „ (…) „Psychologické 
přípravy“ sloužily též obvinění britského ministerstva zahraničí, že prý Československo dodává zbraně Israeli. Je 
to za deset let již potřetí, že útoky na náš stát slouží k prosazování politických a vojenských plánů imperialistů 
(…). Nyní, když plány Velké Britanie o Palestině se nedaří, hledá londýnské ministerstvo zahraničí východisko 
ze zmatené situace tím, že obviňuje Československo z pomoci Israeli, zatímco ve skutečnosti tažení arabských 
feudálů proti Israeli by nebylo možné bez americko-britské pomoci (…). Pokus Velké Britanie je předem 
odsouzen k neúspěchu, jelikož veřejné mínění světa si dobře uvědomuje, kdo nese odpovědnost za válku 
v Palestině, že to nejsou státy mírumilovného tábora, nýbrž zástupci západního imperialismu.“   
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prohlášení.252 Rudé právo věnovalo velkou pozornost zlepšujícím se 
vztahům izraelského obyvatelstva ke komunistické straně.253  
V článcích týkajících se KS Izraele a Izraele jako takového, 
využívalo Rudé právo zpráv především z izraelských dělnických listů 
Kol-Haam, Al-Hamišmar254 a sovětské tiskové agentury TASS.  
   Po vzniku Státu Izrael se jako jediná nesionistická levicová 
strana ustanovila právě Komunistická strana Izraele (které nechyběly 
sklony k sebekritice255) a čtenáři se mohli dozvědět, že „(…) 
spolupráce mezi arabským a židovským lidem je možná (…). Ukazuje to 
Komunistická strana Izraele, ve které jsou sdruženi Židé a Arabové 
(…).“ 256 a že „ Židovské dělnické organisace se podle zprávy 
rozhlasu rozhodly podporovat nezaměstnané arabské dělníky 
v Israeli.“257  
Krátce poté (22.-23.10. 1948) přineslo zprávy o sjednocení 
židovských a arabských komunistů (arabští komunisté byli od roku 
1944 organizování v Arabské lize pro národní osvobození) 
: „ Komunisté dále žádají vládu, aby jednala demokraticky  
s mírumilovnými masami arabských občanů v zemi (…)“.258 Ke sjednocení 
došlo právě v době, kdy vztahy mezi Židy a Araby byly napjaté  
– podle Rudého práva kvůli „ „smírčím“ návrhům prostředníka SN 
hraběte Bernadotta“.259 V této době vedl sovětský tisk ostrou kampaň 
proti arabským státům kvůli jejich účasti na agresi260 - Rudé právo 
spíše zdůrazňovalo spolupráci židovských a arabských komunistů. 

                                                 
252 „ Zachránily zemi. O tom nepochybuji. České zbraně byly tou nejdůležitější pomocí, jakou jsme dostali. 
Zachránily nás a já velice pochybuji, že bychom bez nich mohli přežít první měsíc.“ In: Rocker,L., Stalin, Izrael 
a Židé, Rybka Publisher, Praha, 2001, s. 95. 
253 RP, roč. 28, č. 165, 17.7. 1948, s.2:  Spolupráce pokrokových stran v Izraeli. „ Vedení izraelské komunistické 
strany a sjednocené strany dělnické oznamují, že představitelé obou stran rokovali o možnostech těsnější 
spolupráce v otázkách válečného úsilí a společné mobilisace pro boj Izraele za samostatnost.“  
254 Al Hamišmar  – „ Na stráži“ - orgán strany MAPAM. Začal vycházet 30.7. 1943. Kol-Haam - orgán KS 
Izraele. 
255 RP, roč. 28, č. 182, 6.8. 1948, s. 2: Krátce ze světa. Israel. „ Na schůzi vedení KS Izraele byla ostře 
kritisována zahraniční politika israelské vlády pro její chladný postoj k SSSR a zemím lidové demokracie. (…)“ 
256 RP, roč. 28, č. 244, 17.10 1948, s.2: Krátce ze světa. Israel. „ Podle zprávy z Haify se sloučily židovská  
a arabská komunistická strana v Izraeli. Ústředí strany bude v Haifě a oficiální název strany bude Komunistická 
strana Izraele.“  Rovněž  RP, roč. 28, č. 248, 22.10. 1948, s.2: Sovětský svaz hájí zájmy židovského a arabského 
lidu. (…) Sovětský svaz hájil vždy stanovisko, že by bez imperialistických intrik již bylo došlo k dohodě mezi 
israelským a arabským lidem, že jejich spolupráce je možná, ukazují jednotné odborové organisace obou národů, 
ve kterých židovští a arabští dělníci společně hájí své společné zájmy (…).“  Rovněž  RP, roč. 28, č. 261, 9.11. 
1948, s.1: Oslavy Velké říjnové revoluce v celém světě. Israel. „ Na manifestaci v Jerusalemě prohlásila 
šéfredaktorka deníku KS Israele, že israelský lid nebude nikdy bojovat po boku amerických imperialistů. 
Předseda prozatímní vlády Israele Ben Gurion píše v telegramu generalissimu Stalinovi, že židovský lid nikdy 
nezapomene pomoci, kterou mu poskytl SSSR v boji za jeho vlast.“  
257 RP, roč. 28, č. 169, 24.7. 1948, s.2: „ Židovští dělníci pomáhají arabským. 
258 RP, roč. 28, č. 182, 6.8. 1948, s. 2: Krátce ze světa. Israel. 
259 RP, roč. 28, č. 156, 4.7. 1948, s.2: 9.července končí v Palestině příměří. Reakční arabské noviny volají po 
obnovení války. „ První konference sjednocené dělnické strany Izraele (…) vyzvala vládu, aby neustoupila 
nátlaku, jehož cílem je zmařit sblížení Israele se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy. „ Nelze si 
nevšimnout faktu, že do sboru pozorovatelů, který kontroluje provádění příměří v Palestině, nebyli připuštěni 
zástupci SSSR a lidově demokratických států“ - pravil náměstek ministra obrany v Galii. V přijaté resoluci se 
praví, že Israel se nesmíří s pokusy okleštit území židovského státu a bude bojovat proti připojení části Palestiny 
k arabským státům. Vláda Israele prohlásila, že nemůže přijmout „smírčí“ návrhy prostředníka SN hraběte 
Bernadotta, které stanoví zmenšení území israelského státu. Z opačných důvodů zamítla arabská liga návrhy 
hraběte Bernadotta. Pro arabské feudály nebyly dost radikální. „Nepřátelství začne opět 9.července!“, „Arabové 
jsou rozhodnuti rozřešit palestinskou otázku krví!“ - tak a podobně znějí nadpisy v arabských listech, jež 
přinášejí zprávu o odmítavém stanovisku arabských států k návrhu hraběte Bernadotta.“ 
260 Dagan, A., Moscow and Jerusalem,  Abelard-Schuman, London, 1970, s. 30-33. 
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Úlohu komunistické strany, jež prokázala svůj postoj k boji Státu 
Izrael za jeho samostatnost tím, že mobilizovala své členy k 
nasazení na frontách bojů, nepopírá ani E.Terner.261 Rudé právo 
zdůrazňovalo významu arabských komunistů, kteří organizovali 
odbojové hnutí262 proti invazním vojskům.  
   Na počátku roku 1949 izraelské levicové směry dále usilovaly  
o dobré vztahy k SSSR, a jeho podporu Rudé právo interpretovalo jako 
protiváhu zejména britské politiky na Blízkém východě. Rudé právo 
zveřejnilo na začátku ledna 1949 rozsáhlý článek o situaci Izraele 
před volbami, ve kterém kladlo důraz na oslavu internacionalismu KS 
Izraele a kriticky hodnotilo angažování západních mocností v této 
oblasti.263 V den konání voleb přineslo zprávu, že se západní velmoci 
„ (…) snažily ovlivnit výsledek voleb přímým i nepřímým zasahováním. 
Den před volbami se podle zprávy britského rozhlasu, rozhodla 
britská vláda uznati Stát Israel de facto. V pondělí také oznámila 
francouzská vláda, že uznává Stát Israel de facto. Před krátkou 
dobou pak oznámila Dovozní a vývozní banka Spojených států, že 
poskytne Israeli půjčku ve výši 100 miliónů dolarů.“264 Dokud 
přetrvávala naděje, že se Izrael zařadí do východního bloku, vnitřní 
politická situace Izraele byla líčena v souladu s československým 
postojem.265 Ovšem po volbách266 (jejichž výsledky jsou považovány 

                                                 
261 Terner, E., Dějiny Státu Izrael, Kora, Pardubice, 1991, s. 115. 
262 RP, roč. 28, č. 165, 17.7. 1948, s.2: Výzva k židovsko-arabské spolupráci. „  Arabská „ Liga pro národní 
osvobození“  v  Palestině rozšiřuje mezi arabským obyvatelstvem letáky, v nichž vyzývá k vytvoření lidové 
fronty a k odstranění panství  „ hrstky kapitalistických a velkostatkářských zrádců, již jsou zaprodáni britsko-
americkému imperialismu“. Letáky se vyslovují pro židovsko-arabskou spolupráci a pro zastavení nepřátelství.“  
263 RP, roč. 29, č. 7, 9.1. 1949, s.2: Stát Izrael před volbami. „ (…) KS Izraele bojuje za skutečnou samostatnost 
a nezávislost země proti imperialistickým pokusům o podmanění mladého státu, za sociální pokrok a pokojné 
spolužití arabského a židovského lidu. (…). KS Israele je jediná strana, která sdružuje ve svých řadách jak Židy, 
tak Araby (…).  Sjednocení židovské a arabské komunistické strany  (…) dokázalo, že boj mezi Araby a Židy je 
pouhým výsledkem imperialistických intrik (…). Vzhledem ke koncentraci měšťáckých a krajně pravicových 
stran a vzhledem k mezinárodnímu vývoji vyzvala KS Israele právě před volbami stranu MAPAM k vytvoření 
široké fronty dělnictva a všech pokrokových složek vůbec. Tato fronta by představovala protiváhu k machinacím 
reakce, která je v úzkém spojení s americkým a anglickým imperialismem. (…). K měšťáckým stranám patří tak 
zvaná „pokroková strana“  (…), ze které pochází nynější president Státu Israele Weizmann, který byl vždy 
exponentem probritské politiky. (…) Druhá měšťácká strana se jmenuje „všeobecní sionisté“ (…). Doposud se 
orientovali na britský imperialismus, nyní však hledají jako konec konců všechny ostatní nekomunistické strany 
(…) přístup k zdánlivě silnějšímu „ochránci“ k USA.  (…). Na krajní pravici stojí neofašistická strana „ Mifleget 
Hacherut“ – „strana svobody“ (…) mají i svého „fuehrera“, který se jmenuje Begin. Při své cestě do Spojených 
států byl vřele přijat některými americkými senátory, které si získal svým protisovětským postojem (…). "   
264 RP, roč. 29, č. 16, 20.1. 1949, s.2: Krátce ze světa. Israel. 
265 14.ledna 1949 izraelské vyslanectví v Praze oznámilo izraelskému ministerstvu zahraničních věcí, že  
v oněch dnech jednala KSČ o vztahu k Izraeli. Na základě předpokladu, že izraelská vláda schválí proamericky 
orientovanou politiku, se došlo k závěru, že je nutné přátelskou linii změnit. In: Yegar, M., Československo. 
Sionismus. Izrael: historie vzájemných vztahů, Victoria Publishing, Praha, 1997, s. 120. 
266 RP, roč. 29, č.25, 30.1. 1949, s.2: Výsledky voleb v Israeli. „  Podle zprávy ČTK obdržela Komunistická 
strana Israele ve volbách 14.999 hlasů a 4 mandáty, čímž zdvojnásobila své zastoupení v israelském parlamentě, 
přesto, že nápor téměř všech stran byl namířen proti ní. KS Israele dostala nejvíce arabských hlasů v Israeli  
a v městě Nazaretě soustředila na sebe 50% všech arabských hlasů. Je to důsledek správné národnostní politiky, 
kterou v Palestině hájila a hájí jedině Komunistická strana.(…).“ Rovněž RP, roč. 29, č. 55, 6.3. 1949, s. 2:  Ben 
Gurion vytvořil Israelskou vládu z pravicových stran. „  KS Israele a socialistická strana MAPAM, která je 
druhou největší stranou, nejsou zastoupeny v nové israelské vládě, kterou sestavil vůdce pravicově-socialistické 
MAPAJ Ben Gurion ze 7 zástupců své vlastní strany a ze 3 zástupců pravicově klerikálního bloku. Socialistická 
MAPAM kladla jako podmínku k účasti v Ben Gurionově kabinetu vytvoření jednotné dělnické fronty  
s Komunistickou stranou. MAPAM, stejně jako Komunistická strana,  žádala politiku úplné nezávislosti Israele, 
založené na přátelství se Sovětským svazem a lidově demokratickými zeměmi.“  Rovněž  RP, roč. 29, č. 58, 
10.3. 1949, s.2: Krátce ze světa. Israel. „ Generální tajemník KS Israele Mikunis prohlásil, jak oznamuje ČTK, 
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současnou historiografií za klíčový bod změny v československo-
izraelských vztazích) se Rudé právo drželo rozhodnutí 
československých politiků, podporovat pouze Komunistickou stranu 
Izraele.267 Od této doby přinášelo zprávy rozštěpené do dvou proudů – 
KS Izraele a pokrokový izraelský lid a na druhé straně „pravicová“ 
izraelská vláda. Jako jasný posun izraelské zahraniční politiky 
směrem k USA, Rudé právo hodnotilo rozhodnutí USA poskytnout Izraeli 
půjčku, kterou jako jediná odmítala KS Izraele a její poslanec 
Vilner zdůraznil, že „ (…) rozvoj země, jakož i zaměstnanost  
a včlenění nových přistěhovalců do hospodářského života lze 
uskutečnit jinou cestou: uzavíráním hospodářských smluv se zeměmi 
lidových demokracií a SSSR, znárodněním cizích koncesí v Israeli, 
mobilisací domácího kapitálu, a finančních prostředků Židů na celém 
světě.“268 Sovětští politici namítali, že americký imperialismus se 
snaží vytvořit s Izraelem vztahy podobné vztahům mezi Británií  
a Transjordánskem. Jedním z důsledků přílivu americké pomoci do 
Izraele byla skutečnost, že izraelská politika neidentifikace269 
začala být Rudým právem líčena jako podezřelá. V tomto duchu otisklo 
článek se souhlasným vyjádřením poslance strany Mapai Riftina, který 
tuto neutralitu odsoudil  
„ (…) O neutralitě nemůže být ani řeči; naše místo je v táboře 
stoupenců míru, bojovníků za mír, proti válce! Žádáme, aby israelská 
delegace u SN prováděla poctivou a pokrokovou politiku.“ 270 
K přímému označení izraelské politiky neutrality za „zastírací 
manévr“, „ v jehož pozadí probíhalo nejen spojení se Západem, ale 
postupný přerod v pomocníka „americké imperialistické rozpínavosti  

