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PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 

 

A n o t a c e 

Bakalářská práce „Mediální obraz kauzy „Vlasta Burian“ v československém 

tisku v letech 1945 až 1947“ se zabývá případem herce Vlasty Buriana, který byl po 

druhé světové válce obviněn z kolaborace. Jeho případ se v rámci retribučního 

soudnictví projednával třikrát a při posledním procesu byl Vlasta Burian za své jednání 

v době okupace odsouzen. Práce se snaží poukázat také na úzký vztah tehdejší politiky a 

kultury a sílící vliv Komunistické strany Československa, jejíž boj o moc ve státě 

vyvrcholil v únoru 1948.  

 Druhá část práce popisuje československou mediální scénu od konce války do 

únorového převratu a stručně charakterizuje vybraná periodika. Především se však snaží 

o historickou srovnávací analýzu článků referujících o Burianově kauze na stránkách 

deníků Rudé právo, Mladá fronta, Právo lidu, Svobodné slovo, Svobodné noviny a 

periodik Kulturní politika, Dnešek, Kritický měsíčník a Kino.  
 

A n n o t a t i o n 

The bachelor thesis „The medial picture of the Vlasta Burian´s cause in 

Czechoslovak press from 1945 to 1947“ deals with the case of the actor Vlasta Burian, 

who was accused of collaboration after the Second World War. His cause was dealt 

three times in the ambit of vindicatory justice, and he was sentenced for his behaviour 

during occupation at the last trial.  The bachelor thesis tries to show the connection 

between policy and culture and increasing authority of the Communist Party of 

Czechoslovakia. Its struggle for the power in the country culminates in February 1948. 

 The second part of the bachelor thesis describes the medial situation in 

Czechoslovakia from the end of the war to February coup and it briefly describes the 

chosen press. Primarily, it tries to make the historical comparative analysis of the 

articles that refer to Burian´s cause. I have analyzed articles from daily newspapers 

Rudé právo, Mladá fronta, Právo lidu, Svobodné slovo, Svobodné noviny and 

magazines Kulturní politika, Dnešek, Kritický měsíčník and Kino.     



 

K l í č o v á   s l o v a 
Retribuční, soudnictví, herec, kolaborace, média, Československo, kultura, politika. 

 

K e y w o r d s 

Vindicatory, justice, actor, collaboration, media, Czechoslovakia, culture, policy.  
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I.   Ú v o d 

 Všechny domácí televizní stanice pravidelně vysílají snímky z doby Protektorátu 

Čechy a Morava připomínající tehdejší herce a herečky, o kterých lze směle mluvit jako 

o skutečných hvězdách stříbrného plátna. Dnes nikomu nevadí, že tyto filmy vznikly 

v době zvýšeného ohrožení republiky, natáčely je německé společnosti a lidé, kteří se na 

nich podíleli, se stýkali s představiteli protektorátních kulturních institucí. Ale právě na 

to řada z těchto osob po válce doplatila. Dočkaly se společenského opovržení, staly se 

z nich oběti urážlivých článků, některým bylo na několik let zakázáno natáčení, jiní se 

k filmové práci nevrátili vůbec.   

Někteří herci a filmoví pracovníci se skutečně dopustili zavrženíhodného 

jednání,  ale našli se i tací u nichž bylo tzv. retribuční soudnictví zneužito k jejich 

diskreditaci a zbavení společenského postavení, kterého dosáhli za první republiky. To 

se týkalo i herce Vlasty Buriana, jehož kauze se věnuji ve své bakalářské práci. 

Z kolaborace musel být obviněn celkem třikrát, než se Státní bezpečnosti podařilo 

dospět k jeho odsouzení. Jeho případ mě zaujal také proto, že jasně odkrývá tehdejší 

poměry v naší zemí. Osvobozené Československo bohužel nenavázalo na 

předmnichovskou éru a krátké období třetí republiky bylo jen pozvolnou cestou 

komunistů k definitivnímu převzetí moci, jež vyvrcholila únorem 1948. Bližšímu 

osvětlení tehdejší politické situace věnuji první kapitolu. V druhé kapitole jsem se 

zaměřila na oblast kultury, především proto, že byla prakticky neoddělitelná od politiky 

a kulturní pracovníci značně dopomohli Komunistické straně Československa 

k vybudování neotřesitelné pozice, jíž se po válce těšila. Nicméně jejich příklon ke 

komunistické ideologii a obdiv k Sovětskému svazu byl vzhledem k předcházejícím 

dějinným událostem pochopitelný.  

Dále se v práci zabývám retribučním soudnictvím, jež mělo za úkol potrestat 

válečné kolaboranty a zrádce a konečně přiblížením Burianova případu a jeho 

zachycením v tisku, kterému předchází stručná charakteristika zvolených periodik. 

Během práce jsem však zjistila, že ač byly kauzy filmových hvězd tématem pro čtenáře 

atraktivním, mnou vybrané listy o nich psaly pouze okrajově. Jejich stránky více plnily 

zprávy o potrestaných udavačích nebo kolaborujících novinářích a největší pozornost 

vzbudil proces s protektorátní vládou.  

Při analýze nalezených článků jsem se nejprve pokusila o přiblížení způsobu, 

jakým o Burianovi a jeho kauze referovaly a poté o jejich srovnání. Pokud  jsem 
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narazila na některé mylné informace a nepřesnosti, jichž jsem si byla vědoma, pokusila 

jsem se o jejich korekci. Vzhledem k tomu, že jsem si po počátečním pročítání tisku 

ověřila, že se o případu Vlasty Buriana psalo jen v určitých měsících, při procházení 

dalších deníků jsem se omezila na tato období. V případě listů s nižší periodicitou jsem 

prohlédla všechny výtisky, které vyšly od května 1945 (pokud periodikum již 

vycházelo) do konce roku 1947.  
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II. Mediální obraz kauzy „Vlasta Burian“ v československém tisku v letech        

1945 až 1947 

 

1.   P o m ě r y   v   p o v á l e č n é m   Č e s k o s l o v e n s k u 

Pro Československo od konce druhé světové války do února 1948 se užívá 

označení třetí republika (první republika trvala od roku 1918 do roku 1938 a je 

považována za jedno z nejlepších období naší historie;1 o čase od 30. září 1938 do 

vypuknutí okupace pak mluvíme jako o druhé republice). Představitelé našeho státu se 

po válce rozhodli pro úzkou spolupráci se Sovětských svazem a místo snahy o obnovu 

předmnichovských poměrů, začali budovat novou, lidově-demokratickou, republiku.2 

Změna zahraničněpolitické orientace naší země byla přirozeným důsledkem Mnichova 

1938 a předpokládané role SSSR v poválečné Evropě.3  

 Politický řád osvobozené republiky vymezil Košický vládní program schválený 

5. dubna 1945. Tento dokument vzešel z dohody moskevského a londýnského exilu. 

Komunisté do něj prosadili všechny své návrhy a v poválečném Československu 

uplatňovali značný vliv.4 „Z 25 členů vlády (ministrů a státních tajemníků) bylo sedm 

příslušníků KSČ (či KSS) a  přinejmenším tři sympatizanti, mezi nimi i sociálně 

demokratický předseda vlády Zdeněk Fierlinger.“5 Komunisté navíc stáli v čele 

nejdůležitějších ministerstev, dá se mluvit i o resortu národní obrany, který spravoval 

nestranický generál Ludvík Svoboda. Jak se později ukázalo, byl více než příznivcem 

KSČ.6 Komunisté pronikali také do policie, respektive do nově ustaveného Sboru 

národní bezpečnosti.7  

Václav Černý ve svých Pamětech uvádí: „Kdo vládl v klíčových ministerstvech, 

měl prakticky v rukou stát. Ale stalinská infiltrace dbala o dosažení monopolní moci i 

ovládnutím, případně vytvořením tzv. paralelních mocenských sil a mechanismů, jimiž 

                                                
1 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav: Politický systém České republiky: historie a současnost. Vyd. 
1. Praha: Portál, 2003. 352 s. ISBN 80-7178-718-3. s. 15  
2 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 159  
3 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 7 
4 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav: Politický systém České republiky: historie a současnost. Vyd. 
1. Praha: Portál, 2003. 352 s. ISBN 80-7178-718-3. s. 46 
5 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 160  
6 Tamtéž, s. 160  
7 Tamtéž, s. 172  
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by se stranická vůle účinně prosadila jako hybnými pákami mimo oblast státní správy.“8 

Komunisté si totiž budovali silnou oporu také v řadě masových organizací (Svaz 

mládeže, Revoluční odborové hnutí, Dělnické milice, Rolnické komise nebo Svaz 

bojovníků proti fašismu)9, ve kterých měli rozhodující slovo a vedli je buďto přímo 

členové strany, nebo její sympatizanti.10 Komunisté pak počítali s tím, „že například 

k prosazení zemědělských zákonů svolají sjezd rolníků do Prahy, který se nerozejde, 

dokud parlament zákony neschválí.“11 

Straně navíc rychle narůstal počet členů (v srpnu roku 1945 jich KSČ měla 700 

tisíc a KSS 200 tisíc)12 a partnery pro spolupráci nacházela také v levicových frakcích 

demokratických stran.13  

 

1.1   P o l i t i c k ý   s y s t é m   o b n o v e n é   r e p u b l i k y 

 Po válce v Československu působilo jen šest politických stran. V českých 

zemích to byla Československá strana lidová, Československá strana národně 

socialistická, Československá sociálně demokratická strana dělnická a 

Komunistická strana Československa, na Slovensku pak Demokratická strana a 

Komunistická strana Slovenska. Politická pravice přestala existovat. Tyto politické 

subjekty společně utvořily Národní frontu a dohodly se na zákazu některých 

prvorepublikových stran (například Republikánské strany zemědělského a 

malorolnického lidu (agrárníci), Československé strany národně demokratické nebo 

Hlinkovy slovenské ĺudové strany).14  

Komunisty můžeme do jisté míry jako jediné považovat za celostátní stranu. 

KSS sice byla samostatná a její členové zasedali v národních orgánech, ale ve 

skutečnosti podléhala KSČ. O vzniku nových politických stran rozhodovala Národní 

fronta. Zájemci o sestavení politického uskupení museli souhlasit s jejím programem a 

stát se jejími členy. Toto ustanovení vylučovalo vznik opozice a odporovalo tak 

                                                
8 ČERNÝ, Václav: Paměti 1945 – 1972. Vyd. 2., rozšířené. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 80-7108-
036-5. s. 137  
9 Tamtéž, s. 137  
10 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav: Politický systém České republiky: historie a současnost. Vyd. 
1. Praha: Portál, 2003. 352 s. ISBN 80-7178-718-3. s. 47 
11 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 109 
12 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav: Politický systém České republiky: historie a současnost. Vyd. 
1. Praha: Portál, 2003. 352 s. ISBN 80-7178-718-3. s. 47 
13 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 106 
14 Tamtéž, s. 27 
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demokratickým principům.15 V roce 1946 se do Národní fronty začlenily dva na 

Slovensku nově vzniklé politické subjekty - Strana svobody a Strana práce. Šlo o 

menší strany, které měly představovat další nekomunistickou alternativu a připravit o 

voliče Demokratickou stranu.16        

Významnou mocenskopolitickou silou u nás bylo Revoluční odborové hnutí. 

Jejímu vrcholnému orgánu – Ústřední radě odborů – od roku 1945 předsedal Antonín 

Zápotocký.17 Odbory již nehájily jen zájmy zaměstnanců, ale podílely se na tvorbě 

hospodářské politiky země a znatelně ovlivňovaly i její politický směr.18   

 Pozice parlamentu byla oslabena ve prospěch vlády a především Národní fronty. 

Změny se dotkly také místní správy - došlo ke zřízení národních výborů, ve kterých 

komunisté v českých zemích zabrali třetinu míst a stáli v čele poloviny z nich. V 

Prozatímním národním  shromáždění  zase utvořili čeští a slovenští komunisté se 

sociálními demokraty socialistický klub a prosazovali „poměrně jednotnou politiku.“19 

Pravomoci vlády byly mimo české země dost omezené. Slováci si totiž zřídili 

Slovenskou národní radu (tj. národní parlament), vykonavatel zákonodárné a výkonné 

moci, později ji doplnil Sbor pověřenců (tj. vláda). Odmítli také uznat některé Benešovy 

dekrety (například retribuční) a pravomoci celostátních a slovenských orgánů musely 

být nakonec vymezovány dohodami. První dohoda, tzv. pražská, byla podepsána 2. 

června 1945.20 

Představitelé exilu, především prezident Beneš, chtěli, aby i v poválečném 

Československu platila ústava z roku 1920. Ale pozdější opatření provedly její rozsáhlé 

změny. Nejvýznamnější bylo právě uznání slovenských národních orgánů, dále třeba 

znárodnění nebo rozšíření pravomocí nižších orgánů – národní výbory disponovaly 

usnášecí i výkonnou mocí. Vydáváním dekretů své pravomoci posílil i prezident. Po 

                                                
15 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 28 
16 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav: Politický systém České republiky: historie a současnost. Vyd. 
1. Praha: Portál, 2003. 352 s. ISBN 80-7178-718-3. s. 70 
17 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži. Vyd. 1.Praha, Litomyšl: Paseka, 2004. 336 s.  
ISBN 80-7185-616-9. s. 179 
18 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 27 
19 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 160  
20 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 19 
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tomto období však Beneš plně respektoval rozhodnutí koalice, vlády a parlamentu a to i 

tehdy, když s nimi nesouhlasil.21 

 

1.2   O d s u n   n e p o h o d l n é h o   o b y v a t e l s t v a  

 Československo nebylo obnoveno ve svých předválečných hranicích. Ztratilo 

území Podkarpatské Rusi, které připadlo Sovětskému svazu.22 Proměnou prošlo také 

jeho národnostní složení. Po dohodě domácího odboje, exilových center a se souhlasem 

velmocí se začal realizovat hromadný odsun německého obyvatelstva, který byl 

provázen projevy msty. V lepším případě docházelo k loupežím, ale Češi se snížili i 

k lynčování a vraždám (výjimkou nebyly ani hromadné likvidace příslušníků 

německého národa, například v Přerově nebo Teplicích nad Metují).23 Václav Černý na 

tuto pohnutou dobu vzpomíná: „I z té k českému Náchodsku přilehlé okrajiny 

Broumovska odešli po Mnichovu všichni naši, starousedlíci i ti noví, republikánští, do 

vnitrozemí. A v květnu se houfem vrátili a udělali si „pořádek“, všechny Němce prostě 

z Teplic vyhnali, a to ještě než vyšly zákonné a státní reglementy o odsunu, táhněte, 

kam chcete! A za čas se jim dav vyhnanců z hranic vrátil, nikde je, bezprizorné a bez 

původních dokumentů, nechtěli a nepřijali. Jenomže v Teplicích byli už „odepsáni“, 

jejich domy obsazeny, majetky rozděleny, v jejich kožiších chodily už RG-dámy. A tak 

nezbylo než „pořádek“ obnovit podruhé, vyvedli ty Němce do Skal a tam je v lese 

postříleli a zahrabali.“24  

Politici nejprve neměli potřebu bránit bezpráví páchaném na Němcích, ale 

Postupimská konference je donutila odsun řídit. „Celkem z Československa uprchlo, 

nedobrovolně odešlo nebo bylo vystěhováno (jen s nepatrným osobním majetkem) 

kolem tří milionů Němců. V roce 1950 se k německé národnosti přihlásilo už jen 

150 000 obyvatel. Československá snaha o nápravu některých zločinů byla minimální, 

což potvrdil amnestijní zákon z května 1946. Ten natolik ztížil stíhání eventuálních 

trestných činů z léta 1945, že k potrestání pachatelů došlo pouze v nevelkém počtu 

případů.“25 

                                                
21 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 27 - 28 
22 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 160  
23 Tamtéž, s. 159 
24 ČERNÝ, Václav: Paměti 1945 – 1972. Vyd. 2., rozšířené. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 80-7108-
036-5. s. 45 
25 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 162 
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 K vyhoštění všech Němců bez rozdílu docházelo v důsledku víry v kolektivní 

vinu. V tomto případě převládl morální rozměr a nezohlednily se možné hospodářské a 

vnitropolitické dopady.26 Ekonomické potíže způsobené odsunem připoutaly naši 

republiku zase o trochu víc k Sovětskému svazu, stali jsme se závislejší na spolupráci 

s ním a vzdálili se západním demokraciím.27 Pohraničí ztratilo kvalifikovanou pracovní 

sílu a přispělo k diferenciaci společnosti. Dlouho se nedařilo překonat propastné rozdíly 

mezi poměry v těchto oblastech a vnitrozemím.28 

Nově příchozí zde přebírali majetek a půdu po vysídlených Němcích, ale 

k novému domovu si často nevybudovali žádný vztah. Dostávali se také do konfliktů 

s původními českými obyvateli. Docházelo k rabování, ničení kulturních památek, 

přestala se obdělávat půda a některé obce tak postupně zcela zanikly. Vzniklé situace 

dokázali obratně využít komunisté. Tvrdili, že Sovětský svaz podporuje odsun (Stalin se 

totiž chtěl zbavit minorit, ve kterých spatřoval zdroj nestability29) a zabrání případnému 

návratu Němců. Získávali si tak v pohraničí řadu příznivců.30  

 Přerozdělováním zabrané zemědělské půdy se realizovala pozemková reforma. 

A venkov, původně voličská základna zakázané agrární strany, věnoval své hlasy KSČ. 

V této době ještě komunisté slibovali, že zachovají soukromé hospodaření. O 

znárodnění průmyslu a bankovnictví rozhodly už prezidentovy dekrety z října 1945.31 

Tyto reformy změnily strukturu společnosti – odstranily nebo oslabily velké privátní 

vlastníky (majitele bank, firem), ale také nejchudší obyvatelstvo. A vytvořily novou 

společenskou vrstvu – „nový střední rolník, živnostník“ (šlo o obyvatele, kteří zadarmo 

získali zařízená hospodářství, závody a byty v pohraničí). Nastolené změny zmírnily 

sociální napětí ve společnosti. Naše hospodářství nyní tvořil kapitalistický, znárodněný 

a malovýrobní sektor. Znárodněný sektor natolik posílil, že se dostal na pozici 

prvorepublikového kapitalistického sektoru. Stát měl totiž v některých odvětvích - 

banky, hutě, doly, elektrárny, chemické závody, velké strojírenské závody - již nyní 

monopolní postavení.32 

                                                
26 KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945 – 1956. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998 . 663 s. 
ISBN 80-7215-055-3. s. 185 
27 Tamtéž, s. 147 
28 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 15 
29 Tamtéž, s. 14  
30 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 171 
31 Tamtéž, s. 172 
32 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 26 
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Podle původního záměru měli území československého státu opustit také 

Maďaři. „Košický program řadil Němce a Maďary na jednu úroveň a také byli zbaveni 

dekretem z 2. srpna 1945 československého státního občanství.“33 Proti hromadnému 

odsunu ale vystoupily západní velmoci. Československo se tedy s Maďarskem 27. 

února 1946 dohodlo na výměně obyvatel, ale od našich sousedů chtělo odejít jen něco 

málo přes 73 tisíc Slováků. Zato odnárodňovací akce, tzv. reslovakizace, při které se 

měli maďarští občané přihlásit ke slovenské národnosti, což řada z nich ze strachu před 

pronásledováním a existenční nejistotu učinila, byla mnohem úspěšnější. Přinesla naší 

zemi 344 tisíc nových Slováků, z nichž většina neuměla ani jazyk. Odezvou tohoto 

opatření byla opětovná mezinárodní kritika, která však ještě ostřeji odsoudila tzv. 

vnitřní kolonizaci. Při ní byli Maďaři z jihu Slovenska přesouváni do českého pohraničí. 

„Akce probíhala za asistence Bezpečnosti, provázely ji četné případy lidského utrpení a 

ponižování. Mnoho nespokojených přesídlenců se pokoušelo o útěk do svého 

původního domova. Výsledkem úsilí o likvidaci maďarské menšiny bylo více než 300 

tisíc reslovakizovaných, 73 tisíc „vyměněných“ a přes 44 tisíc násilně přesídlených 

jejích příslušníků.“34  

 

1.3   P r v n í   p o v á l e č n é   v o l e b n í   k l á n í   

První poválečné volby se konaly v květnu 1946 a vyhráli je komunisté (KSČ 

obdržela 40% hlasů, KSS 30%; celostátně byli komunisté s téměř 38% nejsilnější; z 300 

poslaneckých mandátů obsadili 114). Do čela nové vlády se postavil předseda KSČ 

Klement Gottwald. Místa v národních výborech se přidělovala podle výsledků voleb, 

takže i ty spravovali vesměs komunisté. V Českých zemích tvořili „téměř polovinu 

zastupitelů a předsedali všem zemským národním výborům, více než polovině místních 

a 80% okresních národních výborů.“35  

 Na Slovensku ovšem situace pro komunisty tak optimisticky nevypadala. 

Demokratická strana ve volbách získala celých 62% hlasů a KSS spolu s KSČ začala 

usilovat o omezení jejího vlivu.36 Komunisté se nejprve snažili docílit toho, aby se 

nerealizovaly změny v zastoupení ve Slovenské národní radě a národních výborech 

                                                
33 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 15  
34 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 26, s. 16 - 17 
35 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 172 
36 Tamtéž, s. 172 
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odpovídající volebním výsledkům s poukazem na státní nespolehlivost Demokratické 

strany. S tím však nesouhlasili národní socialisté a lidovci. KSČ tedy předložila návrh, 

který by alespoň omezil pravomoci slovenských národních orgánů, což uvítali i 

představitelé českých demokratických stran. KSS toto opatření nejprve odmítala, jasně 

by oslabilo i její vliv, ale nakonec se KSČ podvolila. Komunistický návrh vstoupil 

v platnost 28. června 1946 jako tzv. třetí pražská dohoda.37   

V létě 1947 pak obě komunistické strany rozpoutaly proti slovenským 

Demokratům očerňující kampaň. Obvinily její členy z pokusů o rozbití Československa. 