                                                                                                                                                         
na zahajovací schůzi parlamentu, že velká většina israelských pracujících si je vědoma, že není v Ben Gurionově 
vládě, kde mají většinu pravicoví socialisté, dostatečně zastoupena. Mikunis prohlásil, že komunisté budou proti 
hlasovat proti nové vládě.“  
267 RP, roč. 29, č. 117, 19.5. 1949, s.2: Manifestace sovětsko-israelského přátelství v Tel Avivu. Tel Aviv, 
17.května, ČTK. „ Liga pro přátelské styky se SSSR uspořádala podle zprávy Moskevského rozhlasu slavnostní 
shromáždění, věnované druhému výročí ode dne vystoupení sovětského představitele Gromyka ve SN ve věci 
palestinského problému. Tajemník ÚV Ligy Tolier zdůraznil zejména pevné a důsledné stanovisko SSSR 
k palestinské otázce. SSSR – pravil řečník – strhl masku se západních mocností, řídících se zájmy naftových 
monopolů. Lid Israele nepřipustí, aby se z naší země stala imperialistická vojenská základna! (…).“ 
268 RP, roč. 29, č. 88, 14.4. 1949, s.2: USA se snaží hospodářsky zotročit Israel. Tel Aviv, 13.dubna, ČTK.   
 „ Spojené státy žádaly israelskou vládu, aby jim dala podrobné mapy Israele. Podle článku Ester Vilenské v listu 
KS Israele „Kol Haam“ položili Američané tento požadavek jako jediný z podmínek americké půjčky Israeli, 
aby získali tajné informace o letištích, přístavech a strategicky důležitých bodech. Při debatě o americké půjčce 
v israelském parlamentě poukázal zástupce KS Israele na to, že půjčka nemá ráz normální obchodní transakce,  
a že její podmínky znamenají hospodářské zotročení Israele a americké vměšování do vnitřních záležitostí 
země.“   
269 Významným prvkem, který sehrál důležitou roli při formování izraelsko-sovětských vztahů (které byly 
určující i pro vztahy izraelsko-československé) je izraelská koncepce neutralistické zahraniční politiky,která 
byla oficiálně přijata hned po založení Státu Izrael. Neutralismus je často chápán jako strategie, která nejlépe 
slouží bezpečnostním zájmům nových států v systému studené války. In: Přibylová, J., Izraelsko-sovětské vztahy 
v kontextu studené války (1948-1956), ved. práce Pick, O., Praha, 1991. Srv. Izraelský termín – neztotožnění. In: 
Rucker, L. Stalin, Izrael a Židé, Rybka, Praha, 2001, s. 116. 
270 RP, roč. 29, č. 117, 19.5. 1949, s.2: Manifestace sovětsko-israelského přátelství v Tel Avivu. Tel Aviv, 
17.května, ČTK. „  (…) Poslanec ústavodárného shromáždění Israele, tajemník socialistické strany Mapai Riftin, 
vyprávěl o nepřátelském postoji Anglie a o dvojí politice USA v otázce vytvoření nezávislého židovského  
a arabského státu v Palestině. Na tomto pozadí intrik a nepřátelství – pokračoval Riftin – se ostře rýsovalo jasné 
a pevné stanovisko Sovětského svazu, ve kterém se odráží stalinská politika řešení národnostních otázek. Riftin 
pak příkře odsoudil stoupence neutrality Israele v mezinárodních záležitostech (…).“  
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a snah USA zorganizovat oblast Blízkého východu v protisovětské 
nástupiště“ došlo až v článku z roku 1951.271  
   Jako důležitý faktor, který ovlivňoval vývoj reflexe Rudého práva 
se jeví intenzifikace studené války. Rudé právo přinášelo pravidelně 
(téměř denně a to po celou dobu sledovaného období) zprávy  
o Komunistické straně Izraele272, jejím boji proti snaze Američanů  
o nadvládu Izraele s odkazy na imperialismus273, o podpoře SSSR274,  
a stále ještě o rozvíjejícím se přátelství se SSSR275, který, jak 
zdůrazňovalo, mezi prvními podpořil izraelskou žádost o členství 
v OSN.276  
   V souladu s bipolaritou světa - a přípravou na další válečný 
konflikt277 - neopomnělo Rudé právo ani téma války v Koreji.278 

                                                 
271 RP, roč. 31, č. 216, 13.9. 1951, s.2: Katastrofální zásobovací situace v Israeli. „ Protilidová politika israelské 
vlády, v níž hlavní slovo mají pravicově socialističtí agenti amerického imperialismu a jež přeměňuje zemi ve 
válečné nástupiště (…).“  
272 RP, roč. 28, č. 156, 4.7. 1948, s.2: Krátce ze světa. Izrael. „ Švýcarsko odepřelo vstupní visum generálnímu 
tajemníku komunistické strany Israele, Mikunisovi, který se chtěl zúčastnit mezinárodního židovského kongresu 
v Montreux.“ Rovněž RP, roč. 28, č. 172, 25.7. 1948, s.1: KS Izraele souhlasí s resolucí Informačního byra.  
„ ÚV KS Izraele (…) odmítá nacionalistické pletichy a nepřátelský postoj skupiny vůdců KS Jugoslávie vůči 
bratrským komunistickým stranám.“ Rovněž RP, roč. 30, č. 35, 10.2. 1950, s.2: Na obranu občanských práv  
v Israeli. Tel-Aviv, 9. února, ČTK.  „ Ústřední výbor KS Israele vydal provolání, v němž vyzývá k mohutné 
protestní akci, jež má zabránit fašisaci Israele a bránit občanská práva. 
273 RP, roč. 30, č. 53, 3.3. 1950, s.2:  Krátce ze světa. Israel. „ Izraelský výbor obránců míru vydal včera 
prohlášení k celostátnímu mírovému sjezdu (…). Prohlášení se staví za mírovou spolupráci národů, zákaz 
atomových zbraní, za sebeurčení všech národů, proti koloniální válce, rasové nenávisti a válečné propagandě.  
V prohlášení se dále odmítá zapojování Israele do útočného bloku proti Sovětskému svazu.“  Rovněž  RP, roč. 
30, č. 225, 22.9. 1950. s.3: Pozdravy soudružských listů z celého světa k 30. výročí Rudého práva. Telegram listu 
Kol-haam.  „  (…) Demokratické síly Israele vypnou všechny své síly, aby znemožnily záměry anglo-
amerických imperialistů přeměnit naši zemi v základnu agrese proti Sovětskému svazu a zemím lidové 
demokracie. (…).“  
274 RP, roč. 29, č. 251, 25.10. 1949, s.3: XI. Sjezd KS Israele zahájen . Tel-Aviv, 23. října, ČTK.  „ Stejně jako 
komunistické strany ostatních zemí světa, uvítá také KS Israele sovětskou armádu s otevřenou náručí, vstoupí-li 
při pronásledování imperialistického útočníka na israelskou půdu“ -  prohlásil při zahájení XI.sjezdu KS Israele 
její poslanec Meir Vilner. Za velkého nadšení více než 1.500 delegát ů bylo do čestného předsednictva sjezdu 
zvoleno politbyro VKS(b) v čele s generalissimem Stalinem, jakož i newyorským soudem odsouzení vedoucí KS 
USA.(…).“  Rovněž RP, roč. 29, č. 283, 2.12. 1949, s.2: Provolání KS Israele. Tel-Aviv, 1. prosince. TP. „ KS 
Israele vydala prohlášení u příležitosti druhého výročí rozhodnutí OSN o rozdělení Palestiny. V prohlášení se 
mimo jiné praví: „  Israelský lid si musí uvědomit, že jeho hlavním úkolem je podporovat Sovětský svaz v jeho 
úsilí o nezávislost Israele. Historickým úkolem dělnické třídy a všeho israelského lidu je dnes boj za nezávislost 
mladého státu israelského proti útokům amerického imperialismu na hospodářskou i územní nezávislost Israele.“  
275 RP, roč. 30, č. 9, 11.1. 1950, s.2: Krátce ze světa. Izrael. „ List „Al Hamišmar“  přináší zprávu o rychlém 
růstu „Ligy pro přátelské styky se SSSR“. V posledních týdnech vstoupilo pouze do Tel-Avivské odbočky Ligy 
1.000 nových členů. Liga má obsáhlou čítárnu, kde jsou pořádány kursy ruštiny.“  
276