V říjnu dva generální tajemnící strany skončili ve vazbě a místopředseda vlády, 

Demokrat Ján Ursíny, pod tlakem falešných obvinění podal demisi. Na podzim téhož 

roku již neměla Demokratická strana ve slovenském Sboru pověřenců většinu. I čeští 

politici dlouho věřili tvrzení komunistů o „protistátním slovenském spiknutí.“38  

 

Politický systém Československa se stával nefunkčním. Národní fronta 

přestávala být jednotná a zatěžovaly ji neustálé spory iniciované komunisty (dohady o 

podobě nové pozemkové reformy, milionářská daň apod.). Gottwald navíc Národní 

frontu od listopadu 1947 nesvolával. Dalším výrazným otřesem kooperace politických 

stran byla neúroda způsobená extrémními suchy v létě roku 1947.39 

Naše zahraniční politika se orientovala především na spolupráci se Sovětským 

svazem. O tom, nakolik jsme podléhali jeho vůli ještě před nástupem totality, svědčí 

především rok 1947 a odmítnutí tzv. Marshallova plánu. „Pokusy Beneše a 

nekomunistických stran o změnu či vyvážení této jednostrannosti přišly pozdě, až 

v době, kdy Moskva v polovině roku 1947 měnila svou evropskou politiku a svět se 

definitivně rozděloval na bloky. /…/ Orientace na spojenectví se SSSR a vazby na jeho 

zahraniční politiku, motivované hlavně obavou z budoucího Německa, byly takového 

druhu, že ulehčovaly přechod Československa ze sovětské sféry vlivu do jeho 

mocenského bloku, přechod, který se dovršil v únoru 1948.“40 

 

 

                                                
37 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 54 - 55 
38 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 172 
39 Tamtéž, s. 173 
40 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 17 
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1.4   Ú n o r   1 9 4 8  

 Na začátku roku 1948 se dále stupňovaly neshody ve vládě, Národní frontě, 

parlamentu a dalších mocenských orgánech a jejich představitelé nebyli schopni dospět 

k jakémukoli kompromisu. Nekomunistické strany se k požadavkům komunistů stavěly 

stále odmítavěji. „Vedení KSČ 2. ledna 1948 hodnotilo zvýšenou aktivitu opozice jako 

přípravu k rozhodujícímu měření sil. A jako odpověď určilo nejširší mobilizaci mas, 

především prostřednictvím odborů.“41  

Nepřekonatelným problémem se staly spory okolo Státní bezpečnosti. 

Demokratické strany již delší dobu kritizovaly její vnitřní poměry a požadovaly jejich 

nápravu. Vláda se na svém jednání 13. února dozvěděla o plánované výměně 

nekomunistických velitelů SNB osmi pražských obvodů a nařídila ministru vnitra 

Václavu Noskovi, aby těmto změnám zabránil.42 Na svém dalším zasedání o pět dní 

později zjistila, že k odvolání policejních velitelů došlo a vyzvala tedy Noska, aby toto 

opatření odvolal. Ministr vnitra to neudělal a na další jednání, 20. února, se nedostavil. 

Nepřišli však ani demokratičtí ministři a ještě ten den podali demisi.43 Jednalo se o 

dvanáct členů strany národně-socialistické, strany lidové a slovenské Demokratické 

strany.44  

Již 19. února přivezl náměstek sovětského ministra zahraničí Zorin Gottwaldovi 

vzkaz od Stalina. Předseda vlády neměl víc oddalovat rozhodující střet o moc a mohl při 

něm využít vojáky, kteří tou dobu čekali u slovensko-maďarských hranic.45 Vedení 

KSČ tehdy ještě „nepředpokládalo využití očekávané vládní krize k rozhodujícímu 

mocenskému střetnutí. Radikální členové ve vedení KSČ sice prosazovali „mobilizaci 

mas“ k ráznému a definitivnímu řešení situace; Gottwald, Slánský a většina však 

tvrdila, že je ještě čas. Komunisté zřejmě chtěli zamezit vzniku úřednické vlády, proto 

jednali se sociálními demokraty o utvoření levicové vlády. Ti však nabídku odmítli, 

                                                
41 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 143 
42 Tamtéž, s. 146 
43 ČERNÝ, Václav: Paměti 1945 – 1972. Vyd. 2., rozšířené. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 80-7108-
036-5. s. 157 
44 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 173 
45 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 149 
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trvali na vládě Národní fronty.“46  Podle Václava Černého Gottwald s Noskem navštívil 

už 18. února prezidenta „a varoval ho před zřizováním jakékoli úřednické vlády.“47     

Odstoupivší ministři doufali, že celou situaci vyřeší prezident a místo, aby 

aktivizovali své strany, nabádali ke klidu.  Jako jediní tak na obranu demokracie 

vystoupili vysokoškolští studenti.48 Několik tisíc se jich 23. února večer pokusilo dostat 

k prezidentovi republiky, aby mu vyslovili podporu. Na hradním náměstí je však 

zastavily oddíly SNB, v Nerudově ulici se zase střetli s pražskými Lidovými milicemi. 

Několik studentů bylo zbito, sto osmnáct zatčeno a jejich delegaci přijal pouze 

prezidentův kancléř Jaromír Smutný.49    

Tentýž večer se na popud Antonína Zápotockého, předsedy Ústřední rady 

odborů, sešli v Obecním domě političtí a kulturní pracovníci a vytvořili „akční“ ústřední 

výbor Národní fronty, který měl vyloučit z jakékoliv činnosti opoziční členy 

dosavadních orgánů na všech úrovních.50  

Sjezd závodních rad posvětil Gottwaldův návrh řešení politické krize a na 24. 

února zorganizoval hodinovou stávku, jíž se zúčastnilo dva a půl miliónu zaměstnanců. 

Při organizaci obou akcí sehrál rozhodující roli Antonín Zápotocký, který se dožadoval 

rychlého řešení vzniklé krize.51 Ministr vnitra Václav Nosek dostal za úkol 

zmobilizovat Sbor národní bezpečnosti, který měl hlídat důležité úřední budovy 

v Praze.52 Na Slovensku předseda Sboru pověřenců Gustáv Husák již 21. února 

nezákonně odvolal z funkcí členy Demokratické strany.53 

Gottwald po rezignaci ministrů přišel se seznamem nových členů vlády, které si 

vybral z politických stran, aniž by diskutoval s jejich vedením. Prezident Beneš nejprve 

odmítal demisi přijmout, ale 25. února ji akceptoval a nakonec jmenoval i  nové členy 

exekutivního orgánu. Kdyby nepřistoupil na Gottwaldův návrh, komunisté by 

                                                
46 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 149  
47 ČERNÝ, Václav: Paměti 1945 – 1972. Vyd. 2., rozšířené. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 80-7108-
036-5. s. 158 
48 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 151  
49 ČERNÝ, Václav: Paměti 1945 – 1972. Vyd. 2., rozšířené. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 80-7108-
036-5. s. 160  
50 Tamtéž, s. 161 
51 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži. Vyd. 1.Praha, Litomyšl: Paseka, 2004. 336 s.  
ISBN 80-7185-616-9. s. 179  
52 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 152 
53 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 175 
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požadovali jeho odstoupení.54 Beneš se ocitl v nelehké situaci a uvědomil si, že nemá na 

vybranou. Nemohl se spoléhat ani na pomoc armády, kdyby bylo potřeba udržet klid 

mezi občany. To mu již o dva dny dříve odmítl ministr národní obrany, generál 

Svoboda. (Svoboda byl od války členem komunistické strany, což na přání Gottwalda 

udržel v tajnosti a ve vládě figuroval jako nestraník.)55 Pokud by se prezident přece jen 

pokusil předsedovi vlády vzdorovat, Lidové milice měly nejspíš nařízeno iniciovat 

ozbrojený střet, který by přišli zastavit vojáci čekající u hranic s Maďarskem. Sovětský 

svaz by tak opět pomohl naší ohrožené zemi.56 

 

 Prezident po schválení nové vlády opustil Prahu a uchýlil se do Sezimova Ústí. 

Ministr spravedlnosti Prokop Drtina se 28. února  neúspěšně pokusil spáchat sebevraždu 

skokem z okna.57 Ministr zahraničí Jan Masaryk, syn prvního československého 

prezidenta, který měl zasedat i v poúnorové vládě, zemřel v březnu za nevyjasněných 

okolností. Dodnes se neví, zda ukončil svůj život sám jako „gesto zoufalého protestu 

proti selhání koncepce spolupráce nekomunistických a komunistických sil“, nebo jej 

nechali odstranit Sověti.58 Václav Černý vzpomíná, že Masaryk poskytl den po 

jmenování ministrů rozhovor novinám, ve kterém tvrdil, že se těší na účast v nové 

vládě. Když potom odjel na návštěvu do Sezimova Ústí, Beneš mu prý toto interview 

vytýkal.59  

Současní historikové se shodují na tom, že únorovému převratu nešlo zabránit. 

Změnou poměrů v Československu navíc došlo k definitivnímu rozpadu Evropy na 

západní a východní blok (i když ten k sobě ještě o rok později připojil východní 

Německo).60  

 

 

                                                
54 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 152  
55 ČERNÝ, Václav: Paměti 1945 – 1972. Vyd. 2., rozšířené. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 80-7108-
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56 VODIČKA, Karel; CABADA, Ladislav: Politický systém České republiky: historie a současnost. Vyd. 
1. Praha: Portál, 2003. 352 s. ISBN 80-7178-718-3. s. 48  
57 ČERNÝ, Václav: Paměti 1945 – 1972. Vyd. 2., rozšířené. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 80-7108-
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58 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
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60 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 175  



15 

2.  K u l t u r a   v   p o d r u č í   p o l i t i k y 

Komunisté mohli v poválečném Československu využít pro své mocenské cíle 

také sféru kultury. Ta byla vnímána jako součást ideologie, což dokládaly i polemiky na 

stránkách kulturních časopisů. Na podřízení kultury politice měla vliv také skutečnost, 

že řada komunistických redaktorů nepřežila válku. Erudované kulturní teoretiky jako 

byl Bedřich Václavek, Kurt Konrád nebo Julius Fučík tak nahradili ideologové 

(například Ladislav Štoll nebo Gustav Bareš), kteří se řídili hlavně aktuální politickou 

potřebou. Kulturu jako nástroj politiky ovšem vnímaly i ostatní politické subjekty.61 

V poválečném Československu vykrystalizovala levice, v níž „se spojili tvůrci a 

kulturní pracovníci nejrůznějšího zabarvení: od těch, kteří přicházeli z pozic katolických 

přes příslušníky avantgardy až po tradicionalisty a stalinské dogmatiky. Byla to levá 

fronta, která neměla organickou soudržnost, ale byla použitelná pro politické cíle.“62 

Komunistická kulturní politika se snažila přesvědčit o tom, že je kontinuální 

s národními dějinami. Proto tak ráda odkazovala k národnímu obrození, husitství a také 

slovanství.63   

Vyzvedáváním slovanství mohla navázat na předválečnou a válečnou 

prosovětskou politiku prezidenta Beneše, která byla zatížena neznalostí tamních 

poměrů. Beneš trochu naivně věřil v dobré úmysly Sovětského svazu. A svoji důvěru 

dokázal podpisem dvou smluv se Sověty (v roce 1935 a 1943). Pro prezidentovu 

představu se na konci 30. let nadchl třeba i publicista Ferdinand Peroutka či spisovatel 

Karel Čapek. V další dekádě v ní věřil také Benešův exilový doprovod. Nekomunistický 

domácí odboj smýšlel „o Sovětském svazu jako o slovanské, národně spravedlivé a 

sociálně průkopnické velmoci.“64   

 Ze spisovatelů a básníků se v poválečném období stali obdivovatelé Sovětského 

svazu a opěvovatelé slovanství a svými názory působili na celou společnost.65 

Přimknutí se k východní velmoci bylo mimo jiné důsledkem mnichovské zrady, jež 

přinesla nedůvěru v západní demokracie. Mnichovské trauma je někdy označováno za 

rozhodující příčinu změny orientace naší zahraniční politiky.66   

                                                
61 KNAPÍK, Jiří: Kdo spoutal naši kulturu. Portrét stalinisty Gustava Bareše. Vyd. 1. Přerov: Šárka, 
2000. 208 s. ISBN 80-901755-6-2. s. 19 - 20 
62 KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945 – 1956. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998 . 663 s. 
ISBN 80-7215-055-3. s. 144  
63 Tamtéž, s. 145 
64 Tamtéž, s. 148 
65 Tamtéž, s. 149  
66 KNAPÍK, Jiří: Kdo spoutal naši kulturu. Portrét stalinisty Gustava Bareše. Vyd. 1. Přerov: Šárka, 
2000. 208 s. ISBN 80-901755-6-2. s. 17 - 18 
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 Deklarovaná důvěra v Sovětský svaz vyplývala především z malého povědomí o 

tamní politické realitě. Občané mohli vycházet jen ze zpráv získaných od „oficiálních a 

polooficiálních sovětských mluvčích a propagandistů KSČ“. Ministerstvo informací 

spravoval komunista Václav Kopecký, který jakékoli přísnější kritice SSSR bránil. 

Nedostatečně informovaní byli také domácí politici.67  

 Václav Kopecký se na jednu stranu projevoval jako vlastenec oddaný své rodné 

zemi, ale v případě  nutnosti by se vždy podřídil vůli Moskvy. Jeho názory formovaly 

pobyty v Sovětském svazu a práce v Kominterně. Ve svých projevech rád propagoval 

vše sovětské, ale častěji než ostatní funkcionáři hovořil o československých tématech, 

čímž si v poválečném obdobní získával veřejnost, jež se opět snažila nabýt ztracené 

národní sebevědomí. Kopecký se často urážlivě vyjadřoval o Slovensku, jelikož 

prosazování slovenských požadavků nekonvenovalo jeho představě o unitárním 

Československu řízeném z jednoho centra.68   

 Komunisté k získání obyvatel využili i kapitoly českých dějin, například 

husitství, které označovali za svůj ideový vzor, nebo národní obrození. V této oblasti 

vynikal Zdeněk Nejedlý, který komunikoval s veřejností prostřednictvím rozhlasových 

příspěvků a vyzýval Čechoslováky, aby se stali „novodobými husity“.69 Na linii 

nastolenou Nejedlým navázal Gustav Bareš, šéfredaktor Rudého práva (pouze v roce 

1945 a 1946) a týdeníku Tvorba. Na jeho stránkách zveřejnil stati o kulturně-politických 

otázkách, jež publikoval i knižně. Zdůrazňoval závislost umělce na politickém vývoji a 

požadoval optimistické umění, které bude čerpat ze současného budovatelského úsilí. 

Bareš tak do domácí kultury přinesl dogmatické pojetí socialistického realismu. 

Nacházel paralely také mezi domácí kulturou a dvouletým plánem. Hospodářská a státní 

obnova s sebou podle něj přinášela nutnost obnovy národní kultury. V říjnu 1946 se 

výbor Syndikátu českých spisovatelů na Dobříši dohodl na zřízení stálé komise pro 

podporu dvouletky.70  

Komunisté se nezdráhali navázat ani na odkaz T. G. Masaryka, ač proti němu za 

první republiky vystupovali. Divadelní kritik František Götz viděl v prvním 

československém prezidentovi předchůdce „dnešního socialistického humanismu“. A 

                                                
67 KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945 – 1956. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998 . 663 s. 
ISBN 80-7215-055-3. s. 152 
68 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži. Vyd. 1.Praha, Litomyšl: Paseka, 2004. 336 s.  
ISBN 80-7185-616-9. s. 217 - 218 
69 KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945 – 1956. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998 . 663 s. 
ISBN 80-7215-055-3. s. 153 
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dokonce nacházel souvislosti mezi myšlenkami Masaryka a Marxe, „v jejich vůli 

zachránit člověka z hluboké krize.“71  

Ale objevovaly se i názory v rozporu se sovětskou ideologií. Například Vincenc 

Kramář ve své publikaci Kulturně-politický program KSČ a výtvarné umění v roce 

1947 zaútočil na „Nejedlého a komunistické dogmatiky“. A nemlčeli ani jiní příslušníci 

předválečné avantgardy.72  

Ministerstvo informací Václava Kopeckého, vniklé po válce, představovalo 

instituci pro chod země postradatelnou. Ale „kladlo si za cíl změnit duchovní klima 

v společnosti a propagandisticky ji zpracovat, aby se dobrovolně vydala plnou parou ke 

komunismu.“73 Václav Kopecký byl společně se Zdeňkem Nejedlým a Ladislavem 

Štollem tvůrcem kulturní politiky komunistické strany. Později se k nim přidal Gustav 

Bareš. Naše kultura se měla přiblížit sovětské a s touto přeměnou měli Kopeckému 

pomáhat také levicoví umělci, které zaměstnal na svém ministerstvu.74 Jako sekční 

šéfové pro něj pracovali například Ivan Olbracht (rozhlasový odbor), František Halas 

(publikační odbor) nebo Vítězslav Nezval (filmový odbor).75  

 Angažovanost představitelů kultury nebyla ničím překvapivým. 

S komunistickými ideály se řada z nich identifikovala již před válkou, někteří byli 

dokonce členy strany. Nečekaně se však do tábora příznivců komunistické politiky 

zařadili tvůrci, kteří za první republiky patřili do jiného politického uskupení nebo 

neměli s politikou nic společného. Nejvýrazněji se ukázal význam této nové kulturní 

levice před volbami v roce 1946, kdy její příslušníci podepsali „Májové poselství 

kulturních pracovníků českého lidu“.V něm se přihlásili k ideám Komunistické strany 

Československa, vyjádřili jí „svou věrnost“ a „obdiv“ a jistotu, že zlepší sociální 

podmínky života v naší zemi. Manifest signovalo 843 tvůrců mezi nimi spisovatelé 

Bednář, Blatný, Glazarová, Holan, Kolář, Majerová, Nezval; herci Boháč, Filipovský, 
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2000. 208 s. ISBN 80-901755-6-2. s. 31 - 32 
71 KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945 – 1956. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998 . 663 s. 
ISBN 80-7215-055-3. s. 156 
72 Tamtéž, s. 157 
73 KAPLAN, Karel; KOSATÍK, Pavel: Gottwaldovi muži. Vyd. 1.Praha, Litomyšl: Paseka, 2004. 336 s.  
ISBN 80-7185-616-9. s. 226 
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Pešek, Plachta; divadelní režiséři E. F. Burian, Frejka, Honzl; z filmových režisérů pak 

Vávra nebo Weiss.76 

 Režisér Otakar Vávra svůj tehdejší příklon ke komunismu vysvětluje takto: 

„Všichni jsme měli obdiv a úctu k Rudé armádě. Špatně ozbrojená zastavila strašlivý 

nápor nacistických vojsk ve dvaačtyřicátém roce a způsobila zvrat v druhé světové 

válce miliony svých mrtvých. Kromě toho zde stále byla mnichovská zrada 

Chamberlainovy a Daladierovy vlády. To všechno způsobilo, že jsem s mým bratrem 

ještě v červnu vstoupil do komunistické strany. A celá léta, jak jsem postupně odkrýval 

strašlivé pozadí sovětského imperialismu, jsem byl přesvědčený, že u nás je to možné 

jinak.“77  

Spolu s „Májovým poselstvím“ vyšla kniha „Můj poměr ke KSČ“. I ta měla 

ukázat, jak široká skupina kulturní inteligence podporuje komunistickou stranu. V této 

publikaci vyjádřila straně svou důvěru řada známých osobností.78 V červnu 1946 se 

uskutečnil 1. sjezd Syndikátu českých spisovatelů  a také jeho účastníci se vyslovili pro 

budování socialistické společnosti.79 Po Sjezdu se KSČ rozhodla v kultuře ještě více 

angažovat a začala se připravovat na založení Kulturní obce. Její plány však narušila 

sovětská kritika literárních časopisů Zvězda a Leningrad a především vystoupení proti 

dosud uznávaným spisovatelům Michailovi Zoščenkovi a Anně Achmatovové. Tato 

událost v očích veřejnosti poškodila i komunistickou kulturní politiku a narušila jednotu 

domácí kulturní levice.80 

Když se představitelům nejsilnější politické strany začal bortit sen o jednotné 

kulturní frontě, pokusili se situaci zachránit ustavením plánované Kulturní obce. Měla 

přilákat i nekomunistické kulturní pracovníky, ale její manifest podepsali pouze již 

aktivní členové strany. A nekomunističtí tvůrci navíc ohlásili vznik Kulturního svazu.81 

„Rozkol kultury komunisté nechtěli, protože ho v této situaci nepotřebovali. Že o rozkol 

šlo, a to dokonce o rozkol v neprospěch komunistů, svědčí fakt, že proti 41 kulturním 

pracovníkům, kteří podepsali provolání Kulturní obce, stálo 63 osobností, které založily 

Kulturní svaz. Šlo přitom nejen o počet /…/, ale především o to, že mezi členy 
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Kulturního svazu byla řada jmen významných tvůrců a intelektuálů“ (například Fráňa 

Šrámek, Jaroslav Seifert, Olga Scheinpflugová nebo Václav Černý).82 Nicméně 

Kulturní obec a Kulturní svaz se koncem prosince dohodly, že založí společnou 

organizaci – Kulturní jednotu, k čemuž došlo v dubnu 1947.83 

Skutečnost, že všichni kulturní pracovníci nebyli ve svém přesvědčení tak pevní, 

jak se mohlo v prvním poválečném roce zdát, se ukázala také po výstavě obrazů 

sovětských národních umělců v dubnu 1947. Expozice předvedla umění nízkých kvalit 

a některé kritiky se na to nebály poukázat, mluvily dokonce o „kýči, který nemá daleko 

k pornografii.“84 Tomuto hodnocení odborníků se přizpůsobila i komunistická 

publicistika a například Vladislav Stanovský ve svém článku v Tvorbě píše, „že 

v Československu bude třeba řešit výtvarné problémy po svém.“85  

 Rozpad nové kulturní levice nakonec straně příliš neuškodil. Při realizaci svých 

plánů mohla těžit z úspěchu ve volbách v roce 1946, po kterých prakticky ovládala 

státní správu. Kulturní levici navíc vystřídali radikální představitelé komunistické 

kultury.86  

 

2.1   Z e s t á t n ě n í   k u l t u r y 

 Zestátňovací tendence se v případě filmu objevovaly už ve 30. letech, tehdy šlo 

o snahu vytvořit podnik podobný Radiojournalu, v němž stát držel nadpoloviční většinu 

akcií. „V roce 1944 byl v Londýně ministerstvem průmyslu, obchodu a živností a 

ministerstvem pro hospodářskou obnovu připraven návrh dekretu prezidenta republiky o 

přechodné úpravě věcí filmových a později, na jaře 1945, kdy československá vláda 

začala pracovat v Košicích, byly další návrhy vypracovány ministerstvem informací, 

vedeným komunistou Václavem Kopeckým.“ Komunisté chtěli zestátnit „veškerou 

existující filmovou výrobu“ a stát měl mít podle jejich představ monopol i „na 

jakoukoliv profesionální filmovou činnost“. Tyto požadavky obsahoval dekret 

prezidenta republiky z 11. srpna 1945 o opatřeních v oblasti filmu.87  
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Zestátněný film vnímali komunisté také jako silný nástroj své propagandy a 

ministerstvo informací v něm proto mělo rozhodující vliv. I když jeho záměry trochu 

komplikovaly poměry v kinematografii. Šlo mimo jiné o neshody mezi šéfem 

filmového odboru Vítězslavem Nezvalem a jeho zástupcem Lubomírem Linhartem. 