 RP, roč, 28, č. 295, 18.12. 1948, s.2: Přihláška Israele zamítnuta. „ Páteční schůze Rady bezpečnosti zamítla 
přihlášku Israele do Spojených národů. Při projednávání se znovu objevily rozpory mezi Velkou Britanií, která 
se snaží udržet v Palestině své posice, a Spojenými státy, které chtějí Velkou Britanii vytlačit. Britský delegát se 
vyslovil proti přijetí, delegát Spojených států žádal, aby Israel byl za člena přijat. Po celodenním jednání byla 
přihláška zamítnuta neboť se pro ní při hlasování vyslovilo jen pět členů Rady bezpečnosti (SSSR, Ukrajina, 
Spojené státy, Argentina a Kolumbie). Proti hlasovala Sýrie a zbývajících pět členů se zdrželo hlasování.(…).“ 
Rovněž RP, roč. 29, č. 55, 6.3. 1949, s.2: Krátce ze světa. Israel. „ Rada bezpečnosti SN schválila žádost Israele 
o přijetí do Spojených národů (…).“  
277 RP, roč. 30, č. 62, 14.3. 1950, s.2:  Národy Izraele proti podněcovatelům války. Tel-Aviv, 13. března, TASS.  
„ V Tel-Avivu se konal první vše israelský sjezd obránců míru. V předsednictvu sjezdu (…) zasedali zástupci 
židovských i arabských pracujících (…), poslanci, spisovatelé, umělci a představitelé pracující inteligence. Ve 
svém zahajovacím projevu pravil člen předsednictva Výboru obránců míru, Jaari, že mírové hnutí v Israeli 
spočívá na zásadách vypracovaných mírovým sjezdem pařížským. (…) arabský poslanec KS Israele Tufik Tubi 
zdůraznil, že israelské národy nedovolí, aby jejich stát byl přeměněn ve vojenskou základnu imperialistů, 
nepodají pomocnou ruku podněcovatelům nové války a nezúčastní se nové války proti SSSR.“  Rovněž  RP, roč. 
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Poukazovalo zejména na to, že „ většina izraelského obyvatelstva 
přeje korejskému lidu (…) úspěch v jeho hrdinném boji.“279 Ostatně 
většina článků Rudého práva z tohoto období stále vykazuje znatelný 
rozdíl v interpretaci izraelské vlády a „mírumilovného“ izraelského 
lidu. O postoji k jednotlivým izraelským zahraničně-politickým 
krokům a cílům začalo více než předtím rozhodovat důležité 
kritérium, kterým bylo posouzení, zda konkrétní izraelské plány byly 
či nebyly v rozporu se sovětskými zájmy. Na počátku roku 1950, když 
už bylo jasné, že se v Izraeli neprosadí socialismus a že KS Izraele 
je slabá, Rudé právo čtenářům oznamovalo, že izraelská vláda začíná 
být „ve vleku imperialistů“, že Izrael „ vstoupil do boje proti 
komunistům280 a odkazovalo na spojenectví Izraele s USA.281 Rudé právo 
tak přinášelo čtenářům důkazy, že situace v Izraeli je v nesouladu 
jak se stranickou linií ČSR, tak s politikou KS Izraele. Na konci 

                                                                                                                                                         
30. č. 179, 30.7. 1950, s.3: Ze všech front boje za mír. Israel. „ V Israeli bylo shromážděno již 225.000 podpisů 
na obranu míru a za zákaz atomové pumy (…).“  Rovněž RP, roč. 31, č. 239, 10.10. 1951, s.2: Slova soudruha 
Stalina - velká posila tábora míru a výstraha válečným paličům. Ohlas odpovědi J.V. Stalina dopisovateli 
Pravdy. Israel. „ Orgán KS Izraele „Kol Haam“  a orgán sociálně demokratické strany (MAPAM) „AL 
Hamišmar“  otiskly Stalinovo prohlášení v plném znění. List „Kol Haam“  praví, že Stalinovo prohlášení je 
povzbuzením pro tábor míru a výstrahou pro válečné štváče. List poukazuje na soustavné úsilí SSSR o zákaz 
atomových zbraní a zdůrazňuje, že Stalinova slova nepochybně vyjadřují přání všeho mírumilovného lidstva.“ 
Rovněž RP, roč. 30, č. 263, 7.11. 1950, s.7: Krátce ze světa. Israel. „ V pátek uspořádala Liga pro přátelství se 
SSSR na počest Říjnové revoluce v Tel-Avivu shromáždění, jehož se účastnilo přes 3000 osob. Hlavními 
řečníky byli gen. Tajemník Ligy (…) poslanec Sneh, poslanec Chazan a členka Ústředního výboru KS Israele 
Vilenská.  „ Israelský lid nikdy nebude bojovat proti našemu nejlepšímu příteli - sovětskému lidu - pravil 
poslanec Sneh. „  Israel nebude nikdy sloužit jako protisovětská základna.“  
278 Ve snaze zaujmout vyváženou politiku se Izrael postavil na stranu OSN, odsoudil komunistickou Čínu za její 
agresi a upřednostňoval svobodnou Koreu s právem na sebeurčení. 
279 RP, roč. 30, č. 163, 12.7. 1950, s.2: Pokrokové lidstvo žádá okamžité zastavení americké intervence. Israel. 
 „ V Jerusalemě, Haifě a Tel-Avivu byly uspořádány velké protestní tábory lidu proti intervenci amerických 
imperialistů v Koreji a proti israelské vládě, která se připojila k resoluci Rady bezpečnosti v Koreji.“ Rovněž RP, 
roč. 30, č. 190, 12.8. 1950, s.2: Ruce pryč od Koreje. Praha , 11. srpna, ČTK. „ V israelském parlamentě 
odsoudil poslanec KS Israele M. Vilner (…) usnesení israelské vlády poslat lékařskou pomoc americkým 
útočníkům v Koreji. Poslanec strany MAPAM prohlásil, že toto usnesení vlády je nezákonné, protože nebylo 
schváleno parlamentem a nebylo ani předloženo jeho zahraničnímu výboru. Zdůraznil, že se vláda svým 
usnesením postavila do jedné řady s americkými útočníky a poukázal na to, že většina israelského obyvatelstva 
přeje korejskému lidu brzký a úplný úspěch v jeho hrdinném boji.“ Rovněž RP, roč. 30, č. 195, 18.8. 1950, s..2: 
Israelské ženy protestují proti agresi v Koreji . Tel-Aviv, 17. srpna, Moskevský rozhlas.  Shromáždění 
pokrokových žen (…), přijalo protestní resoluci proti rozhodnutí israelské vlády, poskytnout pomoc americkým 
interventům v Koreji. Israelské ženy a matky žádají vládu, aby prováděla mírovou politiku.“  Rovněž RP, roč. 
32, č. 167, 29.6. 1952, s.6: Krátce ze světa. Israel. „  U budovy velvyslanectví USA v Tel-Avivu se konala 
protestní demonstrace proti americké agresi v Koreji. (…)“  
280 RP, roč. 30, č. 6, 7.1. 1950, s.2: Israelská vláda je ve vleku imperialistů. Tel-Aviv, 5. ledna, TASS. „ (…) 
Politika izraelské vlády - prohlásil Mikunis - podrývá základy míru, nezávislosti a přátelství mezi národy. Na 
čtvrtém zasedání Valného shromáždění OSN se politika izraelské vlády shodovala s politickou linií 
imperialistického tábora. Izraelští zástupci nepodepřeli sovětské návrhy o zákazu atomové pumy, o omezení 
zbrojení a o upevnění spolupráce mezi velmocemi, kteréžto návrhy vyjadřují životní zájmy našeho lidu a národů 
celého světa.“ (…)  V souvislosti s prohlášením ministerského předsedy Ben-Guriona, že Israel vstoupil do boje 
proti komunistům, Mikunis pravil, že tato slova jsou výrazem zavlečení politické linie israelské vlády ve směru 
imperialistického tábora podněcovatelů nové války.“  Rovněž RP, roč. 31, č. 97, 26.4. 1951, s.2: Incidenty na 
israelských hranicích. Tel Aviv, 25.dubna, TASS. „ (…) Cílem vyvolávání ozbrojených pohraničních konfliktů, 
organisovaných agenty americko-britských imperialistů v oblasti Blízkého Východu, je rozpoutání válečné 
hysterie v Israeli a v arabských státech, aby byla odvrácena pozornost lidových mas od vojenských závazků, 
které tyto státy převzaly vůči vládě USA.“  
281 RP, roč. 31, č. 201, 26.8. 1951, s.2: Smlouva mezi USA a Israelem. Washington, 25.srpna, TASS. „ 25.srpna 
podepsaly USA a Israel smlouvu o přátelství, obchodní a lodní dopravě. Smlouva obsahuje články, jejichž 
účelem je usnadnit další hospodářské pronikání USA do Israele.“  Rovněž RP, roč. 31, č. 128, 1.6. 1951, s.2: Ben 
Gurion zaprodává israelskou naftu USA. Tel Aviv, 31.května, TASS. 
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roku 1950 se již čtenáři dozvídali, že se Izrael „ pokouší spolu se 
zhmarshallizovanými státy o vytvoření vojenského a politického bloku 
středozemské oblasti, který má doplňovat Severoatlantický pakt“ a to 
vše s jediným cílem „ aby dostal finanční pomoc jak od Spojených 
států, tak i anglickou půjčku. Tak prosté je tedy tajemství tohoto 
diplomatického tahu: Ben Gurion se bojí, aby neprodělal.“282 Četnost 
zpráv o Izraeli v roce 1951 významně klesla. Rudé právo nepřestávalo 
přinášet zprávy o zhoršující se hospodářské situaci (kterou ovšem 
nepopírá ani současná historiografie)283, za kterou je však podle něj 
odpovědná „protilidová politika israelské vlády“284 a v tomto duchu 
pokračovalo i v roce 1952.285     
Účast západních velmocí („organisovaná agenty americko-britských 
imperialistů“) na následujících konfliktech na tomto území měla 
podle Rudého práva za cíl „ (…) rozpoutání válečné hysterie 
v Israeli a v arabských státech, aby byla odvrácena pozornost 
lidových mas od vojenských závazků, které tyto státy převzaly vůči 
vládě USA.“286 a  interpretovalo ji jako „ (…)rozdmýchávání válečné 

                                                 
282 RP, roč. 30, č. 308, 30.12. 1950, s.2: Israelští pravicoví socialisté tajně jednají o účasti Israele v americkém 
válečném bloku. Novoje Vremja. „ Koncem listopadu ministerský předseda Israele, Ben Gurion, inkognito 
opustil svou zemi a přijel do Řecka. O tom, že předseda vlády není ve své tel-avivské kanceláři, nýbrž  
v Athénách, kde se účastní tajných jednání s ministerským předsedou monarchofašistické vlády Venizelosem za 
přítomnosti tureckého poslance v Řecku, dozvěděli se překvapení Israelané, nikoli z domácích novin, nýbrž ze 
zpráv zahraničních agentur. V té době (…) začala v sousední Ankaře podobná jednání, avšak tentokráte již 
vojenských činitelů. Těchto jednání se zúčastnili představitelé tureckého generálního štábu, zástupce náčelníka 
generálního štábu řecké monarchofašistické armády, a plukovník israelské armády Moše Dajan, který podle 
doznání mapaiského listu „Davar“ je vlivným členem pravicově socialistické strany MAPAI, vedené Ben 
Gurionem. O rázu jednání Ben Guriona v Athénách řecký tisk zachoval hrobové mlčení. (…) Žádnou novinkou 
není ani účast zmarshallisovaných vlád Řecka a Turecka, toužících odedávna stát se účastníky vysoké hry, avšak 
účast israelské vlády v této tahanici je něčím novým. (…) to je tedy nová úloha Ben Guriona na mezinárodním 
jevišti. Snaha po vytvoření bloku zemí středomořské oblasti, která se konkrétně projevila uzavřením vojenského 
svazu mezi takovými americkými satelity jako Řecko, Turecko a Israel, nepochybně vychází z ministerstva 
zahraničí Spojených států, které touží po tom, aby předstihlo londýnské politiky při budování tohoto bloku. 
Potom, co Ben Gurion ukončil svá jednání v Řecku, odjel do Londýna, kde podle zpráv tamějšího zpravodaje 
listu „Hacofé“ opět jednal o vytvoření paktu středomořských zemí (…).“  
283 Srv. Čejka, M., Izrael  Palestina…, s. 99.; Krupp, M., Sionismus…, s. 131.  
284 RP, roč. 31, č. 78, 4.4. 1951, s. 2: Prudký pokles životní úrovně v Israeli. Tel Aviv, 3.dubna, TASS. „ 
V Israeli rostou ceny závratnou rychlostí – praví se v prohlášení ÚV KS Israele o prudkém snížení životní 
úrovně pracujících. Již několik dní se nevydávají příděly masa, ryb, cukru, másla a jiných výrobků. Prohlášení 
vyzývá všechen lid Israele, aby společně bojoval za zvýšení životní úrovně, proti vykořisťování pracujících  
a proti vládní politice, která vede ke zbídačování lidu.“  Rovněž RP, roč. 31, č. 216, 13.9. 1951, s.2: 
Katastrofální zásobovací situace v Israeli. „ (…) v níž hlavní slovo mají pravicově socialističtí agenti 
amerického imperialismu a jež přeměňuje zemi ve válečné nástupiště, uvrhla Israel do katastrofální hospodářské 
situace. Obchody jsou po celé dny uzavřeny, protože sklady jsou prázdné. V Izraeli (…) není k dostání ani 
ovoce, ani zelenina. Příděl masa byl na tři týdny zrušen. Cukr na příděl nebyl v minulém měsíci vůbec vydáván. 
V minulých pěti týdnech se vydával 1kg brambor na osobu a to jen v některých krajích.“ Rovněž RP, roč. 31,  
č. 307, 30.12. 1951, s.2: Krátce ze světa. Israel. TASS.„ Index životních nákladů v Israeli stoupl za měsíc 
listopad o 7 bodů. Příčinou zvýšení životních nákladů je další stoupnutí cen elektrického proudu, zeleniny  
a oděvů.“ 
285 RP, roč. 32. č. 94, 17.4. 1952, s.3: Krátce ze světa. Israel. ČTK. „ Počátkem dubna byly v Israeli znovu 
zvýšeny ceny spotřebního zboží o 60%. (…) Ministr hospodářství dr. Dov přiznal, že v roce 1951 poklesla 
výroba životně důležitých výrobků o 40%.“ Rovněž RP, roč. 32. č. 97, 20.4. 1952, s.5: Krátce ze světa. Israel. 
TASS. „ Podle zpráv listu „Kol Haam“ byly nyní v Israeli znovu zvýšeny ceny obuvi o 50-60%.“ Rovněž 
RP, roč. 32. č. 158, 20.6. 1952, s.4: Krátce ze světa. Israel. „ V Israeli byly 17.června znovu zvýšeny ceny 
chleba a pečiva o 5-10%. List „AL Hamišmar“ oznamuje, že se očekává zvýšení cen všeho dováženého zboží.“  
RP, roč. 32. č. 237, 7.9. 1952, s.5: Pokles životní úrovně v Israeli. Praha, 6.září, ČTK. 
286  RP, roč. 31, č. 97, 26.4. 1951, s.2: Incidenty na israelských hranicích. Tel Aviv, 25.dubna, TASS. 
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psychosy na Blízkém Východě k provokacím a pohraničním konfliktům 
mezi Israelem a arabskými zeměmi (…).“287   
Tehdy již bylo podle článků Rudého práva jasné, že se Izrael  
s konečnou platností rozhodl mezi dvěma velmocemi pro Spojené státy 
a že se „ chce účastnit právě zakládaného vojenského velení na 
Středním Východě(…)“.288 Roku 1952 tak Rudé právo zpravovalo své 
čtenáře (tentokrát již na základě zprávy z arabského tisku)  
o americké snaze budovat v Izraeli vojenské základny.289 Skutečnost, 
že Rudé právo použilo v tomto případě arabský zdroj, dokládá 
radikální změnu sovětské politiky v této oblasti290 a tedy i změnu 
přístupu Rudého práva. Otiskovalo pouze zprávy týkající se 
nesouhlasu členů KS Izraele s izraelskou politikou. Snažilo se tak 
upevnit obraz toho, že nejen Izrael, ale i jeho zákonodárství je již 
zcela v područí USA  „ (…) vláda chce na pokyn amerického 
vyslanectví zavést v Israeli režim policejního státu. (…) Vilner 
prohlásil, že israelská vláda připravuje nyní ještě jeden 
protidemokratický zákon - o „zločinech proti státu“, který vládě 
umožní zakazovat organisace a zatýkat bez souhlasu parlamentu.„ 
Všichni, kdo nesouhlasí s fašisací státu Israele, prohlásil Wilner, 
„ musejí vystoupit proti tomuto zákonu.“ 291 Rudé právo používalo 
v této době v článcích výraz fašizace ve spojení s Izraelem velmi 
často.292  
  Ústup od přátelské reflexe Izraele byl sice postupný, avšak o to 
více se v posledním sledovaném roce stupňovala rétorika Rudého 
práva, ve které se zřetelně rýsoval nepřátelský kurz podléhající 
zájmům Moskvy. Během krátké doby se v Rudém právu začal opět 
spojovat sionismus se západním imperialismem a kolonialismem na 
Blízkém východě. Změna v chování vedoucích československých 
komunistů k izraelským soudruhům se zvláště výrazně projevila  
v druhé polovině roku 1951, kdy Bezpečnost začala připravovat 
politický proces proti „sionistům“ a v KSČ se objevovala prohlášení 

                                                 
287 RP, roč. 31, č. 107, 7.5. 1951, s.4: Orgány OSN na israelsko-syrských hranicích nástrojem imperialistických 
intrik. Tel Aviv, 5.května, TASS.  
288 RP, roč. 32, č.2, 3.1. 1952, s.4: USA zakládají v Israeli z uprchlíků „nacionální formace“. „ Podle zprávy 
agentury Telepress oznámil turecký vyslanec v Israeli Esin, že při nedávných jednáních mezi americkým 
ministrem Achesonem a israelským ministrem zahraničí Moše Šaretem v Paříži bylo dosaženo dohody, že 
israelské úřady provedou celou řadu zvláštních opatření, aby se Israel účastnil právě zakládaného vojenského 
velení na Středním Východě. (…) Pro tento účel se určuje částka z pomoci, kterou USA nedávno Israeli poskytly 
ve výši 65 milionů dolarů (…).“  
289 RP, roč. 32, č. 285,  25.10. 1952, s.4: Nová letecká základna v Izraeli. „ Libanonský časopis „Al Džumhur“ 
oznamuje, že se buduje v Izraeli, v oblasti osady Natania, největší vojenské letiště v zemi. Toto letiště je – podle 
slov časopisu – určeno v případě vypuknutí války  k náletům na území Sovětského svazu. (…) Časopis rovněž 
podotýká, že se rozšiřuje letiště v oblasti města Lyddy.“  
290 Ve vztahu k arabské populaci byl Sovětský svaz rezervovaný, protože v té době byla většina arabských států 
na Blízkém východě stále probritsky orientovaná a navíc sovětští politici měli ještě v živé paměti, že se během 
válečného konfliktu mnoho významných arabských představitelů dalo na stranu Německa. Rovněž In: Yegar, 
M., Československo. Sionismus. Izrael: historie vzájemných vztahů, Victoria Publishing, Praha, 1997, s.94. cit:  
„ Arabské země byly tehdy považovány za reakční státy se zpátečnickými režimy. V čele několika z nich stáli 
představitelé, kteří v době světové války udržovali kontakty s nacistickým Německem.“  
291 RP, roč. 32, č. 28, 2.2. 1952, s.2: Protidemokratické zákony v Israeli. Tel-Aviv, 1. února, TASS. „ Israelský 
parlament přijal „zákon o potrestání útoků na policisty“, který stanovil tresty od 3 měsíců do 3 let. Podle listu 
„Kol Haam“ vystoupil tajemník KS Israele poslanec Vilner proti tomuto zákonu a označil jej jako fašistický.   
292 RP, roč. 32, č. 348, 30.12. 1952, s.3: Fašistické výtržnosti proti KS Israele. Tel Aviv, 29.prosince, TASS.  
„ Jak píše „Kol Haam“ a jiné listy, vrhli v noci z 26. na 27. prosince v Tel Avivu fašističtí výtržníci ze strany 
„Cherut“ pumu do klubu Komunistického svazu israelské mládeže.(…) Policie (…) neučinila žádná opatření 
(…).“  
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o hrozbě „kosmopolitismu“.293 Na rozhraní let 1951-1952 se napětí 
v československo-izraelských vztazích vyhrotilo natolik, že během 
dvou let dospěly k nepřátelství. Vztahy k Izraeli se pak výrazně 
zhoršily v období kolem Slánského procesu v listopadu roku 1952.  
Poúnorový přístup Rudého práva k tomuto tématu byl zřetelně ovlivněn 
moskevským kurzem, postupně docházelo k neobjektivnímu líčení  
a veškeré články procházely redukcí a výběrem tak, aby čtenáři 
dostali informace které byly ve shodě se stranickou linií.    
   Obraz zahraničního a vnitřního politického vývoje Izraele, tak 
jej prezentovalo Rudé právo, se shoduje s konstruováním této doby 
z pozic současné historiografie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
293 Dufek, J., Kaplan, K., Šlosar, V., Československo …, s. 87. 
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Rudé právo a politický proces se Slánským294 
 
   Přestože podle původního plánu směřoval soudní proces k velké 
protiamerické a protijugoslávské demonstraci295, stal se proces se 
Slánským prvním otevřeně protisionistickým, protiizraelským  
a antisemitským procesem ve státech komunistického bloku. Byl jednou 
z událostí na přelomu roku 1952-1953, která ve svých důsledcích 
ovlivnila i politické strany v Izraeli, zejména MAPAM, pro kterou 
měl především ideologický význam.296  
Novým jevem,který se v tomto procesu objevil, byl silný důraz na 
židovský původ většiny obviněných a na jejich údajnou sionistickou 
činnost – a to i přesto, že nikdo z obviněných ( a zejména Židů) 
neměl žádný kontakt se sionistickým hnutím a necítil k Izraeli 
sympatie ani v době, kdy ČSR Izrael politicky a vojensky 
podporovalo. Protisionistická linie v této době sloužila zájmům  
a potřebám sovětské zahraniční politiky a československý proces se 
Slánským měl podat důkaz, že se sovětský blok definitivně rozešel se 
svojí dřívější proizraelskou politikou.297  
   Je třeba podotknout, že ve sledovaném období se téma 
antisemitismu v Československu na stránkách Rudého práva 
neobjevovalo. Pokud ano, bylo vždy spojováno se západními zeměmi. 
Čtenáři tak mohli získat dojem, že díky socialistickému režimu je 
antisemitismus v Československu vymýcen. Přesto se v září 1951 
objevil antisemitsky laděný projev ministra informací V.Kopeckého298 
na zasedání ÚV KSČ (kde se jednalo o odvolání Slánského z funkce 
generálního tajemníka). I tak se běžnému čtenáři Rudého práva mohlo 
zdát, že v roce 1951 svítila politická hvězda R. Slánského v plné 
záři. Tehdy byly totiž slaveny jeho padesáté narozeniny.299 Denně 