Kopecký proto z Linharta udělal ústředního ředitele Československé filmové 

společnosti. Spory to však nevyřešilo. V září 1948 nahradil Linharta v jeho funkci 

Oldřich Macháček.88 Podle vzpomínek Otakara Vávry Kopecký tuto výměnu provedl na 

Nezvalovu přímluvu.89 

 Literární oblast politici omezili například „výnosy o regulaci knižního trhu“ 

nebo „vyhláškou o periodickém tisku“. U divadel zrušili soukromé licence a jejich 

provozu se ujaly národní výbory. Soukromě podnikat mohla po válce jen některá 

nakladatelství.90  

 Zestátnění v kultuře nekomunistické strany bránily jen částečně. Ale zřetelný 

odpor bylo možné zaznamenat u ministra kultury a osvěty, národního socialisty dr. 

Jaroslava Stránského (v čele resortu stál v letech 1946 – 1948).91 Stránský provedl 

změny v návrhu divadelního zákona z roku 1945, čímž rozzlobil divadelníky. Právní 

předpis musel být přepracován a vláda ho schválila 14. října 1947, parlament se k témuž 

dostal až 20. března 1948.92 Podle Karla Kaplana se národním socialistům a sociálním 

demokratům nelíbilo fungování zestátněného filmu, především jeho stranické 

zneužívání. Chtěli, aby si kultura udržela autonomii, ale komunisté naproti tomu hájili 

zásahy ministra informací Václava Kopeckého.93  

 

3.  R e t r i b u č n í   s o u d n i c t v í   a   d e k r e t y   p r e z i d e n t a                     

r e p u b l i k y 

 Retribuční soudnictví mělo potrestat provinění nacistů a československých 

kolaborantů. Nesloužilo ale jen ke spravedlivému odsouzení skutečných zločinců. 

Zneužívala ho řada udavačů a také politiků ke zbavení se nepohodlných osob a nepřátel. 
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ISBN 80-85190-42-7. s. 145 
90 KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945 – 1956. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998 . 663 s. 
ISBN 80-7215-055-3. s. 189 - 190 
91 Tamtéž, s. 190 
92 KAPLAN, Karel: Československo v letech 1945 – 1948; 1. část. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991. 153 s. ISBN 80-04-25699-6. s. 60 
93 Tamtéž, s. 61 
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Jeho možností nejvíce využívali komunisté, usnadňovala jim to skutečnost, že ovládali 

bezpečnost a místní správu.94 Klement Gottwald již v roce 1945 v Košicích přirovnával 

zrádce a kolaboranty ke zkompromitované buržoazii a přiznával, že retribuční 

soudnictví má posloužit straně „v boji o vůdcovství v národě.“95 Za zločiny 

vyjmenované v tzv. retribučních dekretech bylo potrestáno více než 300 tisíc lidí a přes 

700 obviněných si vyslechlo rozsudek smrti.96  

 Všechny dekrety prezidenta Beneše, i ty retribuční, mají dodnes platnost zákonů. 

Na území Protektorátu Čechy a Morava platil nacistický právní řád a našim orgánům 

byl znemožněn výkon zákonodárné moci. Dekrety proto představovaly „jedinou 

možnost, jak přijímat rozhodnutí s mocí zákona. Měly tak nenahraditelný význam pro 

zachování právní kontinuity československého státu.“97  

 První dekret vydal prezident 21. července 1940, ale pojmenování „Benešovy 

dekrety“ je do jisté míry zavádějící. „Označovaly se za prezidentovy proto, že jediným 

nositelem zákonodárné moci byl až do vzniku první domácí vlády v Košicích v dubnu 

1945 právě prezident republiky. Nevydával je však z vlastní iniciativy, ale kromě 

prvního dekretu vždy až na návrh vlády, která se o nich usnášela a předkládala mu je 

k vyhlášení. Od ústavního dekretu č. 12 ze 27. října 1942 projednávala dekrety i Státní 

rada, jako odborný poradní orgán sloužila při tvorbě dekretů od 4. února 1942 i Právní 

rada, jakási exilová obdoba Nejvyššího správního soudu. Po zrušení Státní rady v dubnu 

1945 se k některým zákonům (podle jejich územní působnosti) vyjadřovala Slovenská 

národní rada. Dekrety byly, stejně jako je tomu u zákonů, spolupodepisovány předsedou 

vlády a členy vlády pověřenými výkonem dekretů, ústavní dekrety podepisovali všichni 

členové vlády. Prezidentovo zmocnění vykonávat zákonodárnou moc prostřednictvím 

dekretů skončilo 28. října 1945, kdy se svých funkcí ujalo Prozatímní národní 

shromáždění. To pak 28. března 1946 provedlo tzv. ratihabici dekretů, tj. dodatečně 

schválilo všechny prezidentem vydané dekrety, včetně dekretů ústavních, a prohlásilo je 

za zákony.“98    

                                                
94 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 162 
95 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud 
v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X. s. 14 
96 Kol. autorů: České země v evropských dějinách; Díl 4. od roku 1918. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 
2006. 358 s. ISBN 80-7185-794-7. s. 162 
97 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud 
v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X. s. 18  
98 Tamtéž, s. 19 
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 Dekrety vydané ještě za války v Londýně byly například „ústavní dekret o 

národních výborech a Prozatímním Národním shromáždění nebo retribuční dekret o 

potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových 

soudech“; v osvobozeném Československu to pak byly dekrety týkající se „obnovy 

hospodářství a měny, /…/ obnovy školství, vědy a kultury, znárodnění majetku zrádců a 

kolaborantů, úpravy československého státního občanství osob národnosti německé a 

maďarské, konfiskace zemědělského majetku těchto osob. /…/ Žádný z dekretů se však 

nezabýval odsunem Němců z Československa, ač se to v tisku často tvrdívá.“99 

 V dekretech lze najít celou řadu skutečností, vůči kterým můžeme mít výhrady 

(například nemožnost využít jakýchkoli opravných prostředků proti rozsudkům 

mimořádných lidových soudů100). Nicméně právníci se shodují na tom, že tyto předpisy 

nelze „měnit nebo zrušit, neboť by to znamenalo vážné ohrožení pracně dosaženého 

uznání právní kontinuity Československa.“101  

 

3.1   V e l k ý   r e t r i b u č n í   d e k r e t  

Původní podobu retribučního dekretu připravila po řadě dohad  londýnská 

exilová vláda (dekret číslo 6/1945 ze dne 6. března 1945, pro který nezvedli ruku jen 

ministři Feierabend a Ján Lichner102). Představitelé londýnského a moskevského exilu a 

zástupci Slovenské národní rady se na konci března 1945 sešli k projednání návrhu 

vládního programu a složení nové vlády. Komunistům se do vládního programu 

podařilo dostat  body z jejich vlastního retribučního dekretu, vypracovaného v lednu 

1943 (například zřízení Národního soudu; zákaz některých politických stran atd.).103 

Londýnský dekret se měl původně stát celostátním retribučním předpisem. To se 

však nelíbilo Slovákům, kteří si prosadili vznik vlastního opatření, platného jen na 

Slovensku (nařízení SNR č. 33/1945 Zb. n. SNR). Klementu Gottwaldovi a jiným se 

slovenská retribuční norma zdála lepší  než ta londýnská.  

Mírně upravený londýnský dekret byl s konečnou platností přijat na jednání 

vlády 4. června 1945 spolu s osnovou dekretu o Národním soudu. Tyto dekrety byly 

                                                
99 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud 
v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X. s. 20 
100 16. Dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a 
jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. In Sbírka zákonů a nařízení. Ročník 1945. Praha, 
1946. s. 30 
101 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový 
soud v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X.  s. 21 
102 Tamtéž, s. 27 
103 Tamtéž, s. 28 - 29 
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ještě s prováděcím vládním nařízením vydány 19. června 1945 a vyhlášeny 9. července 

jako Dekret prezidenta republiky č. 16 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a 

jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (později tzv. velký retribuční 

dekret) a Dekret prezidenta republiky č. 17 o Národním soudu.104  

Retribuční dekret č. 16/1945 Sb. byl již jako zákon otištěn v příloze zákona č. 

22/1946 Sb. a prošel drobnými úpravami.105 Původně měl platit jen rok od doby 

vyhlášení, ale den před vypršením této lhůty, byla jeho platnost prodloužena do 8. ledna 

1947. Na konci roku 1946 došlo k druhému prodloužení účinnosti obou dekretů (tedy i 

dekretu o Národním soudu) a také se v nich objevily menší změny. Tentokrát měly obě 

normy platit až do 4. května 1947 a případy, které by se do této doby nestihly projednat, 

měly převzít řádné soudy.106   

 Dekret č. 16/1945 Sb. postihoval osoby, které v době zvýšeného ohrožení 

republiky propagovaly nacismus prostřednictvím tisku, rozhlasu, filmem, divadlem 

nebo na veřejných shromážděních podporovali protektorátní vládu nebo jednání 

tehdejších úřadů, dále třeba členy NSDAP, Sudetendeutsche Partei, Vlajky a jiných 

fašistických organizací, ale i cizince, kteří se dopustili zločinů uvedených v dekretu na 

československém státním občanovi.  

Veřejný žalobce tyto osoby posílal před mimořádný lidový soud a o jejich vině 

pak rozhodoval pětičlenný senát složený z předsedy, jímž musel být soudce z povolání 

(občanský nebo vojenský soudce), a čtyř soudců z lidu. Mimořádné lidové soudy byly 

zřizovány v sídlech krajských soudů, ale senáty mohly zasedat v kterémkoli místě 

soudního obvodu.107 Sbíráním materiálů, jež by odůvodnily podezření proti osobám, 

které měly být postaveny před mimořádný lidový soud, se zabývaly vyšetřovací komise. 

Z rozhodnutí ministerstva spravedlnosti se jejich členy mohli stát také soudci.108    

 

3.2   M a l ý   r e t r i b u č n í   d e k r e t 

Brzy se začaly ozývat hlasy po potrestání i méně závažných činů a 27. října 1945 

byl k tomuto účelu přijat Dekret prezidenta republiky č. 138 o trestání některých 

                                                
104 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový 
soud v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X., s. 29 - 
30 
105 Tamtéž,  s. 32 
106 Tamtéž, s. 34 - 35 
107 16. Dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a 
jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. In Sbírka zákonů a nařízení. Ročník 1945. Praha, 
1946. s. 29  
108 http://www.psp.cz/eknih/1945pns/stenprot/032schuz/s032002.htm Převzato dne 16. 5. 2008. 
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provinění proti národní cti (pro odlišení od dekretu č. 16/1945 Sb. se mu začalo říkat 

malý retribuční dekret).109 Až roční odnětí svobody, pokuta do výše 1 miliónu korun, 

veřejné pokárání nebo dva či dokonce všechny tyto tresty hrozily tomu, kdo 

„nepřístojným chování, urážejícím národní cítění českého nebo slovenského lidu, 

vzbudil veřejné pohoršení.“110 Obvinění tentokrát nešli před lidový ani Národní soud, 

ale rozhodovaly o nich trestní nalézací komise při okresních národních výborech.111  

Malý dekret postihoval i jednání, vůči kterému neměl ten velký výhrady. Navíc 

stačilo, aby občan dostal obsílku k soudu a už nemohl volit. Také díky tomuto 

rozhodnutí slavili komunisté ve volbách v roce 1946 takový úspěch. Jen v hlavním 

městě poslala bezpečnost před volbami obsílku 15 tisícům lidí. Většina z adresátů se 

nakonec dozvěděla, že je nevinná.112  

Platnost malého retribučního dekretu vypršela 4. května 1947 a případy, které se 

do té doby nestihly projednat, převzaly okresní soudy. Pokud byl někdo shledán vinným 

podle malého dekretu, neobjevil se o tom záznam v jeho trestním rejstříku.113  

 

3.3   N á r o d n í   s o u d   a   m i m o ř á d n é   l i d o v é   s o u d y 

Vysvětlení rozdílu mezi Národním soudem a mimořádnými lidovými soudy 

přinesly v lednu roku 1946 Svobodné noviny. Jejich článek vycházel z rozhovoru 

s ministrem spravedlnosti Prokopem Drtinou, který otisklo Svobodné slovo. Po hmotně 

právní stránce skutkové podstaty trestných činů nebyl mezi soudy rozdíl. Ale před 

Národní soud mohly být postaveny pouze osoby české národnosti, které měly v našem 

politickém, hospodářském a úředním světě vedoucí nebo význačné postavení a měly být 

proto svým vlasteneckým chováním ostatním vzorem. (Šlo o prezidenta Emila Háchu, 

členy protektorátních vlád, členy ústředního vedení Vlajky, Kuratoria pro výchovu 

mládeže a dalších organizací, ale také kolaborující novináře. O tom, kdo bude souzen 

před Národním soudem a pro jaké činy, rozhodoval národní prokurátor.114)  

                                                
109 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový 
soud v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X. s. 35 
110 138. Dekret prezidenta republiky  ze dne 27. října 1945 o trestání některých provinění proti národní 
cti. In Sbírka zákonů a nařízení. Ročník 1945. Praha, 1946. s. 338 
111 JUST, Vladimír: Věc: Vlasta Burian (I): rehabilitace krále komiků. Vyd. 1. Praha: Rozmluvy, 1991. 
142 s. ISBN 80-85336-04-9. s. 81 
112 Borák, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový soud 
v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X. s. 37 
113 Tamtéž, s. 38 
114 17. Dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945 o Národním soudu. In Sbírka zákonů a 
nařízení. Ročník 1945. Praha, 1946. s. 31 
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Národní soud působil jako čestný i trestní, to znamená, že se před něj mohly 

dostat i osoby, které nespáchaly trestný čin, ale v době zvýšeného ohrožení republiky se 

nechovaly tak, jak se na věrné a statečné občany sluší. Vinné soud mohl zbavit 

aktivního i pasivního volebního práva, práva svolávat veřejná shromáždění, účastnit se 

jich, organizovat se ve spolcích, vydávat tisk a psát do něj. Stejná provinění méně 

důležitých osob měly trestat okresní Národní výbory podle Dekretu prezidenta 

republiky č. 138 ze dne 27. října 1945 o trestání některých provinění proti národní cti 

(tj. malý retribuční dekret). Podle něj měli být stíháni ti, kteří se ucházeli o německou 

státní příslušnost nebo národnost, funkcionáři Vlajky, Moravcova Kuratoria, Ligy proti 

bolševismu atd.115  

 Národní soud rozhodoval i o osudu 21 žurnalistů kolaborujících s nacisty. 

„Cekem 7 novinářů bylo odsouzeno k nejvyššímu trestu: Rudolf Novák (šéfredaktor 

Árijského boje), Antonín Jaromil Kožíšek (šéfredaktor Moravských novin a Poledního 

listu), Alois Kříž (redaktor rozhlasu), Vladimír Krychtálek (šéfredaktor Venkova), 

Jaroslav Křemen (šéfredaktor A-Zet), Karel Werner (šéfredaktor Českého slova) a 

v nepřítomnosti Emanuel Vajtauer (šéfredaktor Večerního Českého slova a nacisty 

obnovené Přítomnosti, pravděpodobně spolupracovník sicherheitsdienstu i britské 

Intelligence Service, která mu pomohla zmizet v cizině).“116 

 Jiří Stříbrný, zakladatel tiskového koncernu Tempo, jeden z „mužů 28. října“, 

ale také spoluzakladatel české pravice a člen prvorepublikové vlády, byl „obviněn 

z propagace fašismu a dalších zločinů proti dekretu“, i když se podle Černého za války 

vyhýbal styku s Němci. Ale měl tu smůlu, že patřil k Benešovým nepřátelům.117 

Národní soud ho poslal na doživotí do vězení. Stříbrný v něm zemřel 21. ledna 1955.118  

Diskutabilní je i  případ šéfredaktora protektorátního deníku Národní Práce 

Vladimíra Ryby, na který taktéž vzpomínal Václav Černý. Ryba podle něj sice za války 

psal kolaborantské články, ale bez denunciací a zachraňoval před jejich tvorbou ostatní 

členy redakce. Ale žádný z nich, s výjimkou Jaroslava Seiferta, nepřišel kvůli Rybovi 

svědčit.119 Národní soud  ho potrestal deseti lety odnětí svobody.120  

                                                
115 (čt). Národní soud a lidové soudy. Svobodné noviny. 13. 1. 1946,  roč. 2, č. 11, s. 3  
116 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový 
soud v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X. s. 67 
117 ČERNÝ, Václav: Paměti 1945 – 1972. Vyd. 2., rozšířené. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 80-7108-
036-5. s. 55 
118 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový 
soud v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X. s. 68 
119 ČERNÝ, Václav: Paměti 1945 – 1972. Vyd. 2., rozšířené. Brno: Atlantis, 1992. 671 s. ISBN 80-7108-
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K soudům byli posíláni žurnalisté vyloučení ze Svazu českých novinářů tzv. 

očistnou komisí. Ne všichni se dostali před Národní soud, o některých rozhodovaly 

mimořádné lidové soudy.121 V čele očistné komise stál dr. František Bauer a jejími 

členy byli žurnalisté činní v domácích ilegálních hnutích nebo v zahraničním odboji. 

Dále novináři, jež se vrátili z koncentračních táborů a vdovy po jejich popravených 

kolezích.122 

 

3.4   O č i s t n é   k o m i s e 

 Neexistovala pouze komise pro očistu novinářské obce, ale měly ji i jiné 

profesní organizace. Disciplinární komise fungovaly při Svazu filmových pracovníků, 

Svazu divadelníků a Syndikátu spisovatelů. Komisi rozhodující o další činnosti literátů 

předsedal Václav Černý.123  

 Návrhy trestů disciplinární komise Svazu filmových pracovníků posuzovala 

revizní komise, složená ze zástupce ministerstva informací, Svazu národní bezpečnosti, 

Zemského oddělení bezpečnosti, Ústřední rady odborů a zástupce disciplinární komise 

Svazu filmových pracovníků. Revizní komise pak mohla navrhovaný postih buď 

potvrdit, nebo určit jiný. Dále veškeré spisy týkající se posuzovaných případů předávala 

bezpečnosti, která určila, zda se některá osoba provinila proti velkému nebo malému 

dekretu. 

Disciplinární a posléze revisní komise však rozhodla pouze o vyloučení 

z filmové činnosti. Osoba vyloučená dočasně musela čekat, až Svaz filmových 

pracovníků a ministerstvo informací rozhodne o tom, že si zaslouží se k natáčení opět 

vrátit. Jestliže byla vyloučena do určitého data, jeho uplynutí ještě neznamenalo 

automatický návrat k práci. Opět bylo nutné počkat na rozhodnutí vedoucích činitelů 

státního filmu a ministerstva informací.124 

 V únoru roku 1946 se začaly v tisku objevovat zprávy o výsledcích očisty ve 

filmovém oboru. Mezi dosud nevyřízenými zůstával případ herečky Lídy Baarové nebo 

režiséra Václava Binovce. Mezi osobami doživotně vyloučenými byli například herec 

Čeněk Šlégl, ale také ředitel Aktuality Karel Pečený. Omilostněni byli: režisér František 

                                                                                                                                          
120 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový 
soud v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X. s. 68 
121 Tamtéž, s. 70 
122 Kol. autorů: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků: výstava k dějinám českého 
tisku na území České republiky.  Praha: Státní ústřední archiv, 2002. 99 s. s. 67 
123 BORÁK, Mečislav: Spravedlnost podle dekretu: Retribuční soudnictví v ČSR a Mimořádný lidový 
soud v Ostravě (1945 – 1948). Vyd. 1. Šenov u Ostravy: Tilia, 1998. 450 s. ISBN 80-86101-07-X. s. 70 
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Čáp, herec Bedřich Veverka nebo herečka Zita Kabátová a vyloučeni do odvolání: 

režisér Ladislav Brom, herečka Adina Mandlová-Tůmová nebo Vlasta Burian.125  

 

4.   K a u z a   „V l a s t a   B u r i a n“ 

 Vlasta Burian měl nejen zakázáno do odvolání natáčet, ale už 24. května roku 

1945 byl zatčen a poslán do vazby u trestního soudu na Karlově náměstí. Kvůli 

špatnému psychickému stavu byl propuštěn a dále měl být vyšetřován na svobodě.126 

V tisku se však objevily články, které proti tomu protestovaly a herec byl tedy opět 

zadržen, ale tentokrát poslán na Pankrác.127 

 Takto vysvětluje v knize Ondřeje Suchého Burianovo propuštění jeden 

z pankráckých vyšetřujících soudců JUDr. Miroslav Vlk, který měl hercův případ na 

starosti. Vladimír Just ale podává odlišné zdůvodnění. Oponuje už datu, které Vlk 

zmiňuje. Uvádí, že Burian byl na Pankráci v červnu 1945, ale podle Justa se tam dostal 

až 5. července téhož roku. Navíc Burian sice měl podle lékařské zprávy psychické 

problémy a bylo doporučeno jeho propuštění nebo dokonce umístění v sanatoriu, ale 

propustil ho správce policejní věznice na Karlově náměstí Josef Malenda, aniž by mu to 

povolilo příslušné oddělení. Když potom Buriana už doma navštívil další lékař, 

konstatoval, že je herec zdráv a proto byl internován v policejní věznici na Pankráci. 

Just tyto informace čerpá z hlášení Státní bezpečnosti.  

 Ještě jiný důvod hercova umístění v pankrácké věznici naznačují podle Justa 

například některé tehdejší novinové články. Burian prý na Pankráci skončil kvůli vlastní 

bezpečnosti. Když se totiž lidé dozvěděli, že je doma, málem ho lynčovali a i dřív se v 

blízkosti jeho vily občas objevil někdo, kdo mu rozbil okno dlažební kostkou.128  

Na podzim roku 1945 dostal Burianův případ k posouzení  veřejný žalobce dr. 