                                                 
294 Dokumentů k případu Rudolfa Slánského je mnoho. V Praze má Slánský dokonce i svůj vlastní fond 
v archivu bývalého ÚV KSČ (Státní ústřední archiv, Osobní fond Rudolfa Slánského, 1938-1951, fond 100/50, 
ÚV KSČ.  
295 Yegar, M., Československo …, s.135.  
296 MAPAM prošla ostrou ideologickou konfrontací, v níž byla vychovávána, a politickou skutečností. Soudní 
proces ukázal, že bez souhlasu SSSR nemá naději se připojit k pokrokovým silám, protože je součástí 
sionistického hnutí. In: Yegar, M., Československo…, s. 162.  
297 Kocian, J., Politické procesy v Československu ve světle diplomatických hlášení, In: Pernes.J., Politické 
procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“, ÚSD AV ČR, Brno, 2005, s. 369-370. 
298 „ (…) Jde (…) o problém kosmopolitismu, nejde o otázku rasovou. Vím, (…) že jsou lidé židovského 
původu, kteří plně srostli s národem a zemí (…). Ale ve většině případů u nás nejde o lidi tohoto typu. (…) Jsou 
to lidé našemu národu cizí, zemi cizí, a zvláště jsou cizí jakýmkoli citům vřelosti v poměru k Sovětskému svazu. 
(…) lidé tohoto původu pocházejí většinou z velmi bohatých vrstev, (…) mají v sobě často velmi intenzivní 
náboženskou výchovu, což v nich posiluje jejich sionistické sklony.  (…) nyní mají vztah k anglo-americkému 
imperialismu, který podporuje Izrael a spekuluje na sionismus jako na prostředek vnitřního rozkladného 
působení právě ve stranách demokratického zřízení a socialismu. (…).“  In: Dufek, J., Kaplan, K., Šlosar, V., 
Československo a Izrael. Dokumenty, ŚD AV ČR, Praha, 1993, s. 245-246. 
299 RP, roč. 31, č. 178, 31.7. 1951, s.1: 50 let soudruha Rudolfa Slánského. Dopis předsednictva ÚV KSČ 
k padesátinám soudruha Rudolfa Slánského. Autor: Předsednictvo ÚV KSČ – A. Zápotocký, Kl. Gottwald. 
Rovněž RP, roč. 31, č. 178, 31.7. 1951, s.4: Dílo, zasvěcené vítězství socialismu. Autor: G. Bareš. Rovněž  RP, 
roč. 31, č. 178, 31.7. 1951, s.4: Pozdrav předsednictva ÚV KSS k padesátinám soudruha Slánského. Autor:  
V. Široký-předseda KSS, Š. Bašťovanský-ústřední tajemník KSS. Rovněž RP, roč. 31, č. 178, 31.7. 1951, s.4: 
Pozdrav ústřední rady odborů. Pozdrav ústřední rady družstev. Rovněž RP, roč. 31, č. 178, 31.7. 1951, s.5: 
Další blahopřání k 50.narozeninám ústředního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. Autor: Prof.dr.inž. E.Šlechta-
předseda, Dr. M.Klinger-generální tajemník. Další autoři: A.Petr-ministr dopravy, předseda ČSL; Dr. J.Plohjhar-
ministr zdravotnictví, místopředseda ČSL; A.Pospíšil-poslanec NS, generální tajemník ČSL; Z.Nejedlý-předseda 
Svazu československo-sovětského přátelství; V.David-místopředseda; J.Sládek-ústřední tajemník. Za ústřední 
sekretariát Čs. svazu žen: poslankyně A.Hodinová-Spurná-předsedkyně; T.Tůmová-ústřední tajemnice. Za 
předsednictvo Československé obce sokolské: J.Truhlář-starosta; O.Vyhnálek-ústřední tajemník. Rovněž RP, 
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Rudé právo zveřejňovalo články o Slánského revolucionářské minulosti 
a zásluhách. ÚV KSČ na počest tohoto jubilea vynesl rozhodnutí  
o vydání jeho sebraných spisů a na výstavě věnované třicetiletému 
výročí založení strany byly zvláštní část vyhrazena životu a dílu 
R.Slánského.300 Rudé právo 31.7. 1951 otisklo také velmi obsáhlou 
biografii Slánského z pera jeho dlouholetého spolupracovníka 
V.Kopeckého, ve které byly vysloveny četné pochvaly o oddanosti 
Slánského principům leninizmu-stalinizmu, proletářského 
internacionalizmu, „lásce k Sovětskému svazu a soudruhu Stalinovi“, 
v důsledku čehož, jak říká autor, k sobě přitáhl nenávist „těch 
ubohých zrádcovských živlů“ Šlinga, Švermové a Clementise. Kopecký 
podává následující zhodnocení Slánského osobnosti:„ (…) Máme-li 
říct, kdo kromě soudruha Gottwalda má nejvíce zásluh na bolševizaci 
naší strany, pak je to nepochybně soudruh Slánský. Jeho zásluhy  
o stranu od r. 1929 jsou zajisté neocenitelné. Ve vedení strany mu 
byly vždy svěřovány nejodpovědnější úkoly.“301 To, že Slánský již 
neměl důvěru Moskvy dokládala skutečnost, že mezi gratulacemi 
chybělo Stalinovo jméno.  
   Slánský byl zatčen v listopadu 1951 a komunistické orgány začaly 
rozsáhlou kampaň. Ve všech rezolucích byli Slánský a ostatní 
označováni za nepřátele a volalo se v nich po absolutních trestech. 
Rovněž Rudé právo zesílilo svou protisionistickou, protikosmopolitní 
a protiizraelskou propagandu302 s cílem naladit veřejnost před 
procesem i během něj (20.-27.11. 1952). Přinášelo články (vždy na 
první straně) plné zášti už předtím, než byli obžalovaní vůbec 
uznáni vinnými, a vyjadřovalo soustavná „volání veřejnosti“ po 
nejtvrdších možných trestech.303     

                                                                                                                                                         
roč. 31, č. 179, 1.8. 1951, s.1: Zástupci pracujících blahopřáli soudruhu Rudolfu Slánskému. Blahopřání k 50. 
narozeninám ústředního tajemníka KSČ R. Slánského. Praha, 31.července, ČTK. Autor: F.Mazur-tajemník ÚV 
Polské sjednocené dělnické strany. Za ÚV Jednotné socialistické strany Německa-generální tajemník 
W.Ulbricht. Rovněž RP, roč. 31, č. 179, 1.8. 1951, s.3: Blahopřání k 50.narozeninám ústředního tajemníka KSČ 
R. Slánského. Autoři: Ústřední akční výbor Národní fronty; Předsednictvo Československého výboru obránců 
míru; Svaz bojovníků za svobodu. Rovněž RP, roč. 31, č. 180, 1.8. 1951, s.1: Blahopřání k 50.narozeninám 
ústředního tajemníka KSČ R. Slánského. Autoři: Jménem ÚV Rumunské dělnické strany-G.Gheorghiu Dej. 
Generální sekretářka KS Španělska a místopředsedkyně Mezinárodní demokratické federace žen-D. Ibarruri. 
Generální tajemník KS Belgie-E.Lalmand. ÚV KS Rakouska. Rovněž RP, roč. 31, č. 180, 1.8. 1951, s.2: 
Zahraniční tisk k padesátinám ústředního tajemníka KSČ R.Slánského. Rovněž RP, roč. 31, č. 180, 1.8. 1951, 
s.3: Československý lid zdraví soudruha Slánského. 
300 RP, roč. 31, č. 178, 31.7. 1951, s.5: Dokumenty o životě a práci Rudolfa Slánského na výstavě „30 let KSČ“. 
Praha, 30.července. ČTK. 
301 RP, roč. 31, č. 178, 31.7. 1951, s.3: K 50. narozeninám soudruha Rudolfa Slánského. Autor: V. Kopecký. 
302 RP, roč. 32, č. 310, 20.11. 1952, s.3, 4, 5, 6: Žaloba proti vedení protistátního spikleneckého centra v čele 
s Rudolfem Slánským. „ (…) Podle plánu Ueberalla se měly v ČSR široce rozvíjet různé obory lehkého průmyslu 
(…) a obchod s nimi měl být prováděn s aktivní účastí sionistických organisací v USA pod heslem „kupuj 
československé zboží-pomáháš Israeli (…).“  „ (…) Vláda Ben Guriona přeměnila Israel v americký majetek 
(…). Po založení Státu Israel Američané využili také jeho diplomaty jako špiony a jejich prostřednictvím spolu 
se spiklenci z protistátního centra, řízeného Slánským, organisovali řadu ze záškodnických akcí (…).“ 
303 RP, roč. 32, č. 312, 22.11. 1952, s.1: Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele 
s Rud.Slánským. Průběh druhého dne líčení. Drtivá porážka imperialistů. Celou zemí zní hlas nenávisti  
a opovržení k bandě špionů a zrádců (nejtvrdší trest ať stihne vlastizrádce). Zbaveni zaprodanců, půjdeme 
rychleji vpřed. Autor: K.Nekvinda-vedoucí hospodářství státního statku Jeneč u Prahy. Věříme straně!. Autorka: 
B.Lancová-členka OV KSČ Čáslav. Ještě více zvýšíme bdělost a ostražitost. Autor: Fr. Uxa-předseda ZO KSČ; 
J.Holec-normovač STZ Ústí nad Labem. Rovněž RP, roč. 32, č. 314, 24.11. 1952, s.1: Proces s vedením 
protistátního spikleneckého centra v čele s Rud.Slánským. Lid naší vlasti žádá tvrdý trest pomocníkům 
imperialismu (spravedlivě zúčtovat se zločinci!). Bez rozdílu stranické příslušnosti vyjadřujeme hněv nad činy 
spiklenců. Autor: A.Klička-nositel Řádu republiky, n.p. TOS Kuřim, závod Velké říjnové revoluce. Dík 
soudruhu Gottwaldovi!. Autorka: A.Bambulová-dělnice galvanisovny, Severočeská armaturka, Ústí n.Labem. 
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Sionismus se stal prostředkem komunistické propagandy. Byl popisován 
jako konspirativní a reakční hnutí a „nástroj služby imperialismu, 
jehož cílem je zničit socialismus a ovládnout svět.“ Obvinění byli 
označováni za trockisty a stoupence Tita, sionisty, zrádce, 
buržoazní nacionalisty a nepřátele československého národa, lidově 
demokratického režimu a socialismu. Židé byli prezentováni jako 
členové podezřelé skupiny, o nichž se předpokládalo, že mají 
„špatný“ – buržoazní – třídní původ, prozápadní  
( a proto antisocialistický) „kosmopolitní“ postoj a proizraelské 
sympatie.304  Takovouto charakteristiku obviněných si mohli čtenáři 
Rudého práva utvořit již po pouhém přečtení titulků během soudního 
procesu.305  
      Židé se opět stali ideálním obětním beránkem. Stačilo jen 
oprášit několik antisemitských klišé. Židé byli „sionisté ve 
službách amerického imperialismu a kapitalismu, který je používal 
k sabotování hospodářství lidových demokracií a k drancování jejich 
bohatství“, jak zdůrazňovaly mnohé obžalovací spisy. Stejně tak bylo 
využito problému restituce majetku zkonfiskovaného za války 
československým Židům – Rudé právo se snažilo svým čtenářům ukázat, 
že zákon o restituci majetku „ se stal v souladu se Slánského 
instrukcemi nástrojem cynického kupčení československého státu 
v zájmu kapitalistů.“306  
Jak poznamenává Pierre-André Taguieff, byl vyprodukován tzv. 
paradoxní antisemitismus typicky sovětského ražení, který 
nepřestával být antisemitismem, i když podle rituálních formulek 
odsuzoval „rasismus a antisemitismus“. Toto lze nalézt i v rétorice 
Rudého práva, stejně jako dovolávání se antirasistického – a tedy 
anti-semitského postoje, které hrálo dvojí roli jakožto podmínka 
akceptace útoků proti Židům ( ti byli označováni lingvistickými 