Kotýnek, který rozhodoval o tom, zda se herec svým jednáním za protektorátu provinil 

proti velkému retribučnímu dekretu a měl by být poslán před mimořádný lidový soud.129 

Veřejný žalobce zvažoval obvinění Vlasty Buriana z: 

1) podporování nacismus nadměrnými společenskými styky s Němci; 

                                                                                                                                          
124 Nesg. Článek k filmové očistě. Svobodné noviny. 5. 2. 1946, roč. 2, č. 30, s. 2 
125 Nesg. Výsledek očisty ve filmovém oboru. KINO, 8. 2. 1946, roč. 1, č. 5, s. 79 
126 JUST, Vladimír: Věc: Vlasta Burian (I): rehabilitace krále komiků. Vyd. 1. Praha: Rozmluvy, 1991. 
142 s. ISBN 80-85336-04-9. s. 30 - 31 
127 SUCHÝ, Ondřej: Vlasta Burian na cestě do 21. století. Vyd. 2. Praha: Brána, 2004. 280 s. ISBN 80-
7243-218-4. s. 188 - 189  
128 JUST, Vladimír: Věc: Vlasta Burian (I): rehabilitace krále komiků. Vyd. 1. Praha: Rozmluvy, 1991. 
142 s. ISBN 80-85336-04-9. s. 32. 
129 Tamtéž, s. 23 
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2) propagace nacismus účastí v rozhlasovém skeči, v němž hrubým způsobem 

zesměšnil především exilového ministra zahraničí Jana Masaryka.130  

 

Burian měl ve své vile v Praze – Dejvicích hostit německé okupanty. Známostí 

s Němci měl dále využít k získání angažmá v Národním divadle, kde si zahrál roli 

principála v opeře Prodaná nevěsta. Sám herec podle slov vyšetřujícího soudce 

Miroslava Vlka odmítl, že by k sobě do vily okupanty zval. Někdo ho údajně udal, že 

má na zahradě zakopané zbraně. Němci přijeli udání prověřit, což mohlo podle Buriana 

vzbudit podezření, že ho navštěvují. A aby získal práci v Národním divadle 

nepotřeboval protekci. „Vedení divadla jeho žádosti o pohostinské vystoupení bez 

váhání vyhovělo.“ Burian uvedl, že účinkováním „v nejčeštější opeře chtěl 

demonstrovat své upřímné češství.“131  

Lukáš Kašpar cituje jiné hercovo vyjádření, podle kterého v zimě roku 1945 

pořádal vepřové hody. Tehdy na ně přišla herečka Lída Baarová, producent Miloš 

Havel, režisér Sviták, ale také Anton Zankl, vedoucí filmového referátu 

kulturněpolitického oddělení Úřadu říšského protektora a Wilhelm Söhnel, zástupce 

Úřadu říšského protektora v Českomoravském filmovém ústředí. Posledně dva 

jmenovaní se v jeho vile měli zdržovat častěji. A kvůli vystoupení ve Smetanově opeře 

se herec obrátil na tehdejšího ministra školství a národní osvěty Emanuela Moravce.132  

Burian se na druhou stranu vyhnul obědu s protektorátním prezidentem Emilem 

Háchou. Hercův kuchař Trejbal vzpomínal, že se Burian v osudný den prezidentovi 

omluvil, protože mu porucha auta zabránila  dorazit na Hrad včas. A aby si zajistil alibi, 

přišel večer pozdě i do divadla.133  

 Ke druhému obvinění Vladimír Just uvádí, že pronacistických politických skečů 

se za války vysílalo v českém protektorátním rozhlase více. Většinou je psal Josef 

Opluštil, autorem písňových textů byl šéfredaktor Vlajky Julius Puchmayer a hudbu 

skládal Oldřich Šmatera. V sedmém skeči těchto tvůrců, Hvězdy nad Baltimore, 

účinkoval i Vlasta Burian, který v něm parodoval Jana Masaryka. Pořad se vysílal živě, 

6. prosince 1941, a byl několikrát reprizován. Burian po válce vypověděl, že text 

                                                
130 JUST, Vladimír: Věc: Vlasta Burian (I): rehabilitace krále komiků. Vyd. 1. Praha: Rozmluvy, 1991. 
142 s. ISBN 80-85336-04-9. s. 46 - 47 
131 SUCHÝ, Ondřej: Vlasta Burian na cestě do 21. století. Vyd. 2. Praha: Brána, 2004. 280 s. ISBN 80-
7243-218-4. s. 190 - 191 
132 KAŠPAR, Lukáš: Český hraný film za protektorátu: propaganda, kolaborace, rezistence. Vyd. 1. 
Praha: Libri, 2007. 491 s. ISBN 978-80-7277-347-3. s. 171 
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neviděl předem a nejprve se snažil jeho namluvení odmítnout, nakonec však podlehl 

donucení.134  

Just poukazuje také na fakt, že vysílání skeče předcházel příchod zatupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha a nástup Emanuela Moravce na ministerstvo 

školství a národní osvěty. Poté následoval „dosud nebývalý, dříve nepředstavitelný tlak 

na veškerou protektorátní kulturu, osvětu a propagandu, na divadlo a rozhlas pak 

především“.135      

Už v listopadu roku 1941 odmítlo Divadlo Vlasty Buriana odjet hrát do Lipska. 

A Burian se navíc úspěšně vyhýbal účinkování v německých filmech. Záměrně nesložil 

zkoušku z němčiny, i když jazyk perfektně ovládal. Svědčí o tom i německy mluvené 

snímky, které natočil před válkou. Jiní herci, ale i režiséři pro německé společnosti, jako 

byla Bavarie nebo Prag-Film, pracovali a Vladimír Just se pohoršuje také nad tím, že 

začali používat německá jména (herečka Zita Kabátová se přejmenovala na Zittu von 

Buchlow a například z režiséra Miroslava Cikána se stal Friedrich Zittau).136 Hana 

Vítová, jež přijala jméno Hanna Witt, po válce tvrdila, že německá jména byla hercům 

přidělována proti jejich vůli.137 Zita Kabátová k tomu, že za okupace natočila dva 

německé snímky, v rozhovoru pro Magazín Dnes z května 2008 řekla: „Ale jaképak 

německé filmy? Vždyť je točil Pragfilm, česká firma. Byly to normální česky obsazené 

filmy, ve kterých se jen mluvilo německy. Bodejť by mě napadlo, že to bude mít nějaké 

následky. To byla od nich pěkná kudlička do zad. /…/ Režisér se jmenoval Cikán a 

komparz byl český. Jakýpak německý film.“138  

Zita Kabátová ale nemá úplnou pravdu. Prag-Film byl německá společnost. 

V dubnu 1940 získali Němci majoritní podíl ve firmě A-B koupí akcií od producenta 

Miloše Havla a v listopadu téhož roku podnik přejmenovali na Prag-Film. O rok později 

byl začleněn do filmového koncernu UFA.139 „Úkolem společnosti bylo vyrábět 

německé filmy za pomoci českých filmových tvůrců a technického personálu. /…/ Prag-
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Film fungoval jako akciová společnost, o níž rozhodovalo ministerstvo propagandy 

společně s Úřadem říšského protektora.“140 

Tehdejší jednání herců se z dnešního pohledu může jevit jako jistý projev 

kooperace s okupanty a přehnané angažovanosti. Ale samotnými aktéry mohlo být 

vnímáno jako podřízení se opatření, jež jim umožnilo pokračovat v práci. Navíc i mezi 

těmito umělci se našly osoby, které se v některých situacích zachovaly obdivuhodným 

způsobem a pomohly více, než kdyby se od veškerého dění distancovaly a stáhly do 

ústraní.  

Také herec Raoul Schránil vystoupil v německém snímku Der Zweite Schuss 

pod jménem Roland Schranil. Podle Stanislava Motla se o Schránilovi méně ví, že na 

konci války spolupracoval s partyzánskou skupinou Carbon, jednoho člena této 

odbojové organizace u sebe nějaký čas ukrýval. Pomohl také dvěma anglickým pilotům, 

kterým se podařilo uprchnout z německého zajetí.141 Lukáš Kašpar však hodnotí 

hercovo chování za okupace přísněji. Cituje z dokumentů z poválečných výslechů, které 

Schránilovi kromě účinkování v německém filmu přičítají ještě další provinění: 

návštěvy příslušníků branné moci, jednoho z nich u sebe herec ubytoval. V jeho rodině 

se údajně hovořilo jen německy a herec vždy jako první vyvěšoval říšskou vlajku. Pár 

dní před květnovou revolucí opustil dům a vrátil se v partyzánské uniformě, po válce 

pak nechal některé jemu nepohodlné osoby zavřít.142  

Nicméně toto tvrzení nepůsobí příliš věrohodně vzhledem k Schránilově 

prokázané spolupráci s odbojem a pomoci anglickým pilotům. Sám herec na začátku 90. 

let v rozhovoru se Stanislavem Motlem řekl: „Já byl nadšený vlastenec, tak mě doma 

vychovali. Za války, to jsem žil s rodiči ve Vídni, mě tatínek, třebaže to bylo zakázáno, 

posílal do tajné české školy. Čechem, a především Čechoslovákem jsem nepřestal být 

ani v Dijonu, kde jsem studoval francouzské gymnázium.“ A dodal, že s německou 

okupací se nemohl smířit. „Ano, byl jsem herec, chtěl jsem dělat divadlo, chtěl jsem 

filmovat… Ale věděl jsem, jakkoli to zní nadneseně, že mé místo je ještě i někde jinde. 

Proto jsem se také zapojil do odboje.“143    

                                                
140 KAŠPAR, Lukáš: Český hraný film za protektorátu: propaganda, kolaborace, rezistence. Vyd. 1. 
Praha: Libri, 2007. 491 s. ISBN 978-80-7277-347-3. s. 240 – 241 
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Podle Kašpara ale patřil Schránil ke skupině tzv. pozdních odbojových 

pracovníků, na které, jak také uvádí ve své knize, vzpomínala i Adina Mandlová: 

„Znala jsem několik případů, kdy filmaři, kteří dříve klidně spolupracovali s Němci, si 

koncem války prostě přišili na klopu židovskou hvězdu a objevili se tak ve filmovém 

klubu. Druhý den je samozřejmě spakovali, oni strávili několik posledních týdnů války 

ve vězení nebo v lágru a  to jim opatřilo alibi pro budoucnost. Anebo se šli očistit na 

barikády.“144 

Jiní herci se, stejně jako Vlasta Burian, práci pro německý film vyhnuli. Asi 

nejradikálnější způsob zvolila herečka Jiřina Štěpničková, jež si nechala operovat 

zdravý kotník, aby nemohla natáčet.145 Další možnost nabízel filmový producent Miloš 

Havel. Poté, co ho Němci v červenci 1941 definitivně připravili o firmu A-B, zůstala 

mu produkční společnost Lucernafilm, která zaměstnávala české filmové pracovníky.146 

Kameraman Ferdinand Pečenka tak mohl díky Havlovi odmítat práci pro Tobis-Film, 

Prag-Film, UFU a nezúčastnit se zájezdu kulturních pracovníků do Říše. Natáčení pro 

Prag-Film byla uchráněna i Hana Vítová, přesto v některých německých filmech za 

protektorátu vystupovala. A Havel pomohl vyhnout se spolupráci s Němci také 

režisérům Františku Čápovi a Otakaru Vávrovi.147  

Tuto informaci ve své monografii potvrdil i Vávra: „Za okupace točit německý 

film jsem nechtěl v žádném případě, ale přímo jsem nemohl odmítnout, protože by to 

ukázalo můj nepřátelský poměr k Říši a následkem toho by to znamenalo likvidaci 

v koncentračním táboru. Podepsal jsem tedy smlouvu s Prag-filmem s podmínkou, že 

mohu odmítnout scénář, který mi nebude umělecky vyhovovat. /…/ Znamenalo to 

nejméně každé dva měsíce přečíst jeden scénář a napsat zdůvodnění, proč mně 

umělecky nevyhovuje. Frič tuto smlouvu také podepsal a natočil v Německu dva 

nezdařené filmy. Čápa uchránil Miloš Havel, aby neměl čas točit v Reichu. Musel jsem 

ovšem také rychle točit český film. Vybral jsem si v Lucernafilmu námět Dívka 

v modrém od de la Cámary.“148   

                                                
144 MANDLOVÁ, Adina: Dneska už se tomu směju. Vyd. 1. Praha: Československý filmový ústav, 1990. 
283 s. ISBN 80-7004-058-0. s. 145 
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Režisér zde ale uvádí také nepravdivé informace. Snímek Dívka v modrém měl 

premiéru již v roce 1940149, tedy dříve, než firma Prag-Film vůbec vznikla a Frič své 

dva německé filmy natáčel v Praze. Pro Prag-Film kromě Friče pracovali ještě tři čeští 

režiséři – Miroslav Cikán, J. A. Holman a Vladimír Slavínský.150  

 

Právě proto, že Burian odmítl zájezd do Lipska a vyhýbal se také filmům 

německých společností, nemohl se podle Vladimíra Justa účinkování ve skeči Hvězdy 

nad Baltimore ubránit.151 Skeče ale nahrávali i jiní herci, například Jára Kohout, 

Jindřich Plachta, Karel Postránecký, Fanda Mrázek nebo Čeněk Šlégl. Ten mimo jiné 

pracoval v Burianově divadle, kde byla už v roce 1934 uvedena hra Ulice zpívá (o pět 

let později vznikl stejnojmenný film). Just v této souvislosti upozorňuje na Šléglovu 

zápornou postavu „židovského“ vetešníka Puškvorce. Kus podle něj divadlo hrálo i za 

protektorátu (obnovená premiéra se konala 14. listopadu 1941) a na Šléglovu adresu 

dodává: „Kdyby měl takový komik alespoň promile cti v těle, musel po příchodu 

nacistů do Prahy s podobnou komikou okamžitě a rázně skoncovat; Šlégl však naopak 

svou „židovsko-komickou“ parketu za okupace ještě víc vycídil.“152 V tomto má Just 

nepochybně pravdu, ale samo uvedení hry, kterému mohl Burian jako ředitel divadla 

zabránit, bylo za války dosti nevhodné, jelikož se vědělo o perzekuci Židů, i když s 

existencí koncentračních táborů se celá veřejnost seznámila až po válce.    

Lukáš Kašpar ve své publikaci věnuje pozornost především filmové verzi hry a 

píše o ní v souvislosti s protižidovskými snímky. Ten prý v domácí kinematografii 

nikdy nevznikl, ale „první film, kde se vyskytuje postava, jež odkazuje na negativní 

obraz Žida, je Ulice zpívá (1939) Ladislava Broma. Čeněk Šlégl zde karikuje postavu 

domněle židovského vetešníka Puškvorce, který typologicky odpovídá negativně 

nahlížené postavě židovského obchodníka.“   

V hlavních rolích se tu objevili Vlasta Burian a Jaroslav Marvan. „V celém 

filmu není řečeno, že je Puškvorec Žid, třebaže splňuje svými lichvářskými sklony a 

typologií všechny dobové rasistické  předpoklady k tomu, aby byl za židovského 

obchodníka považován. Je to prostě jen vetešník se zločinnými sklony, ale kdo znal 
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kontext, musel považovat Puškvorce za Žida.“153 Just ve své knize jmenuje Čeňka 

Šlégla také jako spolurežiséra snímku, ale režijně se na něm, kromě Ladislava Broma, 

podílel i Vlasta Burian, což autor opomíná.154       

Vladimír Just pro srovnání chování Vlasty Burina a jeho kolegů navíc uvádí, že 

Burian, na rozdíl od Jaroslava Marvana, Josef Kemra, Hany Vítové nebo Bedřicha 

Veverky, nikdy neposkytl interview Vlajce ani Árijskému boji.155 Toto tvrzení však 

vyvrací Lukáš Kašpar, podle kterého Vlajka  přinesla minimálně jeden rozhovor 

s Vlastou Burianem, a to 22. srpna roku 1939.156 Někteří herci na stránkách těchto 

periodik také inzerovali pozvánky na svá představení, například Jára Kohout nebo Jára 

Beneš; Divadlo Járy Kohouta prý (podle dokumentů z bývalého Úřadu říšského 

protektora) dokonce nabízelo hraní pro německou armádu.157   

 Vrátím-li se ještě naposledy ke skeči Hvězdy nad Baltimore, musím zmínit také 

dopis dr. Miroslava Očadlíka z 8. října 1945, v němž potvrzuje, že Burian byl 

rozhlasovému režisérskému oddělení pro účinkování ve skeči přidělen příkazem. 

Rozkaz mohl udělit buď intendant Thürmer, nebo německý Sendenleiter Horst Pabel. 

Podle Buriana a dalších svědků to byli oba. „Výkon Vlasty Buriana v roli ministra 

Masaryka byl tehdy takový, že dodnes mezi pamětníky o něm koluje názor, že to byl 

výkon sabotážní, neboť chyběla tu zcela osobitost herecká /…/ výkon působil mdle a 

bezbarvě. /…/ Podotýkáme, že Vlasta Burian se o účinkování v rozhlase nikdy sám 

neucházel, /…/ bylo ho nutno k vystoupení přemlouvat.“158  

Obdobný dojem udělal Burianův výstup i na vyšetřujícího soudce trestního 

soudu na Pankráci, JUDr. Miroslava Vlka: „Na skeč Hvězdy nad Baltimore jsem si 

dobře pamatoval, protože jsem jej před nedlouhou dobou slyšel z rozhlasu na vlastní 

uši. Po jeho poslechu jsem si v duchu říkal, že bych se vůbec nedivil, kdyby Němci 

Buriana za takový herecký výkon zavřeli. Odříkával roli Masaryka s neskrývanou 

nechutí, mdle a nevýrazně. Po jeho typickém a nezaměnitelném hereckém projevu 
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nebylo ani stopy. Vypadalo to tak, jako by za Buriana zaskakoval nějaký podřadný 

herec.“159 Toto vyjádření ale mohl Ondřej Suchý zaznamenat až někdy na začátku 90. 

let. V říjnu roku 1989 prostřednictvím Svobodného slova začal hledat pamětníky 

Burianova případu a ozval se mu právě doktor Vlk.160  Podle Lukáše Kašpara však tato 

fakta nemění nic na tom, že Burianovo „účinkování nelze označit jinak než jako 

nemorální projev kolaborace.“161 

 Koncem července roku 1942 na Burianův výstup reagovali také Jiří Voskovec 

s Janem Werichem ve svém pořadu „Černá čtvrthodinka V + W“ vysílaném 

rozhlasovou stanicí Hlas Ameriky. Zakladatelé Osvobozeného divadla v něm sehráli 

scénku, ve které Buriana zesměšňovali a označovali jej za kolaboranta.162 Ale o 37 let 

později i Jan Werich Burianovu údajnou spolupráci s Němci odmítl, když prohlásil, že 

herec podle něj rozhodně nekolaboroval a uznal, že se kontaktu s okupanty nemohl 

úplně vyhnout.163 

Za Buriana se přimluvil i sám Jan Masaryk, jehož v inkriminovaném skeči 

parodoval. „Na opětovný dotaz osobního tajemníka pana ministra zahraničí  dr. V. 

Müllera byl mu sdělen obsah přípisu Československého rozhlasu č. 53 14 ze dne 8. 10. 

1945. Na to dr. Müller písemně prohlašuje, že dle stanoviska ministra zahraničí není 

zájmu na stíhání Vlastimila Buriana pro jeho účinkování v rozhlase ve skeči Hvězdy na 

Baltimore. V Praze, dne 9. 10. 1945“164 

Aby se Burian vyvaroval účinkování v dalším skeči, vymluvil se na laryngitidu. 

Nevstoupil ani do Ligy proti bolševismu nebo Svazu pro spolupráci s Němci a nepřispěl 

do ankety proti židobolševismu, kterou vyhlásil Árijský boj v roce 1943.165 List oslovil 

100 kulturních pracovníků, ale i přes urgence jich reagovalo jen 34. Některým z nich se 

podařilo odpovědět dosti vyhýbavě, jiní respondenti ale projevili značnou horlivost. 

Z herců se k anketě vyjádřil jen Jaroslav Marvan.166 Burian odmítl také poskytnou 
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finanční podporu redaktorům Árijského boje i tzv. Tiskovou pomoc fašistické Vlajce. 

Na stránkách ani jednoho z těchto periodik nikdy nezveřejnil svůj inzerát a neúčastnil se 

představení pro Německý červený kříž.167   

 Just navíc upozorňuje na to, že od roku 1942 herec nenatočil ani žádný další 

český film (jeho poslední protektorátní snímek se jmenoval Zlaté dno).168 Lukáš Kašpar 

k Burianovu odmítavému postoji k natáčení pro Němce dodává, že se Prag-Film o 

spolupráci s ním snažil do konce války a herec s ním podepsal kontrakt na několik 

snímků.169 Do hlavní role v německém filmu se jej snažilo obsadit i ministerstvo  

propagandy. Burian na jeho nabídku nepřistoupil, i když mu ministerstvo přislíbilo 

čtvrtmilionový honorář.170 Kašpar také odkazuje na dopis produkčního šéfa Prag-Filmu 

E. W. Ema říšskému filmovému intendantovi Froeweinovi z 27. března 1944, v němž se 

píše, že Burian měl být původně obsazen do snímku „Romantische Braufahrt“, ale 

nakonec v něm nehrál, jelikož se měl natáčet mimo hlavní město a herec měl povinnosti 

v pražském divadle.171  

Prag-Film měl naplánovanou také řadu filmů, které nakonec nerealizoval. Erich 

Engel měl natáčet komorní komedii „Iphigenie und der Prinz“ s Vlastou Burianem a 

Hanou Vítovou. S Natašou Gollovou se měl Burian sejít při práci na komedii „Spiel“ 

režiséra Miroslava Cikána.172 Němci si přáli, aby vznikl i snímek, v němž by se podle 

nich „největší český komik“ setkal s rakouským komikem Hansem Moserem.173  

 Rok 1942 znamenal pro Buriana také ocenění jeho herecké práce. Dne 12. 

července obdržel Svatováclavskou cenu, kterou předával ministr školství a národní 

osvěty Emanuel Moravec. Jak si herec této odměny považoval naznačil Lukáš Kašpar, 

když ve své studii citoval Jaroslava Marvana: „Stalo se například, že jsem v roce 1940 

dostal Státní cenu a on ne. To se ho moc dotklo… Dokonce jsme spolu dva měsíce 

nemluvili.“ Kašpar dodal, že tyto ceny jsou také někdy dávány do souvislosti 

s kolaborací. „Vzhledem k tomu, že je přiděloval Filmový poradní sbor, nešlo 

prvoplánově o ocenění politického rázu, ale skutečně o pokus odměnit významné 
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počiny na poli české kinematografie. Tato akce samozřejmě okupačnímu režimu 

konvenovala už tím, že se tak svým způsobem umělci korumpovali a docházelo k 

„posvěcení“ oficiálních protěžovaných celebrit.“174 

 Jak vzpomínal Otakar Vávra, další z laureátů, někteří se mu tímto oceněním 

snažili uškodit ještě dlouho po válce: „Ve dvaačtyřicátém roce jsem dostal národní cenu 

za filmy Turbina a Pohádka máje. Členem poroty byl tehdy také kritik A. M. Brousil. 