                                                                                                                                                         
Zvýšené úsilí-naše odpověď. Autor: J.Beníšek-předseda JZD Roudné u Č.Budějovic. Trest smrti zrádcům!. Ať 
zrádci slyší přísný soud lidu. Autor. A.Šolc-havíř, úderník. Rovněž RP, roč. 32, č. 315, 25.11. 1952, s.1: Proces 
s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rud. Slánským. Průběh pátého dne hlavního přelíčení. 
Navzdory nepřátelům a zrádcům půjdeme rychleji vpřed k socialismu (tvrdě potrestat spiklence proti republice!). 
Zrádcům a sabotérům stromy do nebe neporostou. Košice. Zaslouží si trest smrti. Trnava. Jdeme vstříc radostné 
práci. Autor: R.Eminger-ředitel závodu Elektroporcelán, Žacléř. Nahradíme škody napáchané bandou zrádců. 
Autor: B.Bureš-předseda JZD „Nový život“ Kačice. Rovněž RP, roč. 32, č. 316, 26.11. 1952, s.1: Vítězství sil 
demokracie a míru. Za zradu vlasti a lidu, za smrt soudruhů Švermy a Fučíka-smrt imperialistickým agentům! 
(Zbaveni zrádců půjdeme rychleji vpřed). Přes naše hranice nepřátelé neprojdou. Žádáme nejtvrdší trest pro 
zrádce a záškodníky. Autor: J:Čudek-tajemník celonárodního výboru KSČ, železárny V.M. Molotova v Třinci. 
304 Heitlingerová, A., Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští a slovenští židé po roce 1945, Praha, 2007, s.34-
35. 
305 RP, roč. 32, č. 311, 21.11 1952, s.1: Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele 
s Rud.Slánským. Před soudem lidu. Průběh prvého dne hlavního přelíčení. Hněv a opovržení našeho lidu dopadá 
na bandu vlastizrádců. Naši pracující žádají spravedlivý trest zrádcům. Rovněž RP, roč. 32, č. 311, 21.11 1952, 
s.2: Výslech obžalovaného Rud.Slánského. Starý nepřítel strany-oportunista a trockista. Škůdcovská činnost 
v době SNP. Vytváření protistátního spikleneckého centra. Spojení s imperialistickými mocnostmi. Rovněž RP, 
roč. 32, č. 311, 21.11 1952, s.3: Spolupráce spiklenců s titovskou agenturou. Zločinecká činnost sionistických 
organisací. Nepřátelská činnost spiklenců uvnitř Komunistické strany. Škůdcovská činnost na hospodářském 
úseku. Rovněž RP, roč. 32, č. 311, 21.11 1952, s.4: Zásahy v zahraniční službě. Záškodnické působení na úseku 
budování armády a bezpečnosti. Úzká součinnost s představiteli předúnorové reakce. Cíl spiknutí-likvidovat 
lidově demokratické zřízení a znovu nastolit kapitalismus.  
306 RP, roč. 32, č. 310, 20.11. 1952, s.3, 4, 5, 6: Žaloba proti vedení protistátního spikleneckého centra v čele 
s Rudolfem Slánským. „ (…) Státní prokurátor dal tisku k dispozici znění žaloby (…) předsedovi státního soudu 
v Praze. V Praze dne 14.listopadu 1952, státní prokurátor JUDr. J.Urválek. Žaloba. „ (…) restituční zákon 
slouží k tomu, aby sionisté soustředili do svých rukou veškerý židovský majetek (…). Tím způsobem, že chtějí 
sionisté za přímé pomoci Slánského obnovit, resp. rozšířit svoji hospodářskou moc a připravit tak posice, kterých 
bude třeba ke svržení lidově demokratického zřízení v Československu (…).“ 
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náhražkami jako „sionisté“, zdůrazňovala se „židovská“ příjmení307)  
a zároveň sloužilo k zamaskování protižidovského vidění světa, 
s nímž se předem počítalo (zrádní, pokrytečtí, bohatí „(…) Slánský, 
pocházející z rodiny zámožného obchodníka, vetřel se do Komunistické 
strany, navenek vystupoval jako komunista, uvnitř však zůstal sluhou 
buržoazie (…).“ 308 Židé atd.)309 
Po závěrečné řeči státního prokurátora Urválka, ve které se čtenáři 
Rudého práva dozvěděli, že „ (…) sionistické organisace byly spjaty 
tisíciletými nitkami třídních zájmů se světovým kapitalismem. A jako 
takové byly nebezpečným nepřítelem osvobozovacího zápasu dělnické 
třídy (…)“310, následoval posudek znalce zahraničního obchodu311  
a v řeči obhájců obviněných zaznělo: „ (…) Obhájce (Dr. Bartoš-V.S.) 
žádal také soud, aby při konečném rozhodování o trest uvážil tu 
okolnost, že osobní vlastnosti a charakter Slánského byly ovlivněny 
jeho buržoasním původem a výchovou v prostředí obchodnické rodiny 
(…)“.312  Obžalovaní byli rovněž obviněni z toho, že „ nestoudným 
způsobem využili toho, že český a slovenský lid si vždy hnusil 
antisemitismus a tím více po 2.sv. válce, kdy hitlerovci (…) 
vraždili v masovém měřítku židy v koncentračních táborech  
a plynových komorách. Právě toho využili různí židovští kšeftaři, 
fabrikanti a buržoasní živly, aby se vloudili do naší strany, 
obrnili se krunýři proti jakékoli kritice a zakryli svou tvář 
zavilých třídních nepřátel utrpením židů v době nacistického běsnění 
(…).“313   Rudé právo zdůraznilo své ( v této době již jednoznačné) 
vysvětlení toho, jak chápat Stát Izrael a sionismus  
„ (…) Nebezpečnost mezinárodních sionistických organisací se 
stupňuje po zřízení amerického pašalíku-tzv. Státu Israel. (…) Klika 
Ben Guriona, která se zaprodala svým americkým chlebodárcům, 
proměňuje Stát Israel v předsunutou vojenskou základnu amerických 
agresorů (…). Sionistické hnutí, to jsou sionistické organisace 
v Americe plus vládnoucí klika Státu Israel, plus sionističtí 
kapitalisté na celém světě, spjatí těsnými svazky svých fabrik, 
společností a různých kšeftů s americkými imperialisty (…).“314 Po 
vynesení rozsudku odůvodněném „ hloubkou jejich zrady, spáchané na 
důvěře pracujícího lidu, velkým rozsahem, zákeřností a podlostí  

                                                 
307 RP, roč. 32, č. 310, 20.11. 1952, s.3, 4, 5, 6: Žaloba proti vedení protistátního spikleneckého centra v čele 
s Rudolfem Slánským. „ (…) V dalších důležitých průmyslových krajích KSČ se přičiněním R.Slánského  
a M.Švermové stávají vedoucími tajemníky a pracovníky aparátu strany V. Fuchs, M.Landa (Landau), 
H.Lomský, vlastním jménem Gabriel Lieben, E. Polák, K.Moško, vlastním jménem Moškovič a jim podobné 
sionistické a dobrodružné živly.“ 
308 RP, roč. 32, č. 310, 20.11. 1952, s.3, 4, 5, 6: Žaloba proti vedení protistátního spikleneckého centra v čele 
s Rudolfem Slánským. „ (…) Pachner, jak vypovídá Ondráček, o něm řekl: „ Rudla (…) je v KS také na svém 
místě. Pochází ze staré židovské rodiny, má velké vztahy na českou stranu a obrovské znalosti. Je to velká naděje 
židů v KS (…).“     
309 Rucker, L., Stalin …, s. 243. 
310 RP, roč. 32, č. 317, 27.11. 1952, s.3: Závěrečná řeč státního prokurátora Dr. Josefa Urválka. „ (…) 
vypovídal svědek Oskar Langer, mezinárodní sionistický agent, a znovu potvrdil, že Slánský byl skutečným 
patronem všech židovských buržoasních nacionalistů, že v rozmluvě s ním zdůrazňoval nutnost obsadit důležitá 
místa v hospodářském, politickém a veřejném životě sionisty a židovskými buržoasními nacionalisty (…).“ 
311 RP, roč. 32, č. 317, 27.11. 1952, s.6: Posudek znalce zahraničního obchodu. „ (…) Posudek přednesl Jan 
Souček, náměstek ministra zahr.obchodu  (…). „ Charakteristickým rysem této akce bylo, že do ní byly zapojeny 
sionistické a náboženské židovské organisace, které také propagovaly odbyt československého zboží v USA pod 
heslem „kupujte československé zboží-pomáhejte Israeli“ (…).“  
312 RP, roč. 32, č. 317, 27.11. 1952, s.7: Řeči obhájců obviněných. 
313 RP, roč. 32, č. 317, 27.11. 1952, s.3: Závěrečná řeč státního prokurátora Dr. Josefa Urválka 
314 RP, roč. 32, č. 317, 27.11. 1952, s.3: Závěrečná řeč státního prokurátora Dr. Josefa Urválka. 
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a rovněž mimořádnou nebezpečností trestných činů pro naší 
společnost, budující socialismus, i pro všechny mírumilovné národy, 
bojující za světový mír a demokracii (…).“315 Rudé právo oznamovalo, 
že „ rozdrcení spikleneckého centra v ČSR je vítězstvím pracujících 
všech zemí.“316 a přinášelo souhlasné odpovědi pracujícího lidu317 
spolu s poděkováním soudruhu Gottwaldovi „za zneškodnění této 
bandy.“318 Po celou dobu procesu Rudé právo vždy na poslední straně 
zveřejňovalo stanoviska (souhlasná) ze zahraničního tisku států 
patřících do sovětského bloku319, jež tento proces sledovaly. Čtenáři 
se tak mohli dočíst, že „(…) Gomulkovština v Polsku měla hrát 
stejnou roli, jakou hrál v Maďarsku Rajk, v Bulharsku Kostov  
a v Československu Slánský (…).“320  
   Antisemitské akcenty v antisionistické kampani vedené 
v souvislosti s tímto procesem byly natolik silné, až se K.Gottwald 
cítil nucen několik dní po procesu potvrdit, že antisionismus není 
synonymem antisemitismu a že má pro boj proti sionismu opravdu dobré 
důvody.321 Karel Kaplan ve své knize Mocní a bezmocní píše, že 