Po osmašedesátém roce začal režisér Balík roztrušovat, že jsem dostal politickou cenu 

Českomoravskou orlici, aby ze mne udělal kolaboranta.“175  

Vlasta Burian se zdánlivě odvážně projevoval i na scéně svého divadla, když 

publikum bavil zesměšňováním představitelů okupační moci. Na druhou stranu se však 

před případným postihem do jisté míry chránil známostí s Antonem Zanklem a 

Wilhelmem Söhnelem, kteří ho často navštěvovali v jeho vile. S některými 

zamýšlenými výstupy údajně seznamoval Zankla předem a nechával si je od něj jakoby 

schvalovat.176 Šéf referátu kulturněpolitického oddělení mu měl podle jeho slov 

pomáhat také oddalovat účinkování v německých snímcích, na které podepsal s Prag-

Filmem smlouvu.177  

 Další důkaz Burianovy rezistence spatřuje Vladimír Just v tom, že herec do 

svého repertoáru zařazoval hry „antifašisty a antimilitaristy Ericha Kästnera“, uváděl je 

však pod pseudonymem. Sám Burian na to při výslechu neupozornil. A hlavně v divadle 

zaměstnával pro jeho chod spoustu nepotřebných lidí, především sportovců.178 To, že 

Burian pomohl v době okupace řadě osob dokládají nejen jeho další životopisci. 

Redaktorovi Rudého práva Karlu Konrádovi umožnil i za války vést časopis Divadlo 

Vlasty Buriana.179 Podle Vladimíra Justa tak nejspíš Konráda zachránil před 

koncentračním táborem.180 Skutečnost, že Burian kryl v době okupace komunistického 
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žurnalistu dokládá také Otakar Vávra, i když tvrdí, že pro něj Konrád pracoval jako 

dramaturg.181  

Herec Radovan Lukavský se díky Burianovi vyhnul totálnímu nasazení. Když 

komikův soubor opouštěl Jaroslav Marvan, Burian si jako náhradu za něj vyžádal právě 

Lukavského. Tehdy ještě student konzervatoře podepsal na konci června s Burianovým 

divadlem smlouvu na sezonu 1944 – 1945, 1. září 1944 však došlo k uzavření všech 

českých divadel.182 

 

Veřejný státní žalobce doktor Kotýnek nakonec dospěl k závěru, že Burian 

účinkoval ve skeči na příkaz Němců a „roli sehrál tak, že jeho výkon byl všeobecně 

označován za sabotážní. Tím byla potvrzena obhajoba Burianova, že úlohu převzal 

z donucení a monotónně ji odříkal. Nelze proto tuto činnost subsumovati pod paragraf 

3, odstavec 1. retribučního dekretu, neboť není dán zlý úmysl“. A protože nebylo možné 

Burianovi prokázat žádné další, závažnější  provinění, rozhodl vyšetřující soudce o 

zastavení řízení proti němu.183 

 

I když bylo trestní stíhání Vlasty Buriana podle velkého retribučního dekretu 

zastaveno, v příštím roce se jeho případ projednával znovu. Tentokrát měla trestní 

nalézací komise posoudit, zda se neprovinil proti malému retribučnímu dekretu. Až po 

letech vyšlo najevo, že na jeho potrestání měla zájem Státní bezpečnost, ale obnovení 

řízení se dožadoval i Svaz herců. Vladimír Just k tomuto podává zcela logické 

vysvětlení: „Z této kauzy měl být vyroben exemplární příklad potrestání buržoazního 

symbolu „selfmademana“, symbolu soukromo podnikatelské pýchy, tvořivosti a 

prosperity, jíž Burian v očích celého národa výmluvně ztělesňoval.“184  

Vlasta Burian přišel hned po válce o své divadlo, jež bylo přejmenováno na 

Divadlo kolektivní tvorby. Burianova scéna založená v roce 1925 sídlila nejprve v Adrii 

na Václavském náměstí, pak se přestěhovala na roh Jungmannovy a Lazarské ulice, 

do podzemí paláce Báňské a hutní společnosti (zde měl komik také své dílny, módní 
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salón a kino).185 Dnes na tomto místě sídlí Divadlo komedie. Svou scénu Burian 

původně pojmenoval Burianovo divadlo, ale po vzniku D 34 E. F. Buriana, jí pro 

odlišení dal název Divadlo Vlasty Buriana.186  

 

Vladimír Just ve své publikaci dokládá citací ze tří dopisů, že v březnu roku 

1946 žádal přednosta Zemského úřadu Státní bezpečnosti Jaroslav Prosser po veřejném 

žalobci Kotýnkovi spisy, týkající se Burianova případu. Ty dále postoupil Ústřednímu 

národnímu výboru v Praze, aby proti herci mohlo být zahájeno šetření podle dekretu č. 

138/1945 (tj. malého retribučního dekretu). A poslední dopis z dubna 1947 informuje o 

tom, že řízení proti Burianovi má být obnoveno na popud ministerstva vnitra, respektive 

Státní bezpečnosti.187   

 O to, proč zatím nebylo proti Vlastovi Burianovi ani Adině Mandlové zakročeno 

podle malého dekretu, i když na ně byla podána žaloba, se v květnu roku 1946 zajímal i 

ministr vnitra Václav Nosek.188 Začátek Burianova trestního stíhání podle malého 

dekretu tedy iniciovalo ministerstvo vnitra. A soudní proces se uskutečnil 8. července 

1946 v malém sále Městské knihovny v Praze. Předsedou trestní nalézací komise 

Ústředního národního výboru, která případ posuzovala byl doktor Antonín Kučera189, 

členy potom doktor Kralovec, doktor Heyrovský a Josef Bělohrad. Obvinění proti 

Burianovi zněla takto: 

„a) Dopustil se přestupku proti národní cti tím, že se přihlásil k německé národnosti, 

respektive zažádal o přiznání říšskoněmeckého státního občanství. 

b) Propagoval případně podporoval nacismus a politicky i odborně spolupracoval 

s Němci a českými zrádci v míře přesahující meze průměrně nařízeného výkonu. 

c) Stýkal se společensky s Němci v rozsahu přesahujícím míru nezbytné nutnosti.“190 

 Informaci, že herec přijal německé občanství označilo za nepravdivou již 14. 

září 1944 Českomoravské filmové ústředí. Komise tuto skutečnost uznala. Dále bylo 

Burianovi opět vytýkáno účinkování ve skeči Hvězdy nad Baltimore. Burian se v tomto 

případě hájil argumenty, které uznal již veřejný státní žalobce. Tentokrát v jeho 
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prospěch svědčila i pěvkyně Národního divadla Marie Podvalová, Věra Skálová a člen 

vyšetřovací komise Ryšavý (nejspíš se jednalo o komisi, která sbírala podklady, na 

jejichž základě mohl být Burian poslán před mimořádný lidový soud). Všichni se shodli 

na tom, že skeč byl reprodukován „vlažně“ a „jednotvárně“. Opak tvrdil spisovatel a 

novinář Jiří Weil.191 Weil byl přesvědčeným komunistou, absolvoval několik návštěv 

Sovětského svazu a v letech 1933 až 1935 tam působil jako překladatel. O dva roky 

později však byl vyloučen z Komunistické strany Československa, jelikož ve svém 

románu „Moskva-hranice“ odhalil fungování stalinismu. Pro něj samotného to bylo 

bolestné zjištění.192 

Nedoložené pomluvy, například členů Divadla kolektivní tvorby, o Burianových 

konfidentských stycích s gestapem předseda trestní  nalézací komise označil za 

bezpředmětné. A Němci podle Buriana „běhali za ním“, protože usilovali o jeho 

účinkování v německých filmech, on sám o ně nestál a nabídky, které dostával, odmítal. 

Na tvrzení, že jako jediný z herců směl za protektorátu používal vlastní auto odpověděl: 

„Automobil jsem měl celou válku podvodně, neboť jsem chtěl sabotovat benzin a 

objíždět gumy. /…/ Záměrně jsem podepisoval  všelijaké filmové smlouvy, abych 

dostal od Němců povolení na jízdu autem a na příděl benzinu… Vlastně jsem Němce 

doběhl, neboť jsem jezdil na fingované průkazy a jak říkám, sabotoval benzin.“193 

K tomuto úsměvnému zdůvodnění se po válce opakovaně vracelo několik novinářů. 

Své společenské styky s Němci vnímal Burian kvůli svému postavení jako styky 

odborné. Nebyl ale pouze v kontaktu s reprezentanty protektorátních kulturních institucí 

Antonem Zanklem a Wilhelmem Söhnelem, ale 10. března 1943 se účastnil večírku 

v pražském Rudolfinu pořádaném Karl Hermanem Frankem. Státní ministr během něj 

chtěl poznat představitele české kultury.194  

O tomto večeru píše ve svých pamětech jeho další účastnice herečka Adina 

Mandlová: „Po chvilce všichni přítomní rozvázali, díky alkoholu, kterým se při žádné 

z oficiálních příležitostí nešetřilo, a brzo téměř každý, kdo měl ruce a nohy a uměl něco 

zazpívat, zatančit nebo zarecitovat, byl připraven našeho největšího nepřítele bavit. /…/ 

Když se konečně všichni vlastenci dokonale vyproducírovali a Zdeněk Štěpánek pronesl 
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k Frankovi celkem přátelskou řeč, kvůli níž mu po válce všichni, včetně těch, kdo tam 

tenkrát popíjeli, nemohli najednou přijít na jméno, rozpoutalo se všeobecné veselí a 

mnoho herců, kteří si rádi zadarmo přihnuli, se nechovalo zrovna důstojně.“195 Burian 

ten večer Frankovi sehrál výstup „nemocná hraběnka“. Před komisí se snažil hájit tím, 

že šlo o „frivolní scénku“, čímž naznačoval, jak o přítomných smýšlel, ale Vladimír Just 

upozorňuje, že stejný výstup herec několikrát předvedl i před svými přáteli, například 

na svatbě herečky Ljuby Hermanové.196 Vzhledem k tomu, že Adina Mandlová ve 

svých memoárech přiznala, že zvažovala, zda na večírek půjde, nejspíš se pozvání na 

něj dalo odmítnout.197  

Při druhém posuzování případu Burianovi pomohly dopisy jeho bývalých 

zaměstnanců a členů fotbalového klubu AC Sparta, kteří se v nich za něj zaručili. 

Zpěvačka Národního divadla Marie Podvalová uvedla, „že Burian využíval svých styků 

s Němci mj. k tomu, že opakovaně a nakonec úspěšně intervenoval ve prospěch jejího 

bratra, uvězněného v koncentračním táboře.“ Doktor Levit ml. zase doložil, „že Burian 

přechovával tajně ve svém divadle veškerý lékařský inventář a ordinační zařízení 

židovského lékaře profesora Levita st., jemuž posílal pravidelně potraviny do 

koncentračního tábora. Veškerý inventář pak předal neporušený po válce doktoru 

Levitovi juniorovi.“198  

K tomu, že se Burian za války Němcům zcela nevyhýbal Lukáš Kašpar dodává: 

„Někdo musel být ve styku s okupanty už jen proto, že zastával místo, na němž 

zodpovídal za řadu svých zaměstnanců. To je případ Vlasty Buriana či zmíněného 

Havla.“199 A i zástupci trestní nalézací komise se nakonec jednomyslně usnesli na 

zastavení trestního stíhání proti herci.200   

Toto konečné rozhodnutí ale neuspokojilo Státní bezpečnost. Navíc předseda 

komise doktor Kučera nepoužil proti Burianovi výpověď herečky Lídy Baarové, která 

byla získána během jejího pobytu v pankrácké věznici. Že měla bezpečnost na 
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Burianově případu velký zájem dokládá i skutečnost, že ho v letech 1945 až 1950 

nechala sledovat. Zakázala například jeho plánované vystoupení v bratislavské Redutě, 

inzerované na červenec 1946 a zajistila, aby do budoucna nesměl účinkovat ani nikde 

jinde.201  

Ústřednímu národnímu výboru hlavního města Prahy pak předložila další 

důkazy k posouzení, zda by proti herci nemělo být obnoveno trestní řízení podle malého 

nebo dokonce velkého retribučního dekretu. Jednalo se o svědectví Lídy Baarové a 

Wilhelma Söhnela, dokládající, že Burian využíval styky s Němci ve svůj osobní 

prospěch. Jeho bývalí zaměstnanci vypověděli, že Němcům vycházel vstříc a při setkání 

s nimi používal nacistický pozdrav. Svých známostí u vysokých německých úřadů měl 

zneužít také ke koupi pozemku od hlavního města Prahy a podle článku Jiřího Weila 

v Kulturní politice se zapomnělo na „kus s antisemitskou tendencí“, který za 

protektorátu uvádělo Burianovo divadlo. Novinář měl na mysli hru Ulice zpívá.202  

Proti Burianovi bylo řízení skutečně opět zahájeno. Tentokrát podle malého 

retribučního dekretu. Odehrálo ve velkém sále ústřední městské knihovny v Praze 

v sobotu 3. května 1947 a ještě ten večer si herec vyslechl rozsudek. V čele komise 

nahradil doktora Kučeru „spolehlivější“ doktor Miroslav Houska, o této výměně 

rozhodla Státní bezpečnost. Vladimír Just upozorňuje, že bezpečnost žádala Ústřední 

národní výbor v Praze o obnovu řízení opakovaně, potřebovala totiž Buriana odsoudit 

před 4. květnem 1947. Tímto datem končila platnost retribučních dekretů.203  

Herec byl při přelíčení znovu dotazován na to, zda přijal říšskoněmecké 

občanství, projednávalo se jeho účinkováni ve skeči Hvězdy nad Baltimore a 

společenské styky s Němci. V těchto případech použil Burian na svou obhajobu stejné 

důkazy jako při předchozím procesu. Nově byl obviněn z čerpání materiálních a 

osobních výhod od okupantů, jelikož si v roce 1943 v Praze koupil pozemek, na kterém 

vystavěl tenisový kurt. Burian se bránil tím, že jednal pouze s českými úředníky 

pražského magistrátu. Když se však o této transakci dozvěděli Němci, prohlásili kupní 

smlouvu za neplatnou a herec poté skutečně využil známosti s Antonem Zanklem, aby 

byla německá anulace smlouvy zrušena.204  
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 V městské knihovně promluvilo také devět svědků obžaloby. Někteří dosvědčili, 

že Burian při příchodu do rozhlasu zdravil Němce zdviženou pravicí. A jeden ze 

zaměstnanců divadla uvedl, že tam herce Němci často navštěvovali a i s nimi se vítal 

nacistickým pozdravem. Burian tvrdil, že takto zdravil „z žertu, nikdy ne vážně“, ale 

odmítal užívání nacistického pozdravu mimo divadlo. Nevzpomínal si, že by to někdy 

udělal. I plukovník Roja, bývalý spolumajitel Divadla Vlasty Buriana, tvrdil, že pokud 

se s Burianem někdy zdravil zdviženou pravicí bylo to z legrace. Trestní komise to však 

neuznala. Herec podle ní svým jednáním pobouřil okolí, čímž „naplnil skutkovou 

podstatu přestupku odstavec 1 dekretu č. 138/45 Sb., zejména i s ohledem na odstavec 

10 písmeno c) směrnic ministerstva vnitra.“205       

 Just k tomuto obvinění dodává, že „jisté je pouze jedno: kompletně všichni 

svědkové Burianova hajlování učinili svou výpověď na přímý popud – nebo alespoň 

v přímé režii – úřadoven Státní bezpečnosti.“ Na druhou stranu připouští, že tato 

skutečnost „ještě možnou pravdivost těchto svědectví nevyvrací. Přinejmenším ji však 

problematizuje.“206 

Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha měli čeští 

umělci vyjádřit svou oddanost Třetí říši a protektorátní vládě. Dne 24. června 1942 se 

sešli v Národním divadle herci, mezi nimi Karel Höger, Lída Baarová, Nataša Gollová, 

Adina Mandlová, Zdeněk Štěpánek a řada dalších, ale také hudebníci, dirigenti nebo 

dramaturgové z divadel celého Protektorátu Čechy a Morava.207 Známá je fotografie, 

která tyto osoby zachycuje se zdviženou pravicí. A stejné gesto předváděli i účastníci 

červencové manifestace oddanosti Říši na Václavském náměstí. Zúčastnilo se ho 200 

tisíc občanů a zazněla na něm dokonce naše státní hymna.208  

Na shromáždění na Václavském náměstí upozorňuje také Vladimír Just a 

dodává, že tyto kolaborující před postihem ochránila anonymita davu.209 O tom, že 

podobné projevy nedokazovaly nic o skutečném smýšlení či jednání jejich aktérů svědčí 

třeba případ Karla Högera, který za války finančně podporoval několik rodin, jejichž 
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příbuzní byli internováni v koncentračních táborech nebo nacistických věznicích a 

působil dokonce jako kurýr mezi odbojovými skupinami v Praze a na Moravě.210   

V souvislosti s tímtéž obviněním poukazuje Vladimír Just ještě na Burianovy 

dokonalé imitační schopnosti a jakousi potřebu napodobovat vše kolem něj. Jeho 

užívání nacistického pozdravu tedy mohlo být ukázkou „spontánního groteskního 

výsměchu. /…/ Projevem nespoutaného, neovladatelného napodobovacího pudu. A 

nikoli tedy projevem vědomého přihlášení se k panující ideologii, projevem vědomé 

kolaborace či loajality s mocí.“211 Tento argument ale působí jako urputná snaha najít 

pro každý Burianův čin nějakou omluvu a zastat se ho za každou cenu. Při čtení Justovy 

nepochybně kvalitní studie je znát, že není vůči herci vždy zcela nestranný.  

Otakar Vávra ve svých memoárech vzpomíná na to, jak si přijel Josef Goebbels 

do Prahy prohlédnout Barrandov a pozval jeho a další režiséry na oběd do ateliérové 

restaurace. Zmiňuje také, že si německý ministr propagandy „velmi vážil Vlasty 

Buriana. Při představování se Burian postavil do vojenského pozoru, srazil paty a 

pozdravil zdviženou pravicí, nacistickým pozdravem.“212 K této události se vrací i 

Lukáš Kašpar, když cituje z výpovědi herce Zdeňka Štěpánka zaznamenané 28. června 

1945.  

Říšského ministra propagandy měli na Barrandově přivítat významní čeští 

filmoví pracovníci. Štěpánek byl do ateliérů pozván dopisem, který ale nezmiňoval 

důvod jeho přítomnosti. „Bylo tam asi 10 lidí … pamatuji si jen Friče a Vávru. Při 

setkání jsme stáli všichni v řadě, myslím, že to byl Schulz, který nás představoval 

podáním ruky. Zdviženou pravicí jsme nezdravili, jedině Goebbels. Také byl přítomen 

Vlasta Burian. Když jsme potom odcházeli, zdravil Burian Schulze, kterého jsme 

potkali, zdviženou pravicí. Když jsem toto Burianovi vytýkal, poukazoval na to, že se 

tak zdravil už od dětství, tj. v tom smyslu, že na sebe s hochy křičeli nazdar, nazdar a 

zvedali při tom ruce. Mimoto, že je to konečně starý římský pozdrav.“213 Burian se 
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bránil také tím, že jestliže používal nacistický pozdrav bylo to na jevišti, kde zdviženou 

pravicí, ale se zaťatou pěstí, naznačoval, jak vysoko skáče jeho pes.214  

Ze všeho nejvíce ale Burianovi uškodilo svědectví  herečky Lídy Baarové 

pořízené v pankrácké vazební věznici  majorem Státní bezpečnosti dr. Bouchalem, který 

měl hercův případ na starosti. Baarová u výslechu v červnu 1946 vypověděla, že Burian 

mohl s povolením německých úřadů používat osobní automobil i v době, kdy to téměř 

všem ostatním bylo zakázáno. Stýkal se podle ní s významnými představiteli okupační 

moci, především s vedoucím filmového referátu kulturněpolitického oddělení Úřadu 

říšského protektora Antonem Zanklem, a hostil je ve své vile na Hanspaulce. Na těchto 

večírcích se snažil prosadit své záměry týkající se natáčení některých filmů v němčině.  

Při posledním projednávání případu zaznělo také svědectví Burianova přítele a 

tenisty Josefa Síby. Když ale vypovídal v hercův prospěch, předseda trestní nalézací 

komise ho údajně napomínal, aby mluvil pravdu.215 A podle článku ve Svobodném 

slově komise nevyslechla ani jednoho svědka obhajoby.216 

Herec měl mít dokonce známosti v Černínském paláci v okolí Karla Hermana 

Franka a měl se také přátelit s tajemníkem pražského gestapa Dressem. Při jedné 

z návštěv, jíž se účastnila sama Baarová, předváděl Burian scénku „nemocná hraběnka“ 

a Zankl herečce řekl, že ji sehrál také před K. H. Frankem, nevzpomněla si však při jaké 

příležitosti. Buriana navštěvovali také němečtí režiséři a umělci, kteří zavítali do Prahy. 

Komikovu oblibu u okupantů dokládá podle Baarové také fakt, že se jako jediný 

divadelní a filmový umělec vyhnul totálnímu nasazení. V té době jezdil ve vlastním 

autě na dobře honorované zájezdy. Okupanti mu vyšli vstříc také při uzavírání divadel a 

jeho vlastní mu povolili přeměnit na biograf. Veškerá Burianova činnost za okupace 

podle ní vyplynula z přátelských styků s okupanty a snahy se jim zavděčit, tyto kontakty 

pak měl herec udržovat „zřejmě z osobního prospěchu a byly vyloženou kolaborací.“217  

Vladimír Just popírá tvrzení, že Burian zneužíval styků s Němci k prosazování 

německých projektů. A svolení k „přeměně“ divadla na biograf dostal Burian ještě za 

první republiky. V jeho divadle fungovalo přes den kino již od 30. let. K návštěvám 
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Wilhelma Söhnela a Antona Zankla Just dodal, že ani jednoho z nich poválečné soudy 

nepotrestaly a Söhnel navíc obdržel československé občanství.218   

Nicméně podle Petra Bednaříka se československé ministerstvo vnitra snažilo 

dostat Zankla před soud, ale bezúspěšně. Anton Zankl uprchl v květnu 1945 z Prahy. Za 

okupace se o něm hovořilo jako o dobrém příteli K. H. Franka. Státní sekretář se s ním 

údajně radil o důležitých záležitostech týkajících se Úřadu říšského protektora a když se 

Zankl snažil v roce 1940 neúspěšně dostat do SS (jeho přihláška byl zamítnuta, jelikož 

nebyl „rasově čistý“), Frank za něj intenzivně intervenoval.  