                                                 
315 RP, roč. 32, č. 318, 28.11. 1952, s.1: Spravedlivý trest. Rozsudek nad vedením protistátního spikleneckého 
centra v čele s Rud. Slánským. „ (…) jsou vinni, (…) čímž spáchali (…) a odsuzují se I. Obvinění R.Slásnký, 
B.Geminder, L.Frejka, J.Frank, V.Clementis, B.Reicin, K.Šváb, R:Margolius,O.Fischl, O.Šling a A.Simone 
k trestu smrti; II. Obvinění A.London, a V.Hajdů k trestu odnětí svobody na doživotí (…).“  
316 RP, roč. 32, č. 318, 28.11. 1952, s.4.  
317 RP, roč. 32, č. 319, 29.11. 1952, s.1: Titovská tvář slánského bandy. Náš pracující lid vyjadřuje souhlas se 
spravedlivým rozsudkem nad zrádci naší vlasti (taková je odpověď našich pracujících). Ještě pevněji se 
semkneme kolem rodné strany. Brno. Vítězství tábora míru. Autor: Akademik prof.dr. V.Jarník-prorektor UK 
v Praze. Teď napneme všechny síly. Autor: S.Šturma-horník. Zasloužený trest. Autor: J.Srbecký-slévač. Rovněž   
RP, roč. 32, č. 319, 29.11. 1952, s.4: Mocný ohlas vítězství čs. lidu nad imperialistickými agenty, špiony  
a sabotéry. Rovněž  RP, roč. 32, č. 321, 1.12. 1952, s.1: Spravedlivý rozsudek vyjadřuje naši vůli. Autor: 
B.Hudlík-předseda závodní organisace KSČ Lužan. „ Je spravedlivé, že nad bandou škůdců a špionů, v čele 
s jidášem Slánským, byl vynesen nejtvrdší rozsudek. Rozsudek ukazuje, že vůle lidu je v naší republice zákonem 
(…).“   
318 RP, roč. 32, č. 320, 30.11. 1952, s.1: Dáme všechny své síly pro vybudování socialismu. ČTK. „ 
Předsednictvo ÚV Svazu protifašistických bojovníků poslalo presidentu republiky K.Gottwaldovi dopis, ve 
kterém vyjadřuje souhlas s vynesením rozsudku nad bandou Slánského (…).“  
319 RP, roč. 32, č. 312, 22.11. 1952, s.6: Tisk demokratických zemí o procesu s protistátním spikleneckým 
centrem v Praze. Moskva, 21.listopadu, ČTK. Varšava, 21.listopadu, ČTK. Budapešť. Berlín. Bukurešť. Rovněž  
RP, roč. 32, č.313, 23.11. 1952, s.8: Zahraniční tisk o procesu s protistátním spikleneckým centrem v Praze. 
Rovněž RP, roč. 32, č. 317, 27.11. 1952, s.7: Národy odsuzují odhalené imperialistické zločince 
v Československu. Rovněž RP, roč. 32, č. 320, 30.11. 1952, s.6: Spravedlivý rozsudek nad protistátním 
spikleneckým centrem vyvolává souhlas pracujících celého světa.  
320 RP, roč. 32, č. 316, 26.11. 1952, s.6: Hněv národů dopadá na odhalené špiony imperialismu v ČSR. Varšava. 
Zvláštní telefonická zpráva. „ V úterý otiskl orgán ÚV Polské sjednocené dělnické strany „Trybuna lidu“ článek, 
v němž se mj. praví: „(…).“ 
321 RP, roč. 32, č. 337, 17.12. 1952, s.1,2: Celostátní konference KSČ. Referát soudruha K.Gottwalda.  
O odhalení a zneškodnění protistátního spikleneckého centra. „ (…) Ukázalo se, že protistátní hnutí je 
organisováno uvnitř KS. Ukázalo se, že (…) je vedeno spikleneckým centrem (…). Ukázalo se, že toto (…) 
centrum je řízeno americkými imperialisty a že sloužilo všem imperialistickým špionážním službám. (…) 
Během vyšetřování a při procesu s (…) centrem byl odhalen nový kanál, jímž proniká zrada a špionáž do KS. Je 
to sionismus. Proč? Prostě proto, že zejména po zřízení Státu Israel a jeho podčinění se Americe se sionistické 
organisace všech odrůd staly odnoží americké špionážní služby. Je to přímo ideální nástroj k pronikání do 
dělnického hnutí, k verbování agentů uvnitř komunistických stran. Sionistické organisace a jejich američtí 
principálové hanebně zneužívají utrpení, které židům přičinil Hitler a ostatní fašisté. Možno přímo říci, že 
z popela Osvětimi a Majdanku chtějí vytloukat kapitál. Normálně se bývalý bankéř, fabrikant, velkostatkář ba  
i kulak do komunistické strany těžko dostane, a nikdy ne na vedoucí místo. Ale u lidí židovského původu  
a sionistického zaměření se u nás na jejich třídní původ tak moc nehledělo. Napomáhal tomu vrozený odpor proti 
antisemitismu a po 2.sv. válce pak i úcta k utrpení, jemuž byli židé vystaveni. Dříve, před válkou, nebylo 
nebezpečí tak velké. Ale po válce, když se sionistické organisace a sionisté stali agenty ve službách amerického 
imperialismu, změnila se situace ze základu. Dnes je sionismus nebezpečný a zákeřný nepřítel. Znamená to, že 



 66 

přesto, že bylo antisemitské zaměření tohoto procesu naprosto 
zřejmé, Gottwald v minulosti antisemitismem netrpěl, ba naopak.322 
Tvrdí, že změna v jeho postojích byla vyvolána antisemitskou vlnou 
v SSSR323 a sovětskými poradci, kteří prosazovali antisemitský akcent 
v procesu se Slánským. Jiří Kocian uvádí dokumenty rakouského 
ministerstva zahraničních věcí, které zasílal v roce 1953 z Prahy do 
Vídně rakouský vyslanec dr. Falser. Některé se dotýkaly právě 
okolností domácího i zahraničně-politického rázu souvisejících se 
Slánského procesem. Zachycuje v nich zejména silný antisemitský 
aspekt tohoto procesu: „ (…) Slánského aféra dala současně popud, 
aby zdejší politika nastolila výrazný antisemitský kurz, který velmi 
silně přispěl ke krizovému vývoji vztahů s Izraelem (…).“324 Tento 
vyslanec informoval v únoru 1953 o vnitropolitické situaci ČSR  
a o tehdejším antisemitismu následovně: „ (…) Prozatím se ovšem 
antisemitismus ještě neprojevuje otevřeným pronásledováním, nicméně 
však dosti zřejmou diskriminací židů v úřadech a jejich nenápadným 
vytlačováním z rozhodujících postavení ve vládě a ve straně. 
Konflikt, který (…) vyplynul ze Slánského procesu z jeho 
antisemitských tendencí, a reakce, jaká se projevila v celém světě 
(…), přišla zdejší vládě očividně neočekávaně a nevhod, protože od 
té doby se tu intenzivně snaží tento antisemitismus potírat  
a předstírají, že zde odmítají pouze bojovný politický sionismus 
(…).“325     
 
   Sovětští vůdci odsunuli své nepřátelství vůči sionismu na nějakou 
dobu stranou ve prospěch výhod, které SSSR očekával od své podpory 
vzniku Izraele. Avšak vzhledem k vývoji studené války, se sionismus 
octl mezi hlavními nepřáteli SSSR, jako byl titoismus nebo 
imperialismus. Toto označení sionismu jako jednoho z hlavních 
nepřátel SSSR a mezinárodního komunistického hnutí muselo vyvolat 
v krátké době konflikt s Izraelem. Dokud se strategické zájmy obou 
stran shodovaly, zůstával konflikt latentní, ale jakmile se rozešly, 

                                                                                                                                                         
člověk židovského původu je jedno a totéž co sionista? Neznamená! Rozhodující je třídní původ dotyčného, 
stejně tak i jeho poměr k rodné zemi, jeho oddanost a jeho práce pro socialismus. Podobně nemá boj proti 
sionismu ničeho společného s antisemitismem. Antisemitismus toť odrůda barbarského rasismu (…) jak ho 
například dnes pěstují američtí „supermani“, čili po hitlerovsku „uebermenschen“, vůči černochům  
a koloniálním - a nejen koloniálním - národům vůbec. Antisionismus, toť obrana proti americké špionážní, 
diversantské a rozvratné agentuře. Jsou to tedy dvě různé věci, jako nebe a dudy (…).“   
322  „ Bezprostředně po válce (…) vystoupil proti antisemitským demonstracím na Slovensku (…), stejně tak 
kritizoval váhavost slovenských orgánů při navracení majetku, židům zabraného ve válce (…). V roce 1946 ve 
vládě odsuzoval průtahy ministerstev při poskytování přechodného pobytu obětem masových protižidovských 
pogromů v Polsku (…). Kaplan, K., Mocní a bezmocní, Sixty-Eight Publishers, 1989, s. 38-39.   
323 V letech 1948-49 byl rozpuštěn Židovský antifašistický výbor; antisemitismus se promítl i v politické čistce 
po tzv. „leningradské aféře“ po smrti A.A. Žďanova; v létě 1952 bylo v tzv. „krymské aféře“ zastřeleno 24 
židovských intelektuálů; za několik měsíců bylo vykonstruováno tzv. „lékařské spiknutí“ v Moskvě. In: Kaplan, 
K., Zpráva o zavraždění generálního tajemníka, MF, Praha, 1992, s. 256. 
324 „ (…) bouřlivý vývoj prodělaly v poslední době vztahy mezi ČSR a Izraelem. (…) od účasti Izraele na akci 
Spojených národů v Koreji se tento přátelský vztah mezi oběma státy rapidně obrátil k horšímu (…). Události při 
státním procesu proti Slánskému (…) daly politickému režimu v ČSR vítanou příležitost vyzuřit se 
v nenávistných vystoupeních a nadávkách na západní zahraničí, zatímco ve skutečnosti museli být pouze 
pranýřováni obětní beránci, aby se obyvatelstvo oklamalo, pokud jde o slabiny a hříchy nynějšího politického 
systému v Československu.“  In: Kocian, J., politické procesy v Československu ve světle diplomatických 
hlášení. Pernes, J., Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“,  ÚSD AV ČR, Brno, 
2005, s. 371-372.     
325 Tamtéž, s. 373. 
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propukl.326 Čeští historici přišli s hypotézou, že se sovětský blok 
připravoval na válku se západní Evropou a cílem tohoto procesu bylo 
připravit veřejné mínění. Rudé právo je toho jen dokladem.   
   Logickým pokračováním událostí kolem soudního procesu se Slánským 
bylo prohlášení československé vlády ze 6.prosince 1952, vydané tři 
dny po rozsudku smrti. Podle uvedeného prohlášení byl izraelskému 
vyslanectví v Praze předán oficiální dopis, v němž vláda žádala, aby 
byl vyslanec dr. Arje Kubovi odvolán zpět do Izraele. Rudé právo 
tuto zprávu spojilo s diplomatickou činností izraelského vyslance 
v Polsku.327 Vyslanec Kubovi opustil Prahu a až do roku 1967, kdy 
byly přerušeny diplomatické vztahy, měl Izrael v ČSR a podobně ČSR 
v Izraeli pouze pověřeného zástupce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
326 Rucker. L. , Stalin … s. 144.   
327 RP, roč. 32, č. 331, 12.12. 1952, s.3: Polsko žádá odvolání israelského vyslance. Varšava, 10.prosince, 
TASS. „ Ministerstvo zahraničních věcí Polské lidové republiky odevzdalo chargé d´affaires Israele ve Varšavě 
panu Nallovi noty, v nichž se praví, že vláda Polské lidové republiky považuje israelského vyslance v Polsku 
A.L. Kubového (který byl zároveň vyslancem Israele v Československu) za “persona non grata“, poněvadž 
zneužíval svého diplomatického postavení proti zájmům Polské lidové republiky.“  



 68 

IV. ZÁVĚR 
 
   V této práci jsem se pokusila ukázat reflexi židovských světů 
v Československu v nejednoznačném období 1948-1952 v komunistickém 
deníku Rudé právo. Již při archivně-historickém zpracování článků 
Rudého práva se ukázalo, že židovská tematika prostupuje pouze 
uvedenými třemi tématy - poválečným vypořádáním se s nacistickými 
zločinci, politickým vývojem v Izraeli a soudním procesem se 
Slánským. Jiné zmínky o židovském obyvatelstvu, ať už v ČSR či jinde 
ve světě, se ve sledovaném období na stránkách tohoto tisku 
nevyskytovaly. Snažila jsem se ukázat celkový vývoj těchto tří témat 
s ohledem na celkovou společenskou změnu.  
 
   Rudé právo, jakožto ústřední orgán KSČ, spadalo pod Tiskový odbor 
ÚV KSČ, který vydával redakcím deníků nejen obecně politické 
směrnice, ale rovněž kontroloval, jak „zajišťují politiku KSČ“. 
V denní cenzuře byli šéfredaktoři novin a státní tiskové kanceláře 
odpovědní za ideově politický obsah tisku, za přísné dodržování 
stranické linie a směrnic. Samotný Rudolf Slánský již v březnu 1948 
vymezil, že „hlavním úkolem tiskového odboru je dodávat politické 
direktivy všemu tisku, dirigovat nejen stranický tisk, ale  
i mimostranický tisk druhých stran“ a organizací.328 Aparát KSČ měl 
tedy pod přímým dohledem předávání zpráv veřejnosti. Jeho vedoucí 
funkcionáři vycházeli z toho, že se občanům musí informace třídit  
a omezovat tak, aby jejich ideologický vliv nebyl v rozporu 
s oficiální politikou. S vyhrocováním studené války, se stupňováním 
aktivity komunistů v „třídním boji proti imperialismu“ v ideologické 
oblasti, sílilo slovy K.Kaplana  „uzavírání informačních hranic“. 
Mediální obraz Rudého práva v tomto období (zejména po roce 1950) 
podléhal moskevskému kurzu.  
 