Při Frankově poválečném vyšetřování se ukázalo, že Zankl zničil film natočený 

nacisty při vyhlazování Lidic. Ministerstvo vnitra dopisem z 20. února 1947 žádalo 

Československou komisi pro vyšetřování válečných zločinců v Augsburgu, aby po 

Zanklovi zahájila pátrání a vydala ho zpět do země. K tomu však nedošlo. Olga 

Scheinpflugová o něm ve svých pamětech napsala, že za protektorátu pracoval pro 

americkou vojenskou kontrarozvědku (CIC), jež se ho po válce ujala. Tuto informaci se 

však podle Petra Bednaříka nepodařilo ověřit. Ale ve spisech osob, jež byly po roce 

1948 v Československu obviněny ze spolupráce se zahraničními rozvědkami, jsou podle 

něj zmínky o tom, že Zankl po válce pracoval jako instruktor ve výcvikovém středisku 

v Bavorsku. A jeho jméno se objevilo také na seznamu bývalých příslušníků gestapa, 

sicherheitsdienstu a abwehru, který v prosinci 1962 sestavil 7. obor II. správy 

ministerstva vnitra. Tyto osoby měly působit jako agenti či spolupracovníci německé 

zpravodajské služby BND ve Spolkové republice Německo nebo v Rakousku.219    

  Wilhelma Söhnela se v květnu 1945 zadržet podařilo a poté byl vyšetřován. 

Společnost Moldaviafilm jej totiž zažalovala, že ji jako dosazený správce připravil o 

600 tisíc korun. Veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu ale zastavil jeho 

stíhání a 26. října 1946 jej propustil z vazby. Údajně kvůli „převažujícímu veřejnému 

zájmu na jeho odsunu“, který se ale neuskutečnil. Söhnelovi byl zabaven majetek a 

Moldaviafilm dostal jako náhradu 45 tisíc korun. Söhnel po propuštění z vazby skutečně 

získal prozatímní osvědčení o československém státním občanství, ale po únoru 1948 

mu bylo zase odebráno. V roce 1947 žádal o povolení vycestovat do Rakouska, ale 

nebylo mu vyhověno a 28. září 1948 překročil hranice ilegálně. V Německu pracoval 
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pro filmovou společnost UFA, jako vedoucí jejího exportního oddělení, později převzal 

její zahraniční oddělení ve Vídni.  

Osvědčení o československém státním občanství mohl Söhnel podle Petra 

Bednaříka získat na základě paragrafu 2 dekretu č. 21/1945 o odejmutí státního 

občanství, jako se to stalo Němcům, kteří za okupace prokazatelně sloužili zájmům 

československého státu. U Söhnela mohlo jít o skutečnost, že se zasloužil o zachování 

českého filmu, jak ve svých monografiích uvádějí i někteří herci.220 Adina Mandlová o 

něm například tvrdila, že se „nikdy nechoval jako nacista a za války pomohl spoustě 

českých filmařů.“221  

Aleš Cibulka získal od Miroslava Čvančary, potomka majitele filmové půjčovny 

do níž byl Söhnel po jejím zabavení dosazen, další informace o jeho poválečném osudu. 

Söhnel byl údajně na žádost československého ministerstva národní bezpečnosti  26. 

července 1950 zadržen v Rakousku a opět vydán do Československa. V Praze se totiž 

připravoval zinscenovaný proces s údajnými zosnovateli tzv. „Případu Krčman“ nebo 

„Krabičkového atentátu“ na ministry předúnorové vlády – Petra Zenkla, Prokopa Drtinu 

a Jana Masaryka. Účelem bylo dokázat, že reakční síly připravily atentát proto, aby 

z něj mohly vinit Komunistickou stranu Československa a převzít státní moc. Söhnel 

v případu, který „pro nedostatek důkazů zmizel do ztracena“, figuroval pod krycím 

jménem Severka. Nakonec dostal trest za ilegální opuštění republiky, který si odpykal 

už vazbou a na konci května 1953 došlo k jeho vyhoštění do Rakouska. Adina 

Mandlová ho po letech potkala v Mnichově. Zařídil si podle ní „advokátní kancelář ve 

Frankfurtu a vymáhal českým emigrantům náhrady za ztrátu majetku za německé 

okupace.“222 V roce 1977 působil v Mnichově jako právní zástupce jedné bavorské 

filmové společnosti a zemřel roku 1981.223  

 Miroslav Čvančara dále tvrdil, že jeho strýc a otec měli štěstí, že jako árijci 

„nedopadli tak jako židovští majitelé pražských půjčoven Koruna-film, Arkofilm a Beda 

Heller-film, jimž byl JUDr. Wilhelm Söhnel také určen za „treuhändera“ a likvidátora. 

Žádný z nich se totiž z koncentračního tábora nevrátil. Nutno však zdůraznit, že na 
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jejich fyzické likvidaci Söhnel nenesl žádnou vinu.“224 Z funkce, kterou zastával naopak 

podle Čvančary „mnoha Čechům pomohl a během války umožnil natočit několik 

českých filmů s národní tematikou“. Jako cenzor schválil scénář k českému filmu 

Babička.225 

 

 Burian byl nakonec shledán vinným, protože podporoval nacismus účinkováním 

ve skeči Hvězdy nad Baltimore a užíváním nacistického pozdravu. Kvůli vlastnímu 

prospěchu se v nadměrné míře stýkal s Němci a svým chováním vzbudil veřejné 

pohoršení. Provinil se tak proti prvnímu paragrafu dekretu prezidenta republiky o 

trestání některých provinění proti národní cti. Byl odsouzen k tříměsíčnímu vězení, půl 

miliónové pokutě a veřejnému pokárání. Do vyměřeného trestu se mu započetly tři 

měsíce  a deset dní, jež strávil ve vazební věznici.226 Burian se proti rozhodnutí soudu 

ještě v květnu odvolal, ale Trestní odvolací komise při Zemském národním výboru o 

něm rozhodla až v říjnu 1948. Navíc ho zamítla.227  

 Vlasta Burian se mohl k filmové a divadelní práci vrátit až v 50. letech. Po válce 

poprvé veřejně vystoupil v roce 1950 v kladenském městském divadle a stal se členem 

souboru Státního divadla v Karlíně. Natočil ještě pět snímků, nejznámější je filmová 

pohádka Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král, ve které se objevil s Janem 

Werichem.228 Společně s ním ještě nadaboval loutkovou pohádku Dva mrazíci.  Návrat 

k práci mu byl umožněn po napsání dopisu Svazu zaměstnanců umělecké a kulturní 

služby. V něm se omluvil za své chyby a vyjádřil přání ukázat svou činností 

sounáležitost s lidem, z něhož vyšel. Vlasta Burian zemřel 31. ledna 1962 ne embolii, 

která vznikla následkem nachlazení způsobeného zájezdovým vystoupením 

v nevyhovujících podmínkách.229 V dubnu 1994 se podařilo Miroslavu Vlkovi, 

Vladimíru Justovi a Ondřeji Suchému docílit jeho rehabilitace.230  

Za své jednání za protektorátu se dočkali potrestání i jiní umělci. Ale byli tací, 

Vladimír Just zmiňuje herce Jindřicha Plachtu, které před postihem ochránila stranická 
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legitimace.231 Na Plachtovu obhajobu je ale možno uvést alespoň to, že „v letech 1940 – 

41 pomáhal ukrývat vedoucího představitele komunistického odboje Jana Ziku.“232 

Také herec Zdeněk Štěpánek nesměl po válce z rozhodnutí disciplinární komise, 

vyneseném 28. června 1945, vystupovat na žádné z koncertních nebo divadelních scén 

v Československu a byl předán mimořádnému lidovému soudu. Komise tak rozhodla 

proto, že Štěpánek na manifestační schůzi Národní rady v Obecním domě v červnu 

1942 přečetl rezoluci, v níž byl chválen okupační režim a haněn prezident Beneš. Čtení 

rezoluce přenášel i rozhlas. Dále se herec účastnil večírku v pražském Rudolfinu 

pořádaném K. H. Frankem, na kterém pronesl k němu vstřícnou řeč. Uškodilo mu také 

uvítání říšského ministra propagandy Josepha Goebbelse při jeho návštěvě 

barrandovských ateliérů, styky s představiteli okupačního režimu, účinkování ve třech 

dobročinných představeních pro Německý červený kříž a koš s květinami a alkoholem, 

který dostal po jedné premiéře od K. H. Franka.233 

Zdeněk Štěpánek byl k přečtení zmíněné rezoluce v Obecním domě nucen 

protektorátním ministrem školství a lidové osvěty Emanuelem Moravcem. Herec tehdy 

vzal v úvahu i to, že pokud by se nepodřídil, mohlo dojít k persekvování členů souboru 

Národního divadla a odmítnutí by mělo neblahé následky i pro něj samotného. Text 

Štěpánek obdržel těsně před přečtením a podepsaly ho i některé kulturní instituce mezi 

nimi Česká národní rada, Národní divadlo nebo Klub sólistů Národního divadla. Navíc 

se manifestace v Obecním domě konala pár dní po vyhlazení Lidic a několik hodin po 

objevení atentátníků, kteří smrtelně zranili zatupujícího říšského protektora Reinharda 

Heydricha.234  

Na Štěpánkův projev před K. H. Frankem v Rudolfinu vzpomínala při osobním 

setkání se Stanislavem Motlem Hana Vítová a stejně jako Adina Mandlová ve své 

vzpomínkové knize potvrdila, že „nebyl ani v nejmenším denunciační či servilní.“ A 

Goebbelse podle Motla na Barrandově vítal v podstatě každý, kdo tam v den jeho 

návštěvy byl. Účinkování na představeních ve prospěch Německého červeného kříže 
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bylo povinné.235  Štěpánkovu nevinu však disciplinární komise uznala až 6. června 

1946. A 26. února příštího roku bylo proti Štěpánkovi zastaveno i stíhání podle malého 

retribučního dekretu. Mezitím však mohl herec dál natáčet a nedostal se ani do 

vězení.236  

Lze konstatovat, že obvinění proti Štěpánkovi jsou srovnatelná s těmi, jež musel 

vyslechnout Vlasta Burian. Zdeněk Štěpánek také pomohl komunistickému novináři. 

Šlo o Julia Fučíka, kterého ukrýval ve svém bytě, což ve své knize dokládá i režisér 

Otakar Vávra.237 „Štěpánek navíc odmítl vstoupit do Ligy proti bolševismu. Byl 

vyslýchán v Černínském paláci, jeho hry byly zakázány, nemohl podepisovat své 

scénáře a musel odejít z konzervatoře, kde učil.“238   

 Pro umělce, jež se rozhodli pokračovat ve své profesi i v době protektorátu, 

nachází pochopení filmový historik Pavel Zeman: „Situace byla velmi složitá. Byla 

složitá nejen pro lidi z umělecké branže. Problém herecké profese a filmových tvůrců 

spočívá v tom, že jsou závislí na úspěchu, na tom, že vystupují na veřejnosti. Tím jsou 

ale také ve větším společenském tlaku a v letech 1939 až 1945 byli i ve větším 

politickém tlaku. Nechci hovořit o tom, že by ke kolaboraci docházelo ve velké míře. 

To by nebylo spravedlivé. I když byla řada případů, kdy lidé přímo udávali. Existovali 

lidé, co měli kontakty přímo s gestapem, SD. Byli takoví lidé, kteří kolaborovali 

aktivně. A pak tu byla šedá zóna, lidé, co prostě chtěli dělat svou práci, najít si prostor. 

A byli také lidé, co se účastnili přímo protinacistického odboje.“239  

 

5.   Č e s k o s l o v e n s k ý   t i s k    a   c e n z u r a   v   l e t e c h   1 9 4 5   a ž         

1 9 4 8  

Po válce ukončil svou činnost protektorátní Národní svaz novinářů. Již 

11. května 1945 se konala Konference zástupců tisku při České národní radě a její 

účastníci vyslovili tezi, že „noviny jsou majetkem národa a nemají sloužit soukromému 

podnikání.“ Tuto zásadu měl prosazovat nově vzniklý Svaz českých redaktorů. Ten byl 
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na konci června roku 1945 přejmenován na Svaz českých novinářů a na jeho ustavující 

schůzi se rozhodlo, že „bude zájmovou organizací a že se mimo jiné bude starat o 

ideové a věcné zájmy tisku.“ Svazu českých novinářů předsedal národní socialista Otto 

Wünsch.240   

 Novinářská činnost byla po válce zakázána těm, kteří svými články podporovali 

nacistickou propagandu, výjimku dostali redaktoři „aktivně činní v podzemním hnutí a 

v zahraničním odboji.“ Konference navíc sestavila komisi pro očistu novinářského 

stavu.241 

 Dne 28. května 1947 přijalo Národní shromáždění po ročním projednávání 

zákon č. 101/47 Sb. o postavení redaktorů a o Svazech novinářů. Zákon vymezil koho je 

možné onačit za redaktora, stanovil jeho práva a povinnosti a nařídil mu povinné 

členství ve svazu. Na území naší republiky fungoval Ústřední svaz československých 

novinářů, v němž byl začleněn Svaz českých novinářů a Zväz slovenských novinárov. 

Tzv. svobodní žurnalisté nemohli podle této právní normy pracovat v jakékoli 

redakci.242  Zákon stávající situaci příliš nezměnil. Demokratičtí novináři sice 

oceňovali, že jim dává možnosti psát svobodně v souladu s jejich svědomím, ale 

odmítavě se stavěli k nutnosti členství v novinářských svazech.243  

 Řízení tisku bylo od roku 1945 v kompetenci ministerstva informací Václava 

Kopeckého, přesněji jeho tiskového odboru, který měl na starosti „vybudování nové 

poválečné struktury tištěných médií“ a řídil ho přednosta dr. František Bauer. 

Tiskovému odboru byl podřízen odbor informací, odbor publikační, odbor rozhlasu, 

filmu a odbor pro kulturní a informační styky se spřátelenými národy.244 V červnu mu 

přibyl poradní orgán – Komise pro věci tisku a papíru, který měl spolurozhodovat o 

přidělování papíru jednotlivým listům. Tvořili jej zástupci politických stran a 

vydavatelé periodik. V květnu roku 1946 byla Komise nahrazena Sborem pro věci 

periodického tisku.245  
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Už v květnu 1945 začala opět oficiálně vycházet periodika v době protektorátu 

zakázaná, například Rudé právo nebo Právo lidu. Rudé právo bylo v roce 1938 úředně 

zastaveno, po celou dobu okupace vycházelo ilegálně v nepravidelných intervalech.246 

Právo lidu se v prosinci 1938 změnilo na deník Národní Práce. Pod tímto názvem 

vycházelo do roku 1945.247  

Po válce se objevily také nové listy (např. Mladá fronta). Titulům legálním za 

okupace (např. Venkov) byla zastavena činnost. Ale zůstaly i některé noviny, jež mohly 

vycházet za války a po osvobození pozměnily svůj název. Z Lidových listů se stala 

Lidová demokracie, České slovo vystřídalo Svobodné slovo.248 Tisk se po válce stal 

odrazem představ jednotlivých členů Národní fronty a stejně jako periodika vydávaná 

různými korporacemi musel psát dle jejich přání. Ovšem spory v Národní frontě 

umožňovaly jistou kritiku stávajících poměrů, jejíž rozsah závisel mimo jiné na odvaze 

žurnalistů.249 

Ministerstvo vnitra 18. května 1945 vyhláškou zastavilo vydávání všech listů, 

kromě některých deníků stran Národní fronty. Nadále bylo vydávání povoleno jen těm 

korporacím a institucím, které na něm prokázaly veřejný zájem. I tak byla jejich činnost 

do jisté míry omezena skutečností, že nemohly rozhodovat o periodicitě, formátu, 

rozsahu, nákladu svých listů a nemohly vydávat ani večerníky a pondělníky. Tato 

omezení byla zdůvodňována nedostatkem papíru. Červnová vyhláška ministerstva 

průmyslu pak přiznala monopol na hospodaření s papírem tiskovému odboru 

ministerstva vnitra. „Kopeckého ministerstvo tohoto nemohlo libovolně využívat, 

protože v závažných případech muselo respektovat ujednání přijatá v rámci Národní 

fronty, s její pomocí však mohlo zabránit vzniku nových periodik nebo vyvíjet nátlak na 

nepohodlné redakce. Ujala se sice praxe, že ústřední orgány stran a dalších institucí 

obdržely vždy celkový příděl papíru, z nějž kryly všechny své vydavatelské potřeby 

podle vlastního uvážení, avšak případné omezení přídělu by je postavilo před těžko 

řešitelné dilema.“ Vláda kvůli hroutící se výrobě papíren koncem října 1945 zakázala 

v listopadu vydávat veškerý tisk, kromě deníků a vybraných ústředních týdenků. A 

podle vyhlášky ministra vnitra Václava Kopeckého mohly se začátkem prosince opět 

                                                
246 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/90553-rude-pravo Převzato dne 16. 5. 2008. 
247 Záznam z databáze Národní knihovny. Převzato dne 15. 5. 2008. 
http://sigma.nkp.cz/F/Q124B855T26YLAHATF3CRF3TDRRTYF8Y6LEFD8T4H7YM9MVAL3-
01157?func=full-set-set&set_number=039169&set_entry=000007&format=999 
248 Kol. autorů: Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. Praha: Státní ústřední archiv, 
2002. 99 s. s. 70 
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vycházet jen listy, které k tomuto účelu získaly nové povolení. Toto opatření ve 

spojitosti s měnovou reformou, jež snížila koupěschopnost obyvatelstva, způsobilo 

zrušení některých periodik a snížení nákladu ostatních. 250  

Ústava i nadále zaručovala svobodu tisku, ale Zákon na ochranu republiky 

z roku 1923 umožňoval zastavit vydávání tisku, který zveřejňoval články „s údajně 

podvratným obsahem.“251 Ministr informací Václav Kopecký v únoru roku 1946 

prohlásil,  že „naše noviny nejsou spoutány žádnou cenzurou. V českých zemích je tisk 

tak svobodný, jako nikdy nebyl.“252  

Za první republiky byla v Československu běžná preventivní cenzura, již 

vykonávali úředníci ministerstva vnitra. Po válce však nedošlo k obnovení této praxe, i 

když zákony účinné před rokem 1938 opět vstoupily v platnost. Lze tedy říct, že od 

května 1945 u nás cenzura prakticky nebyla. Kontrolu tisku vykonávaly samy politické 

strany, což časem vedlo k hádkám mezi politiky a kritice psaní listů jednotlivých stran. 

Stížnosti se někdy řešily i na jednání vlády a schůzích Národní fronty. Asi nejostřejší 

spor vyvstal mezi komunistickým ministrem informací Václavem Kopeckým a 

místopředsedou vlády a předsedou strany lidové Janem Šrámkem. Ministru informací se 

nelíbilo, jak píší periodika lidové strany, především časopis Obzory, a na určitou dobu 

zastavil jejich vydávání. To vyvolalo obavy, že Václav Kopecký začne zneužívat své 

kompetence a bude zastavovat tisk kritizující vládní politiku a slovanské spojence. 

Místopředseda vlády Šrámek proto navrhoval zavedení cenzurních opatření.253 A 

doufal, že se tak pravomoci ministerstva informací omezí.254 

 S obnovou předválečných poměrů ale nesouhlasilo ministerstvo vnitra, přesněji 

jeho VII. odbor  (odbor pro Státní bezpečnost a politické zpravodajství). Ministerstvo 

tedy v roce 1947 zavedení cenzurních opatření odmítlo, ale rozhodlo, že okresní národní 

výbory, okresní ředitelství Sboru národní bezpečnosti a státní zastupitelství budou ve 

funkci tiskových úřadů vykonávat dohled nad tiskem a samy budou podléhat ústřední 

tiskové komisi při ministerstvu vnitra. Ta měla vydávala směrnice vymezující témata, 

jež se nesmí v tisku kritizovat. Ministerstvo spravedlnosti Prokopa Drtiny nemělo proti 

                                                                                                                                          
249 DRÁPALA, Milan: Na ztracené vartě Západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945 – 
1948. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 673 s. ISBN 80-7260-046-X. s. 45 
250 Tamtéž, s. 46 -  47 
251 Tamtéž, s. 46 
252 (kol) Ministr Kopecký o svém resortu. Svobodné slovo. 9. 2. 1946, roč. II., č. 34, s. 2 
253 KAPLAN, Karel; TOMÁŠEK, Dušan: O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956: studie. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 183 s. ISBN 80-85270-38-2. s. 8 - 9 
254 DRÁPALA, Milan: Na ztracené vartě Západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945 – 
1948. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 673 s. ISBN 80-7260-046-X. s. 50 
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tomuto návrhu téměř výhrady, ale nesouhlasilo s ním ministerstvo zahraničí a národní 

obrany.255 Opatření tedy nebylo zavedeno, ale komunisté změnili na podzim téhož roku 

svůj dosavadní názor na cenzuru. Uvědomili si, že jim může pomoci zamezit kritizování 

domácích i zahraničních politických událostí a přispět k snazšímu převzetí moci 

v zemi.256  

Velitelství Sboru národní bezpečnosti oběžníkem z 12. listopadu 1947 umožnilo  

svým zemským a oblastním úřadovnám stíhat redaktory za provinění proti veřejnému 

zájmu. Ovšem úřadovny nepostupovaly tak, jak si ministerstvo vnitra představovalo a 9. 

prosince proto definovalo skutečnosti, jež se v tisku nesmí objevovat (například 

pochybnosti o dodávkách ze Sovětského svazu, kritika dvouletého a pětiletého plánu, 

jež v té době neexistoval nebo zlehčování úředních rozhodnutí vlády atd.).257   

 Ministerstvo informací a vnitra se dále shodly na zřízení kontrolního oddělení 

v rámci ministerstva informací, na které měl dohlížet Václav Kopecký. Kontrolní odbor 

ministerstva informací zahájil činnost 22. prosince 1947 a zaměřil se na monitorování 

textů o dvouletém hospodářském plánu, o slovanských národech, otázkách 

zásobovacích a vyživovacích, o vnitřní a zahraniční politice a věcech týkajících se 

obrany státu. Tyto oblasti však byly vymezeny natolik vágně, že bylo možné stíhat 

každou drobnou kritiku.258  

Kontrolní odbor také povinně sestavoval denní přehled tisku a články 

poškozující státní zájmy postupoval Státní bezpečnosti, která mohla buď zařídit trestní 

postih redaktora, nebo po rozhodnutí zvláštní komise dokonce zabavit noviny. Cenzurní 

opatření ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti jen přispěly k dalším sporům v Národní 

frontě.259 Na Slovensku byla situace jiná. Pověřenectvo informací totiž řídil člen 

Demokratické strany Samuel Belluš a jeho instituce pouze administrativně registrovala 

vycházející periodika, ale nijak neregulovala jejich činnost. Slováci tak mohli vydávat i 

soukromé politicky orientované listy.260 

Když náměstek ministra zahraničí Vladimír Clementis 19. prosince 1947 

seznámil vládu se  stížností velvyslanectví Jugoslávie, Bulharska a Rumunska na články 
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referující o těchto zemích otištěné v listech lidové a národně-socialistické strany a sám 

doplnil, že periodika nevhodně píší i o Sovětském svazu, rozpoutala se diskuse o tom, 

zda se má rozlišovat mezi  kritikou států spojeneckých a spřátelených, jelikož 

komunistický tisk zase mnohdy ostře vystupoval proti západním zemím a jejich 

představitelům. Ministr spravedlnosti Prokop Drtina nakonec souhlasil se zprávou 

operativně zřízené komise Národní fronty, jež doporučovala vypracovat zákon o 

cenzuře.261 Tento záměr však přerušil únorový převrat. A v nadcházejícím období se 

cenzura pro komunisty stala součástí centrálního řízení médií, kultury a osvěty.262 

 

6.   S t r u č n á   c h a r a k t e r i s t i k a   v y b r a n ý c h   p e r i o d i k 

 Deník Rudé právo byl ústředním orgánem Komunistické strany 

Československa. Jeho šéfredaktorem se po válce stal Vladimír Koucký, 1. června 1945 

ho nahradil Gustav Bareš, ale generální tajemník KSČ Rudolf Slánský nebyl spokojen 

s jeho prací, proto ho v červenci 1946 vystřídal Vilém Nový.263 Prokomunisticky 

orientovaný byl i deník Svazu české mládeže Mladá fronta, v jehož čele stál Jaromír 

Hořec nebo týdeník E. F. Buriana Kulturní politika.  

 Za tisk demokratické levice lze označit deník Československé strany národně-

socialistické Svobodné slovo, který vedl Karel Nový.264 List začal vycházet 6. května 

1945 pod názvem Osvobozené České slovo, 12. května se přejmenoval na Českou 

pravdu a od 16. května 1945 vycházel jako Svobodné slovo. Začátkem září roku 1945 

se jeho šéfredaktorem stal Ivan Herben.  

Blízkou názorovou linii zastával deník Sdružení kulturních organizací Svobodné 

noviny, v jehož čele stál Ferdinand Peroutka (podle tiráže byl do konce července 1945 

jeho šéfredaktorem Eduard Bass). Do tohoto proudu patřil také Peroutkův týdeník 

Dnešek a Kritický měsíčník Václava Černého. Úzký prostor mezi radikální a 

umírněnou levicí vyplňoval mimo jiné sociálně-demokratický list Právo lidu v jehož 

čele stál Jan Vaněk.265 Deníky v prvních poválečných měsících vycházely nejčastěji 

v rozsahu čtyř stran, později je tvořilo zhruba šest až osm listů.  

                                                
261 DRÁPALA, Milan: Na ztracené vartě Západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945 – 
1948. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 673 s. ISBN 80-7260-046-X. s. 50 - 51 
262 KAPLAN, Karel; TOMÁŠEK, Dušan: O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956: studie. 
Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 183 s. ISBN 80-85270-38-2. s. 12 
263 KNAPÍK, Jiří: Kdo spoutal naši kulturu. Portrét stalinisty Gustava Bareše. Vyd. 1. Přerov: Šárka, 
2000. 208 s. ISBN 80-901755-6-2. s. 43 
264 DRÁPALA, Milan: Na ztracené vartě Západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945 – 
1948. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 673 s. ISBN 80-7260-046-X. s. 51 
265 Tamtéž, s. 51 



55 

 Vydávání tisku nebylo po válce dovoleno soukromým vlastníkům, ministr 

informací Václav Kopecký ale v roce 1946 rozhodl, že „vynikající osobnosti“ mohou 

vydávat umělecká a vědecká periodika. Publicista Václav Černý tedy opět navázal na 

předválečný Kritický měsíčník (Josef Laichter začal znovu uveřejňovat Naši dobu, 

grafik Jan Šterc časopis Umění a Oto Girla Otázky divadla). Ferdinand Peroutka 

vydával svůj týdeník Dnešek pod záštitou Sdružení kulturních organizací a E. F. Burian 

platné omezení obešel založením Kruhu přátel divadla E. F. Buriana, jež vydával jeho 

týdeník Kulturní politika.266  

První číslo filmového obrázkového týdeníku KINO vyšlo 7. prosince 1945. List 

sám si stanovil za cíl bojovat za ideově pokrokovou a vyšší úroveň českého a 

slovenského filmu a chtěl povýšit také diváka.267 Vydávalo ho Československé filmové 

nakladatelství a vedl ho Antonín Novák.  

 

7.   A n a l ý z a   č l á n k ů 

Vzhledem k tomu, že tisk o Burianově případu příliš nereferoval, rozdělila jsem 

nalezené články z deníků (Rudé právo, Mladá fronta, Právo lidu, Svobodné noviny a 

Svobodné slovo) do skupin podle období, jež jsem sledovala. V roce 1946 jsem si 

vymezila ještě tři další podskupiny zahrnující texty o: 

1. osvobozujícím rozsudku trestní nalézací komise, 

2. Burianových plánovaných vystoupeních, 

3. očistě ve filmovém oboru (zmiňují se však o herci jen okrajově). 

V práci uvádím také dva dopisy čtenářů věnující pozornost Vlastovi Burianovi, které se 

objevily v Mladé frontě. 

 V druhé části analýzy jsem se zabývala rozborem a srovnáním příspěvků 

publikovaných na stránkách zbývajících periodik (Kulturní politika, KINO, Dnešek a 

Kritický měsíčník). V tomto případě jsem kapitoly členila podle listů, stejné srovnání 

jako u deníků nebylo možné, jelikož jsem mezi texty nenalezla žádné paralely a 

Kritický měsíčník a Dnešek o herci a jeho kauze nepsaly vůbec, KINO jen minimálně. 

Obě části analýzy jsem zakončila stručným shrnutím.    
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7.1   A n a l ý z a   č l á n k ů   o t i š t ě n ý c h   v   d e n í c í c h    

7.1.1   K v ě t e n,  č e r v e n e c,   z á ř í   1 9 4 5 

Ve sledovaných měsících deníky Vlastovi Burianovi pozornost příliš 

nevěnovaly. Kolem 25. května uveřejnily totožnou zprávu o některých zadržených 

osobnostech (Rudé právo, Mladá fronta, Právo lidu), mezi nimiž byl i Burian. 

Svobodné noviny o nich neinformovaly vůbec a Svobodné slovo  přineslo 20. května 

zprávu s titulkem „Co je s Mandlovu, Baarovou a Burianem?“ Šlo o krátký text v 

rubrice „Denní zprávy“, který ale odkazoval na článek z časopisu Divadlo. Čtenáři 

v něm byli ujištěni, že organizace herectva prošetří umělecké poměry za války, přičemž 

středem jejího zájmu byl také Vlasta Burian, který „učinil své divadlo a svou vilu na 

Ořechovce eldorádem fašistických a nacistických živlů.“ Ještě hrubším způsobem se 

text vyjadřoval o herečkách Adině Mandlové a Lídě Baarové, což byly podle Divadla 

„zvlášť nechutné případy“. 268  

Dále bylo v listech možné najít podobná sdělení týkající se Divadla kolektivní 

tvorby, jež po válce sídlilo na místě Divadla Vlasty Buriana. Svobodné slovo jen 

stručně seznámilo s tím, jakou hrou zahájí nová scéna činnost, Mladá fronta přidala 

informaci, že jeho soubor  byl „vyčištěn od nespolehlivých a zkompromitovaných členů 

a dal se do usilovné práce“.269 Svobodné noviny vzpomněly ještě na to, že zbylí herci, 

kteří si „stýskají, že byli dříve umělecky potlačování, se nyní těší, až budou moci plně 

rozvinout své možnosti a prokázat hodnoty své práce“. 270 

Jinak deníky otiskly odlišné texty. Rudé právo 22. července 1945 článek 

s titulkem „Kýč v novém přestrojení“, podepsaný iniciály J. H. (pravděpodobně Jiří 

Hájek). Ten vytkl divadlu špatnou volbu hry, jež se navíc dostala „do rukou souboru, 

který do včerejška byl zvyklý dělat obyčejnou divadelní šmírařinu, živou dekoraci a 

stafáž k „dovádění“ svého bývalého principála.“271  

Mladá fronta pak článek nadepsaný „Kolaborantství“, který se věnoval přímo 

Vlastovi Burianovi. Herec se podle J. Štefánka neprovinil pouze styky s Němci, ale jeho 

kolaborantství prohloubila i jeho umělecká činnost. Burian byl jako ředitel divadla 

spolupracovníkem těch, co kazili vkus obecenstva „nejplytšími divadelními a 

filmovými slepenci“ a jeho cíl určovaly pouze finance. Jeho scéna nedokázala 

nabídnout ani jednu čistě uměleckou hru, ale pouze zábavu, již novinář připodobňoval 
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k narkotiku. S repertoárem divadla pak úzce souvisela hodnota Burianova herectví. 

„Práce Vl. Buriana spočívala v řemeslnických šablonách, které se neustále opakovaly; 

jako herec byl pouze směšný, nikdy ne opravdově vtipný, po životném, úrodném 

humoru u něho nenacházíme ani stopy.“ Burian měl svou prací ochuzovat národ 

materiálně i duchovně. Jeho případ, který nebyl ojedinělý, musel podle Štefánka vést 

„k poučení o nezbytnosti přísné kontroly každé činnosti, která jest jasně určena pro 

duševní hygienu lidu“.272 

Příspěvek jiného vyznění publikovalo 8. července 1945 Právo lidu 

(„Kolaborantské dny Vlasty Buriana“). Seznamoval s tím, že se herec nachází v cele 

věznice trestního soudu na Karlově náměstí. „Elegantní Vlasta Burian zůstal /…/ 

elegantním i za mřížemi; snaží se sice být klidný, i když neklidnými jsou jeho oči, i 

když se chvějí jeho prsty, probírající se na stolku vězeňských dozorců několika papíry. 

Ta zarudlá, bezvýrazná tvář není již tváří Vlasty Buriana, není však také ani jedinou 

tváří těch prostých lidiček, které představoval na jevišti. Je to tvář plachosti. Jen 

chytrácká očka v ní zůstala.“273 I když autor v úvodu uvádí, že důvěřivý český lid 

Buriana v prvních letech okupace opřádal „nejrozmanitějšími protiněmeckými 

hrdinstvími“ a nyní se herec ocitl jako kolaborant na dně národní cti, neuchyloval se 

článek ve srovnání s dvěma předešlými texty ke zbytečným invektivám. 

 

7.1.2   L e d e n,   ú n o r,   č e r v e n e c,   s r p e n,   l i s t o p a d,   p r o s i n e c      

1 9 4 6 

 V příštím roce věnovaly deníky pozornost především osvobozujícímu rozsudku 

trestní nalézací komise a Burianovým plánovaným vystoupením. Dále se hercovo 

jméno objevilo v textech, vztahujících se k očistě ve filmovém oboru. 

 

Osvobozující rozsudek trestní nalézací komise  

Nejkratší příspěvek o prvním procesu s Vlastou Burianem zveřejnilo pod 

titulkem „Vlasta Burian osvobozen“ Právo lidu. Článek byl věcný a uváděl pouze 

fakta. Neseznamoval s jednotlivými obviněními, omezil se jen na Burianův výstup ve 

skeči „Hvězdy nad Baltimore“. Deník dále zmínil, že proti herci nevystoupil jediný 

svědek, ale na straně jeho obhajoby jich svědčila řada. Napsal také, že se udání Buriana 

                                                                                                                                          
271 J. H.: Kýč v novém přestrojení. Rudé právo. 22. 5. 1945. č. 64, s. 3 
272 ŠTEFÁNEK, J.: Kolaborantství. Mladá fronta. 17. 5. 1945, roč. I., č. 59, s. 3 
273 (kj.) Kolaborantské dny Vlasty Buriana. Právo lidu. 8. 7. 1945, roč. 48, č. 48, s. 3 
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z konfidentství gestapu ukázalo jako neopodstatněné. Ovšem podle Práva lidu to byl 

důvod, proč veřejný žalobce u mimořádného lidového soudu zastavil proti Burianovi 

řízení. Ale Just ve své publikaci nezmiňuje, že by žalobce zvažoval jen jeho obvinění 

z tohoto přečinu. Podezření tak bylo nejspíš definitivně vyvráceno již během 

vyšetřování, jak napsaly Svobodné noviny. (Toto obvinění se objevilo i v článcích o 

protestu České národní rady proti rozsudku nad protektorátní vládou. Místopředseda 

rady, poslanec Smrkovský, v nich tvrdil, že podle důkazů, které viděl, Burian za války 

s gestapem spolupracoval.) Celý text zakončilo sdělení, že herec přijal osvobozující 

verdikt „s pláčem a obecenstvo mu připravilo ovace.“274  

 Svobodné noviny ve stejný den informovaly, že „Vlastimil Burian byl očištěn 

z obvinění“. Zmínily z čeho byl herec obviněn a jak se proti jednotlivým bodům 

obžaloby bránil. Jakmile došlo k projednávání jeho účasti na večírku v pražském 

Rudolfinu, Burian uvedl: „Já nevěděl, že tam Frank přijde k tomuto spolubytí za 

příčinou seznámení německých herců s českými.“275 V této souvislosti bych ráda 

podotkla, že se dá dosti pochybovat o tom, že Burian skutečně nevěděl o Frankově 

účasti. Adina Mandlová se o státním ministrovi zmiňuje ve svých pamětech: „Potkala 

jsem ho jenom jednou, když nás zavolali na večírek do Rudolfina, že prý pan státní 

sekretář by chtěl poznat reprezentanty české kultury, a hlavně představitele divadelního 

a filmového světa.“ Její tvrzení se zdá věrohodnější už proto, že se za okupace 

spekulovalo o jejím vztahu s Frankem a jak Mandlová dále přiznala, na večírek raději 

šla, aby nezapříčinila šíření dalších pomluv, „každý by říkal, že jsem se tomu veřejnému 

setkání s Frankem za svědectví jiných umělců chtěla vyhnout.“276 Článek zmiňoval ještě 

jednu novou skutečnost, která mluvila v Burianův prospěch. Herec tajně poslouchal 

zahraniční rozhlas a šířil jeho zprávy. Deník informoval také o tom, že Burianovo 

„nařčení z konfidentství bylo již vyvráceno při vyšetřování u mimořádného lidového 

soudu“ a napsal, že se Němci přišli bez pozvání vykoupat do hercova bazénu.  

 Tuto informaci uvedl i text ve Svobodném slově („Vlasta Burian zproštěn 

obvinění“), ale mylně sdělil, že komik účinkoval „v rozhlasových skečích, v nichž 

jednou karikoval také ministra zahraničí Masaryka.“ Burian totiž natočil pouze jeden 

skeč, který byl ale několikrát reprizován. Jinak článek přiblížil přelíčení podrobněji. 

Uvedl také, že herci bylo „vytýkáno, že v jeho divadle nebyli herci totálně nasazeni.“ 

                                                
274 (-lh-) Vlasta Burian osvobozen. Právo lidu. 9. 7. 1946, roč. 49, č. 153, s. 5 
275 (zou) Vlastimil Burian očištěn z obvinění. Svobodné noviny. 9. 7. 1946, roč. II., č. 153, s. 5 
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Burian řekl, že se totálnímu nasazení bránil hraním pro NOÚZ.277 Text se také snažil o 

hercovo zesměšnění. Nejznatelněji při parafrázi Burianova vysvětlení, jak došlo k tomu, 

že se Němci přišli okoupat do jeho bazénu.278   

 Tato tendence byla ještě výraznější u Mladé fronty. Ta uvedla sdělení o hercově 

osvobození titulkem „Oslavili potleskem Burianovu premiéru“. Deník věnoval události 

největší prostor, hojně citoval z Burianových výpovědí a dával najevo nesouhlas 

s rozhodnutím trestní nalézací komise. Vrátil se k jeho vystoupení v Prodané nevěstě, 

kterým se Burian podle svých slov snažil vyvrátit pomluvy o jeho německé národnosti, 

k účinkování ve skeči, účasti na večírku v Rudolfinu nebo k tomu, jak odmítal žádosti 

Němců o natáčení v Německu. O čtených výpovědích svědků se pak článek vyjádřil jako 

o „nechtěných komických výstupech“: „A tak se dovídáme o kouzelném psu Darrikovi, 

který maskoval poslouchání zahraničního rozhlasu, slyšíme dušování nějaké paní, že se 

Burian odnaučoval ve válce německy.“ V reakci na závěrečný potlesk přítomných se 

deník zeptal: „Je zasloužený?“279  

 V srpnu se Mladá fronta k procesu vrátila textem „Vlastimil Burian a jiní“, 

v němž jeho autor opět připomněl hercovu obhajobu, kterou napadal. Uvedl, že byl 

osvobozen, protože „obvinění byla jednak nesprávně formulována, jednak trestní 

komise uvěřila jeho obhajobě, která nezúčastněné nikterak nepřesvědčila.“280 Uznal jen, 

že komise herce, „snad právem“, zprostila obvinění z přijetí říšskoněmeckého 

občanství. K tomuto rozhodnutí ale přidal vzpomínku na soudní spor mezi 

nakladatelstvím Karsten a Melantrich, v němž Burian nevystoupil jako svědek. Advokát 

jeho jednání omluvil tím, že herec přísluší k Liberci, v němž se narodil a při jeho záboru 

neoptoval pro republiku, čímž získal německé státní příslušenství a nemusí tedy svědčit 

u českých soudů.  

Zdá se, že s Burianovou státní příslušností to bylo složitější. Ondřej Suchý ve 

své publikaci vzpomíná na MUDr. A. Mikoláška, jehož rozzlobilo označení herce za 

sudetského Němce v knize „Vlasta Burian – komik století“ a poslal proto redaktorce 

knihy článek, jež otiskl regionální časopis MNV v Rožďalovicích na Nymbursku v roce 

                                                                                                                                          
276 MANDLOVÁ, Adina: Dneska už se tomu směju. Vyd. 1. Praha: Československý filmový ústav, 1990. 
283 s. ISBN 80-7004-058-0. s. 112 
277 Národní odborová ústředna zaměstnanecká. Stejně jako druhá odborová organizace - Ústředí 
veřejných zaměstnanců – byla po válce zrušena. Právním nástupcem obou institucí se z rozhodnutí 
České národní rady a československé vlády stala Ústřední rada odborů, vrcholný orgán Revolučního 
odborového hnutí. (Nesg. Likvidace NOÚZ a ÚVZ. Svobodné slovo. 17. 5. 1945, roč. 1, č. 6, s. 5) 
278 (si) Vlasta Burian zproštěn obvinění. Svobodné slovo. 9. 7. 1946, roč. II., č. 153, s. 6 
279 (Sv.) Oslavili potleskem Burianovu premiéru. Mladá fronta. 9. 7. 1946, roč. II., č. 153, s. 2 
280 (-BÁN-) Vlastimil Burian a jiní. Mladá fronta. 9. 8. 1946, roč. II., č. 180, s. 2 
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1976. Z něj vyplynulo, že Vlasta Burian se podle zápisu v matrice skutečně narodil 

v Liberci a vychodil tam obecnou školu, ale domovskou příslušnost měl v Tuchomi, 

v rodišti své neprovdané babičky, a musel ji prokazovat za první republiky. Tamní 

starosta mu prý na jeho žádost vystavil domovský list.281    

Nejvýraznější byla snaha autora článku poukázat na Burianovy intenzivní vztahy 

s okupanty a dokonce se vážně zabýval hercovým vyjádřením o sabotáži německého 

válečného úsilí spotřebou benzinu a gum, s upozorněním, že Němci si své zásoby 

omezovat nenechali a Burian tedy čerpal z kvót českých. V závěru článku herci vytkl, 

že místo aby jezdil tramvají, používá znovu svou limuzínu, aniž by k tomu měl pádný 

důvod. 

 Informaci o osvobození Buriana přineslo se zpožděním Rudé právo. Napsalo o 

něm až 11. července 1946, ostatní deníky už 9. července. V rubrice „Ohlas dne“ 

publikovalo text „Velká fraška s malým dekretem“, který se blížil článku Mladé fronty 

nebo Svobodného slova. List opět seznámil s výčtem hercových obvinění a za každé 

z nich uvedl ve stručnosti hercovu obhajobu, zakončenou vykřičníkem. Deník 

navrhoval další otázky, na něž se měla komise herce zeptat a o přítomných napsal, že 

nejspíš také sabotovali objížděním německých pneumatik a chodili se bez Burianova 

vědomí koupat do jeho bazénu a nyní se bojí, aby to na ně neprozradil.  

V textu „Že by Vlasta Burian“ z 23. července 1946, který nejspíš napsal Jiří 

Hájek (vyšel s iniciálami J. H.) zase list přiznal, že ani výrok komise mu nezabrání 

v tom, aby v herci viděli bezcharakterního umělce a člověka, který své mimořádné 

nadání zpeněžoval v ubohých divadelních hrách a imponovala mu každá moc (agrárních 

velmožů i německých okupantů). Takový člověk zůstane podle autora pro české divadlo 

mrtev.  