   V prvním sledovaném tématu (poválečná denacifikace v Německu) 
tedy nepřekvapí, že čtenáři byli konfrontováni s neustálou tendencí 
Rudého práva skandalizovat soudnictví v západních zónách Německa,  
a že prezentace tohoto tématu na území Německa východního (které se 
vydalo cestou sovětského „socialismu“), či v zemích sovětského bloku 
(včetně ČSR) byla zidealizovaná. Je ovšem třeba podotknout, že 
například v Rakousku došlo k vytvoření soudního orgánu, který by 
uplatňoval zákon o válečných zločincích, až v roce 1963329; současná 
historiografie rovněž nepopírá, že až příliš mnoho osob bylo 
zproštěno obvinění nebo propuštěno, a že k renacifikaci opravdu 
docházelo. Ve sledovaném období Rudé právo spojuje otázku 
antisemitismu330 pouze se západními zeměmi (jakožto jeden ze znaků 
„západního imperialismu“) a čtenáři tak mohli získat dojem, že 
v socialistickém režimu k tomuto jevu nedochází. Na rok 1949 
pohlížela Moskva jako na období přelomu, po němž začal být Západ 
agresivnější než předtím; v roce 1950 v Evropě pokročily americké 
plány na nové vyzbrojení západního Německa, což přinutilo Rudé právo 
aby jako stranický tisk rovněž přistoupilo na bipolární vidění světa 
a náležitě jej podpořilo.  

                                                 
328 Kaplan, K., Tomášek,D., O cenzuře v Československu, Studie, ÚSD AV ČR, 1994, s.12-14. 
329 I pak byla spousta lidí amnestována na základě dekretů a ty soudní procesy, které se konaly, vedly obvykle 
k osvobozujícím rozsudkům. Cit. Johnson,P., Dějiny židovského národa, Rozmluvy, 1995, s. 492. 
330 Definice antisemitismu viz. poznámky 
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V této době Tiskový odbor upozorňoval na chyby ve vedení kampaně 
v ústředním a krajském tisku následovně: „ Všechny listy píší denně 
o americké agresi, přinášejí hlášení o průběhů bojů v Koreji atd. 
Velkou většinou otiskují však jen materiál dodaný ČTK (přeložený 
TASS) a velmi málo původního materiálu. Druhou chybou je, že tisk 
neukazuje celou širokou souvislost imperialistické agrese – zbrojení 
na západě, snaha rozpoutat válečnou hysterii, rozpory mezi Anglií  
a USA v otázce Číny atd. Tisk také zapomíná pro události v Koreji na 
Sovětský svaz a lidové demokracie (…).“331 Čtenáři měli být 
ubezpečeni o tom, že Sovětský svaz je první a jedinou komunistickou 
velmocí, ke které mají mít ideologickou, politickou vázanost  
a podřízenost a považovat její systém za svůj vzor. Spojenectví se 
SSSR mělo zaručit jistotu a ochranu proti budoucímu „německému 
nebezpečí“ a západním velmocím. Rudé právo vytvářelo řízenou iluzi  
o dokonalé SSSR a efekt strachu ze západního světa. 
  
   Co se týče otázky Palestina/Izrael a její prezentace v Rudém 
právu, rovněž zde došlo k účelové redukci. Proměna reflexe tohoto 
tématu v závislosti na změnách, které v tomto období nastaly, je 
více než zřejmá. Obecně lze říci, že Rudé právo přinášelo v roce 
1948 svým čtenářům objektivní zprávy až do prvních izraelských voleb 
v r. 1949. Snažilo se objektivně popsat období před vyhlášením Státu 
Izrael a nemýlilo se v tom, že bez pomoci SSSR a ČSR by se Izrael 
neubránil invazi v prvním období své existence, i přesto, že svým 
čtenářům nepřineslo žádné informace o probíhajících dodávkách zbraní 
a vojenské podpoře, kterou ČSR Izraeli poskytla. Přestože bylo 
líčení Izraele a výběr informací o dění v této oblasti podřízeno 
stranickým preferencím KSČ, k vyhrocení interpretace Izraele jako 
země nepřátelské, došlo až po americké půjčce a Rudé právo začalo 
zřetelně odlišovat izraelskou vládu od izraelského „pokrokového“ 
lidu.  
V roce 1952 v Evropě, kdy znovu zesílil strach z války, 
protiamerická propaganda Rudého práva dosáhla nejvyšší úrovně  
a pojala ji jako zápas proti cizím ideologiím. Tyto ideologické 
kampaně byly součástí prohlubující se sovětizace ČSR a nastolení 
moskevského kurzu. Slánského proces představoval přechod komunistů 
na antisemitskou platformu sovětského typu. Jestliže se v dřívějších 
letech v Rudém právu, v rámci již zmíněných témat, objevovala 
relativně objektivní reflexe, pak v procesu se Slánským nelze 
pochybovat o tom, že se jednalo o naprosto zmanipulovaný obraz. Zde 
využilo plně Rudé právo svůj tiskový monopol a čtenářům nabídlo 
obraz procesu se Slánským tak, aby byla posílena jejich důvěra ve 
správnost politiky komunistické strany. Pomocí otiskování „hlasu 
lidu“ během procesu (jakož i po jeho skončení), se Rudé právo 
snažilo veřejnost šokovat a rozjet tak mašinérii na výrobu veřejného 
mínění. Gottwald měl být prezentován jako jediný důvěryhodný vůdce 
ve straně a zachránce státu. Rudé právo po únoru 1948 přestalo plnit 
funkci informátora a jeho význam se zredukoval na nástroj oslavování 
vládní politiky, šíření oficiální ideologie a na součást mechanismu 
na výrobu veřejného mínění. A právě ve Slánského procesu se ona 
manipulace s veřejným míněním ukázala ve své nejčistší podobě. 
 
 
 

                                                 
331 FÚTI, karton č. 398, č.j. 1107-I, 12.9. 1950, s. 58.  
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   Obecně lze konstatovat, že Rudé právo reflektovalo tato témata 
v souladu se stranickou orientací KSČ a politickou orientací 
Československa, což jistě není překvapující zjištění uvážíme-li, že 
to byl ústřední tiskový orgán vládnoucí politické strany. Čtenáři 
dostávali, spíše než pravdivý, stranický obraz odpovídající tehdejší 
společenské situaci, tak jak ji zaznamenala současná 
historiografická literatura.  
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Poznámky: 
 
- Existuje několik definic slova antisemitismus. Rozhodla jsem se pracovat s definicí Wolfganga Benze, který 
pojem antisemitismus popisuje následovně: “ Pojem antisemitismus  byl zformulován roku 1879 německými 
protivníky Židů – patrně z okruhu žurnalisty Wilhelma Marra, aby odrážel hospodářsky a rasisticky založenou 
formu odmítání Židů, která se odlišovala od původní náboženské antipatie. Samotná skladba slova a. se zakládá 
na jazykovědných a  etnologických rozdílech  končícího 18.století, jež se pomocí pojmu semitismus snažilo 
zachytit  a negativně hodnotit “ducha” semitských národů v protikladu k národům indogermánským. Tento 
neologismus byl výrazem změněného, sekularizovaného názoru  již  nedefinovat Židy primárně jako 
náboženskou skupinu, nýbrž jako lid, národ nebo rasu. 
Na konci 19. století se pojem a. stal politickou ideologií a protestním hnutím moderních národních států, které se 
snažily usilovat o zabránění  právního a politického zrovnoprávnění Židů: Židé měli být jako část moderní 
občanské společnosti potíráni a vyloučeni. Rasisticko národnostní a. se stal nacionální integrační ideologií, jež 
Židům připisovala veškeré dobové negativní hodnoty (materialismus, sekularismus, “sociální otázku”). Židovství 
a germánství/němectví bylo šifrou  pro konflikt mezi idejemi francouzské revoluce a nacionálním, antimoderním 
světonázorem. Za 1.sv. války a po ní došlo k zostření a. neboť Židům byla, podle lidového práva, dávána za vinu 
porážka z r. 1918 (“Dolchstosslegende”- výmysl o ráně dýkou) a  revoluce (“Novemberverbrecher”-listopadoví 
zločinci). Německo bylo považováno za oběť plutokraticko-židovsko-marxistického spiknutí. Ve Výmarské 
republice se a. spojil se zásadní opozicí proti demokracii (“Judenrepublik”) a značně tak nabyl na politickém 
významu. A. rané NSDAP (1920-1923) představoval  pouze krystalizaci a radikalizaci  národně-
imperialistických idejí z let před r. 1918, a  NSDAP se tak téměř nelišila od ostatních národních organizací, které 
užívaly fanatické antižidovské propagandy. NSDAP si dala v únoru 1920 za program, vyloučit Židy ze 
společnosti “Volksgenossen”-příslušníků národa- a státních občanů a místo toho je chtěla  podřídit cizineckému 
právu jako “hosty” a přistěhované Židy vykázat. A. NSDAP měl dvojí charakter: jakožto “hnutí založené na 
citu” (Gottfried Herder) a jako nástroj propagandy, pomocí kterého měla být zatrpklost mas odvrácena na 
jednoho jediného “nepřítele”. 
Hitler propagoval a. “rozumu” jehož základy tvořily pseudovědecké teorémy složené ze sociálně-
darwinistického chápání světodějinného vývoje jakožto “rasového boje”. Židovská otázka byla formulována jako 
otázka rasová, přičemž za tímto antisemitským rasismem se skrývaly rasová utopie, společenská  biologie  
a rasová hygiena. V tomto manicheistickém myšlenkovém systému byli Židé nazíráni jinak než ostatní “ne-
árijci”, kteří byli v zamýšlené rasové hierarchii řazeni na nižší stupeň; Židé byli postaveni do protikladu 
k ideálnímu typu “árijce” jakožto mocná “protirasa” a “negativní typ”. Definice “krve” byla však sekundárně 
spojena s domnělou představou “židovského ducha”, neboť  liberalismus, kapitalismus, bolševismus a svobodné 
zednářství bylo chápáno zároveň jako výraz židovsko-materialistického ducha  jakož i  nástroj židovství. 
“Mezinárodní židovstvo” bylo považováno za hnací sílu stojící za všemi vnitro- i zahraničně politickými 
problémy, neboť mu byla připisována snaha o světovládu, jak se to zdály dokazovat “Protokoly sionských 
mudrců”. Hitler proto předpokládal světový konflikt mezi Židy a “árijci”, neboť podle jeho pojetí židovstvo 
neohrožuje pouze německý národ nýbrž všechny národy (“rasová tuberkulóza národů”), takže cílem politiky 
musí být nakonec “odstranění Židů vůbec”. V představách o boji o existenci, ve kterých národy vedou 
nelítostnou válku o životní prostor, se nachází spojení a. s rasovou utopií a s koloniálním konceptem  životního 
prostoru. Hitler vícekrát ve svých projevech vyhrožoval, že výsledkem války “zaviněné Židy” nebude vyhlazení 
evropských národů, nýbrž židovstva. Nacionálně-socialistický a. se však nezakládal pouze na rasových teoriích, 
nýbrž čerpal ze všech motivů antisemitské tradice. Proto se obraz “Žida” pohyboval mezi představou mocného 
nepřítele a “podčlověka”, který parazituje na jiných národech, jejichž státy ničí a pomocí rasového míšení 
snižuje úroveň rasy. Za tímto neurvalým a pornograficky konotovaným a. stojí exemplárně plátek “Der 
Stuermer” . 
NSDAP se od prvotního literárního a. císařství  odlišoval svým převedením do teroristické politiky. Verbálně 
agresivní a. NSDAP nebyl náhražkou skutků, nýbrž předvojem činů. I když neexistoval žádný konkrétní plán 
akcí, přesto vyhlazení národů obsahovala samotná logika rasistického a., neboť k jeho charakteristickým prvkům 
patřilo odmítnutí nalezení úpravy trvalé německo-židovské koexistence, neboť tento a. neměl za cíl stav podobný 
apartheidu, nýbrž jeho cílem bylo úplné “odstranění” Židů. Dynamická souhra stranických seskupení a státních 
orgánů se postupně radikalizovala poté, co se a. stal  r. 1933 stranickou doktrínou; od bojkotních opatření –  
i když ve formě částečně si odporující politiky – přes stále více rozsáhlejší právní, hospodářské a sociální 
vyloučení Židů  až po listopadové pogromy, deportace a nakonec až po konečné řešení židovské otázky”.      
In.: Benz,W.,  Geschichte des Antisemitismus, Muenchen 2002.  
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