 Jiří Hájek se plným jménem podepsal pod příspěvek „Komedianti nebo herci“ 

z 16. srpna 1946, kde Buriana přímo nejmenoval, ale psal o „sesazených králích 

komiků“, které „naše nová národní společnost nemůže potřebovat“ a kteří jsou 

„odpadky starého řádu a doživšího divadelního systému“. Herec podle něj musí být 

osoba stojící „na půdě pevného mravního a i světonázorového vědomí“, což se netýká 

„sesazených králů komiků“ a jim podobných. Důsledkem tohoto poznání je prý 

požadavek zákazu objevování těchto osob na plátnech kin a v divadlech.282  

                                                
281 SUCHÝ, Ondřej: Vlasta Burian na cestě do 21. století. Vyd. 2. Praha: Brána, 2004. 280 s. ISBN 80-
7243-218-4. s. 208 - 210 
282 HÁJEK, Jiří: Komedianti nebo herci. Rudé právo. 18. 8. 1946, č. 190 , s. 4 
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Burianova plánovaná vystoupení  

 Deník Mladá fronta psal ve sledovaných měsících roku 1946 o Vlastovi 

Burianovi nejvíce. Dne 23. července 1946  informoval o vystoupeních herce a jeho 

souboru na Slovensku („Nevšední úspěch Vlasty Buriana“), text byl dosti tendenční, 

častoval Buriana přídomky jako „protektorátní ojížděč gum“ a naznačil, že v českých 

městech a vesnicích se herci nedostane takového přivítání jako na Slovensku. V jiném 

čísle zase deník přinesl zprávu o Burianově inzerovaném vystoupení v bratislavské 

Redutě, která končila obavou, aby se herec nerozhodl hrát i v českých zemích.    

 Rudé právo v srpnu uvedlo, že národní výbor zakázal Burianovi a jeho soboru 

vystoupit v Hodoníně. V listopadu 1946 deník nejprve oslovil čtenáře titulkem: 

„Uvidíme Vlastu Buriana v kleci?“ A pokračoval konstatováním, že herec proklouzl 

mezi paragrafy dekretu o národní cti jen tvrzením, že se zasloužil o naši svobodu 

ojížděním německých pneumatik na svém luxusním voze. Dále Burianovi radil, aby se 

raději stáhl do ústraní, dokud veřejnost nezapomene na jeho chování za okupace. „Místo 

toho se však nyní k největšímu překvapení dovídáme, že hodlá zase veřejně vystupovat, 

a ne už jen snad na Slovensku, ale přímo v Praze.“ Národní správa cirkusu na Letné 

totiž s hercem uzavřela smlouvu na několik přestavení. Rudé právo také vyjádřilo 

obavu, jak jeho vystoupení přijme pražská veřejnost a pracující lid, jelikož to není tak 

dávno, „co ještě týž Vlasta Burian vystupoval v hanlivých a sprostě urážlivých skečích 

jako dobrý pomocník okupantské propagandy.“283 Už o čtyři dny později deník 

informoval, že se Burianovo vystoupení neuskuteční a opět se o herci vyjádřil jako o 

komikovi, „který sloužil nacistické propagandě.“284  

 Právo lidu zase otisklo 1. srpna 1946 text o plánovaném vystoupení Vlasty 

Buriana a dalších pražských umělců v bratislavské Redutě, které bylo i přes velký zájem 

veřejnosti zrušeno („Vlasta Burian bez role v Bratislavě“). Právo lidu jako jediné psalo 

v souvislosti s tímto zákazem o zklamání. Ředitelství Národní bezpečnosti prý 

nedovedlo zpravodaji listu zdůvodnit, proč k opatření přistoupilo. Deník i přesto 

zakončil zprávu konstatováním, že respektuje rozhodnutí slovenských úřadů. O několik 

dní později se ke zprávě vrátil („Vlasta Burian bez role“) a přinesl novou informaci o 

tom, že ministerstvo vnitra zakázalo na žádost pověřenectva vnitra vystupování Vlasty 

Buriana na celém Slovensku a to „v zájmu veřejného klidu.“285   

                                                
283 Nesg. Uvidíme Vlastu Buriana v kleci? Rudé právo. 15. 11. 1946, č. 231, s. 2 
284 Nesg. Vlasta Burian hrát nebude. Rudé právo. 19. 11. 1946, č. 263, s. 3 
285 (-šk-) Vlasta Burian bez role v Bratislavě. Právo lidu. 1. 8. 1946, roč. 49, č. 173, s. 2 
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 Svobodné slovo na účinkování v Bratislavě upozornilo jen krátkou zprávou 

„Vlasta Burian dělá v Bratislavě kabaret“, ve které seznámilo s pořadatelem akce a 

dobou, kdy se uskuteční. A Rudé právo („Vlasta Burian dohrál“) uvedlo, že 

ministerstvo vnitra zakázalo na přání pověřenectva vnitra v zájmu veřejného klidu hrát 

herci na Slovensku.  

Svobodné noviny („Plzeňské obecenstvo nechce V. Buriana“) se vrátilo ke 

komikově chtěnému vystoupení v plzeňském divadle a před zaměstnanci podniku 

Škoda, jež se taktéž nerealizovalo. „Až je nám líto vzácného papíru na jméno Vlasty 

Buriana. Ale tento „očištěný umělec“ je skutečně příliš agilní, abychom mohli dovolit 

pustit ho ze zřetele,“286 sdělil svým čtenářům deník. Totožnou zprávu zveřejnila ve své 

rubrice „VY SI TO MYSLÍTE, my o tom píšeme“ 11. srpna roku 1946 Mladá fronta. 

A 4. prosince 1946 na stejném místě otiskla krátké sdělení o hercově imitátorovi, který 

vystoupil v brněnském rozhlase. „Věříme, že schopnosti tohoto Burianova „dvojníka“ 

by se dalo použít jiným způsobem, než napodobením hlasu člověka, o kterém si už 

udělal svůj úsudek každý sám, když na to nepřišla očistná komise.“287  

  Dále tisk v roce 1946 publikoval shodné texty. Šlo o výsledky očisty ve 

filmovém oboru, provedené Svazem českých filmových pracovníků. Vlasta Burian byl 

jmenován mezi herci, kteří byli do odvolání vyloučeni z jakékoli činnosti ve filmu. 

Svobodné slovo kromě zprávy o rozhodnutí Svazu,  uveřejnilo i své vyjádření: 

„Veřejnost ji přijala s rozpaky, protože trvalo osm měsíců, než postátněný film jí dal 

vědět, že z velkého množství velkých i malých kolaborantů v českém filmu bylo 

vyloučeno natrvalo z tohoto kulturního odvětví pouze třicet osob. /…/ I takový Pavel 

Ludikar, jehož patolízalské články v listě pana Stříbrného snad nezmizely se světa 

stejně jako snad nezmizela éra jeho působení v Salcburku, dostal jen jakousi distanc, 

která může být kdykoliv odvolána. Stejným způsobem byla zhodnocena činnost Adiny 

Mandlové a Vlasty Buriana, bývalého poručíka čs. branné moci.“288  

Proti rozhodnutí Svazu českých filmových pracovníků, respektive její revisní 

komise, jež rozhodla o potrestání filmařů, se v tisku ohradil Svaz národní revoluce, 

Klub Sólistů národního divadla, závodní odborová organizace Městského divadla na 

Královských Vinohradech, závodní odborová organizace a závodní rada Divadla 5. 

                                                
286 (kš.) Plzeňské obecenstvo nechce Vlastu Buriana. Svobodné noviny. 7. 8. 1946, roč. 2, č. 178, s. 5 
287 (bv.) Vlasta Burian v rozhlase? Mladá fronta. 4. 12. 1946, č. 277, roč. II., s. 1 
288 (a) Očista v českém filmu. Svobodné slovo. 26. 1. 1946. roč. II., č. 22, s. 3  
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května, divadlo D46, Klub umělců, ale také moravští spisovatelé (ve vyjádřeních těchto 

institucí nebyly jmenovány konkrétní osoby). Nejvíc protestů připomnělo Rudé právo.  

Revisní komise Svazu českých filmových pracovníků zveřejnila prohlášení, 

v němž vysvětlila, jak při své práci postupovala. Svobodné slovo o ní napsalo: „Svaz 

českých filmových pracovníků podal po stížnostech vysvětlení k filmové očistě. Smysl 

celého vysvětlování je tedy v tom, že filmoví pracovníci zato nemohou, že Vlasta 

Burian, Adina Mandlová, Pavel Ludikar, režisér Čáp, a někteří další nebyli z činnosti v 

českém filmu pro vždycky vyloučeni.“289 

Přímo proti Burianovi vystoupil Svaz českého herectva. Zprávu o tom přinesly 

všechny sledované listy. Výbor Svazu českého herectva protestoval proti komikově 

očištění a ministrovi spravedlnosti Prokopu Drtinovi zaslal z toho důvodu protestní 

přípis. Ani očistný výrok totiž nedal herci právo „spoluutvářet národní kulturu a být 

opět jedním z mluvčích kulturního dění.“ Svaz ovšem ve svém vyjádření chybně 

referoval o rozsudku národního soudu, na což poukázalo Právo lidu v krátkém textu 

zveřejněném 17. srpna 1946. Deník se v něm dotazoval herců na to, kdy Vlasta Burian u 

národního soudu byl a upozornil, že o jeho případu rozhodl Ústřední národní výbor v 

Praze.  

 Jméno Vlasty Buriana se objevilo také v článcích informujících o tom, že Česká 

národní rada požaduje revisi rozsudku nad protektorátní vládou. Místopředseda Rady, 

poslanec Smrkovský, uvedl, že vyjádření nespokojenosti s rozhodnutím podnítilo také 

osvobození Vlasty Buriana. Podle dokladů, ke kterým se dostal Smrkovský za revoluce, 

herec za války spolupracoval s gestapem. Protestu České národní rady věnovalo největší 

prostor Rudé právo, psalo o něm téměř celý červenec, v žádném z příspěvků však 

neinformovalo o Burianově domnělé spolupráci s gestapem.  

Na zmínku o Burianovi bylo možné narazit ještě ve sděleních, které citovaly 

ministra informací Václava Kopeckého (například Svobodné slovo 16. února 1946: 

„Ministr Kopecký o rozhlasu a filmu“; Svobodné noviny 13. srpna 1946: „Oslava 

prvního výročí znárodnění čs. filmu“; nebo Rudé právo 13. srpna 1946: „Ministr 

soudruh Kopecký v Mariánských Lázních“). V jednom z nich Václav Kopecký řekl:  

„Ať Vlasta Burian nebo Adina Mandlová se nyní dočkají v groteskních řízeních 

omilostnění, nic to nemění na našem stanovisku: ani na plátna kin, ani k nové práci 

nepřijdou. Kdo je kompromitován z minulosti, nemá ve státním filmu místa.“290 

                                                
289 (q) K očistě v našem filmu. Svobodné slovo. 13. 2.1946. roč. II., č. 37, s. 3  
290 Nesg. Ministr soudruh Kopecký v Mariánských Lázních. Rudé právo. 13. 8. 1946, č. 185, s. 2 
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V denících se objevila ještě stručná informace, že „Filmy se zkompromitovanými 

pracovníky nebudou promítány“. Jednalo se o prohlášení ministerstva informací 

ujišťující, že nepovolilo promítání snímků s Vlastou Burianem a Adinou Mandlovou.  

Právo lidu se v červenci 1946 v rubrice „Poznámky“ ptalo na to, komu připadne 

divadlo, ve kterém dosud sídlilo Divadlo kolektivní tvorby a připomnělo Buriana jako 

bývalého majitele této scény.  

V listopadu 1946 jsem dvakrát narazila také na dopisy čtenářů vztahující se 

k dalšímu možnému působení herce (Mladá fronta, rubrika „Piště nám také“). První 

pisatel se ptal, proč Burian nevystupuje, když byl očištěn od všech obvinění. O čtyři dny 

později mu jiný čtenář dopověděl, že tak populární osoba jakou býval Burian, musí být 

„lidsky a snad i politicky“ čistá a nestačí jí se jen „protáhnout sítí paragrafů.“291     

 

7.1.3   K v ě t e n   1 9 4 7 

 V posledním měsíci (4. května 1947) přinesly všechny listy informaci o 

Burianově odsouzení, překvapivě jsem na tuto zprávu nenarazila ve Svobodných 

novinách. Deník věnoval pozornost rozsudkům nad Erichem Pfitschem, vůdcem 

protiodbojového oddělení pražského gestapa; velitelem německé části pankrácké 

věznice Pavlem Soppou; Walterem Jacobim, zástupcem šéfa pražského gestapa; dále 

procesu s bývalými ministry Čiperou a Kaprasem nebo rozhodnutí v případu Jana 

Antonína Bati. 

 Mladá fronta informovala o obnově řízení proti Vlastovi Burianovi již den před 

jeho zahájením. Deník napsal, že k němu došlo usnesením zvláštní komise při 

Ústředním národním výboru v Praze, jelikož se hercovo osvobození „nezakládalo na 

objektivním hodnocení obvinění a důkazů, vznesených proti němu.“292  V článku o 

přelíčení ve velkém sále pražské městské knihovny pak seznámil jen se zněním 

rozsudku. Dále přibližoval nadneseným způsobem náladu v místnosti a proces přirovnal 

k obnovené premiéře, jež nevyvrcholila obvyklým potleskem, dupáním a výkřiky. 

 Svobodné slovo informovalo o procesu podrobněji a nezaujatě. Napsalo 

dokonce, že se ke slovu nedostal ani jeden svědek obhajoby a tím bylo předem jasné, že 

tentokrát bude oznámen rozsudek odsuzující. Čímž autor textu poukázal na možnou 

podjatost komise.  

                                                
291 K případu Vlasty Buriana. Mladá fronta. 23. 11. 1946, roč. II., č. 268, s. 5 
292 (Kv.) Vlasta Burian znovu před soudem. Mladá fronta. 3. 5. 1947, roč. III., č. 103, s. 1 
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Právo lidu  referovalo o odsouzení Buriana v nejdelším článku, v němž 

naznačilo zinscenovanost celého procesu. Sdělilo, že byl „přečten každý kousek papíru, 

nalezený v kanceláři obviněného, snad kromě účtu za elektrický proud. /…/ Četlo se 

mnoho protokolů, které by byly u soudu jako nadbytečné zamítnuty.“ Napsalo také, že 

Buriana přišla podpořit spousta lidí, sál knihovny nebyl prý nikdy tak naplněn ani při 

velmi dobrých přednáškách a velká část publika se dostavila, „aby byla přítomna 

návratu krále komiků do českého divadla.“293 Deník ale chybně uvedl, že si Burian 

tříměsíční trest vězení již odpykal vazbou trvající „asi“ dva a půl měsíce. Ve skutečnosti 

byl herec zajištěn po dobu tří měsíců a deseti dnů, jak dokládá i rozsudek, který ve své 

studii zveřejnil Vladimír Just. 

Rudé právo přineslo o odsouzení nečekaně jen krátkou zprávu. Uvedlo v ní, že 

řízení proti herci bylo obnoveno, jelikož se objevily nové důkazy a dvě písemná 

prohlášení se jevila jako zfalšovaná nebo nepravdivá a seznámilo se zněním rozsudku. 

 

Shrnutí: Deníky Rudé právo a Mladá fronta zveřejnily podobné tendenční články, jež 

se vyznačovaly předpojatostí vůči herci a nerespektováním rozhodnutí trestní nalézací 

komise. I poté, co byl Burian osvobozen, ho ve svým textech denunciovaly a dávaly 

najevo, že jsou přesvědčeny o jeho vině. Svobodné slovo zastávalo obdobnou 

názorovou linii, když referovalo o hercově osvobození a očistě  ve filmovém oboru, 

jeho text o odsouzení herce byl naproti tomu věcný. Nezaujatě referovaly také 

Svobodné noviny, o to více překvapil urážlivý článek o Burianových vystoupeních 

v Plzni. Objektivní pohled na hercův případ nabídlo pouze Právo lidu, i když v jeho 

textech se objevovalo nejvíce nepřesností.   

 

7.2   A n a l ý z a   č l á n k ů   u v e ř e j n ě n ý c h   v e   z b ý v a j í c í c h                           

p e r i o d i k á c h 

7.2.1   K u l t u r n í   p o l i t i k a 

Týdeník 19. července 1946 publikoval reakci Jiřího Weila na osvobození Vlasty 

Buriana. Weil se ve svém příspěvku vyjádřil také k Burianovým příznivcům. Jde podle 

něj o zvláštní, agrárně-fašistické obecenstvo, jež Burianovi odpustí, že hrál 

v rozhlasových skečích. Zde také Weil přinesl mylnou informaci. Jak jsem napsala již 

v analýze článků deníků, Burian natočil pouze jeden skeč - „Hvězdy nad Baltimore“ a 

                                                
293 (fs.) V. Burian se nevrátí na jeviště. Právo lidu. 4. 5. 1946, roč. 50, č. 106, s. 2 
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podle Weila v něm předvedl standardní výkon. Novinář odporoval také Burianovu 

vyjádření, že byl účinkováním ve skeči překvapen, jelikož rozhlas na něj upozorňoval 

několik dní předem. I Vladimír Just přiznal, že skeč byl v tisku předem inzerován. 

Zmínil například Árijský boj, který inzerát na něj otiskl 6. prosince 1941 (tedy v den, 

kdy se skeč poprvé živě vysílal) a naznačil, že Němci si museli být hercovým 

souhlasem s účinkováním jisti.294  

Burian podle Weila podporoval nacistickou propagandu také vystoupením na 

„dělnické veselici“, pořádané před zahájením výstavy „Grossdeutsches Reich“ a 

upozornil ještě na hru Ulice zpívá, jako „na kus s antisemitskou tendencí.“ Článek 

doplnila karikatura Antonína Pelce odkazující na Burianovo tvrzení, že nacistům na 

svém automobilu „objížděl pneumatiky“, a tím prováděl sabotáž.295 

Otakar Wünsch v textu s titulkem „Nic se nestalo“ 26. července 1946 psal o 

rozhořčení nad osvobozením typického kolaboranta Vlasty Buriana. Podle něj proces 

probíhal takovým způsobem, že by mělo dojít k jeho revizi. Osvobozující rozsudek 

vnímal jako „výsměch utrpení těch, kteří opustili vše, a riskovali vše jak jim kázal 

zákon národní cti a vlastního svědomí.“ Burian tak díky trestní nalézací komisi může 

nyní vystupovat na Slovensku a další zájezdy budou určitě následovat.  Autor také 

tvrdil, že on i další lidé za války internovaní ve vězeních a koncentračních táborech, 

„naivně považovali národní očistu za samozřejmý akt povinnosti národa k sobě 

samému.“296  

V květnu 1947 pak Jaroslava Reitmannová („Konec trapné historie“) seznámila 

čtenáře s rozsudkem nad Burianem a jako jediná informovala o výpovědi Lídy Baarové, 

která Burianovi nejvíce uškodila. Podle Reitmannové herečka „přesně označila, s 

jakými německými veličinami se stýkal, kde se stýkal a jaké výstupy předváděl na 

zvaných „panských večerech.“ Dále herce napadala proto, že za okupace „mohl hrát 

divadlo a vydělávat“ a měl díky stykům s Němci i jiné výhody („dostal od městské rady 

kus silnice“). Skeč „Hvězdy nad Baltimore“ byl podle autorky natolik „sprostý“, že se 

jej Němci neodvážili hrát ve vlastním rozhlase. Reitmannová se stejně jako Weil o 

Burianových příznivcích vyjádřila jako o fašistických-agrárnících, jež chtěli být zadobře 

s Němci a společně s nimi vykořisťovali český lid.297  

                                                
294 JUST, Vladimír: Věc: Vlasta Burian (I): rehabilitace krále komiků. Vyd. 1. Praha: Rozmluvy, 1991. 
142 s. ISBN 80-85336-04-9. s. 48 
295 WEIL, JIŘÍ: bez titulku. Kulturní politika. 19. 7. 1946, roč. 1, č. 40, s. 1 
296 WÜNSCH, Otakar: Nic se nestalo? Kulturní politika. 26. 7. 1946, roč. 1, č. 41, s. 1 + 3  
297 REITMANNOVÁ, Jaroslava: Konec trapné historie. Kulturní politika. 9. 5. 1947, roč. 2, č. 34, s. 1 
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Zmínka o Burianovi se objevila ještě v čísle z 18. ledna 1946, v článku 

s titulkem „A také odhmyzit“, ve kterém K. J. Beneš psal o národních umělcích a 

vzpomínal také na osoby vyznamenané za okupace. V roce 1942 obdržel od Emanuela 

Moravce cenu za dramatické umění i Vlasta Burian. Autor vyjádřil politování nad tím, 

že ani jeden z laureátů se nepokusil ocenění odmítnout a očekával, že se jej po válce 

všichni obdarovaní zřeknou.  

Svůj názor na případ Vlasty Buriana týdeník ještě zdůraznil otištěním úryvku 

textu z listu Cíl: „Politický komik Vlasta Burian ..., jako davy aklamovaný „c. a k. polní 

maršálek“ nebo „Ducháček“ byl nebezpečnější morálce národa za okupace než všichni 

protektorátní ministři dohromady.“298  

 

7.2.2   K I N O  

Filmový týdeník Kino se Burianovou kauzou nezabýval. Seznámil pouze 

s výsledky očisty ve filmovém oboru, stejně jako deníky. Dále otiskl dopis čtenářky, 

který vyjadřoval zklamání nad rozhodnutím ministerstva informací nepromítat snímky 

se zkompromitovanými pracovníky, ale ani v něm nebyl herec přímo zmiňován. Jeho 

jméno se objevilo v reakci na tento dopis, v němž čtenářka uvedla, že není třeba zákazu 

litovat, protože Vlastu Buriana v našem filmu nahradí Voskovec s Werichem.  

 

7.2.3   D n e š e k   a   K r i t i c k ý   m ě s í č n í k 

 V Dnešku se jméno herce vyskytlo pouze v textu Edmonda Konráda „Česká 

Thalie“, který zmínil, že jeho scénu nahradilo Divadlo kolektivní tvorby vedené 

Zdeňkem Podlipným. V týdeníku se ale objevila řada článků věnujících se retribučnímu 

soudnictví. Vesměs z nich vyplynulo, že  retribuční soudnictví bylo třeba a že přineslo 

více pozitivního než negativního. Jiří Zhor ve svém příspěvku „Slova z gumy“ 

upozornil na běžnou poválečnou praxi označovat kdekoho za kolaboranta, například jen 

z důvodu zbavení se konkurence. Navíc varoval před generalizováním a připomněl, že 

každý případ se má posuzovat individuálně. V souvislosti s anketou Árijského boje, ke 

které se měli vyjádřit kulturní pracovníci, sdělil: „Ten, kdo s devótní loyalitou 

odpovídal na ankety Arijského boje, nechť netouží po návratu do života veřejného. Je-li 

to umělec, ať pokorně tvoří a pracuje, ale ať znovu netouží po veřejných hodnostech a 

funkcích.“ Herci, jež za války nebyli zrovna vzorem statečnosti, mohou podle něj svá 

                                                
298 Nesg. Byl – a je. Kulturní politika. 9. 8. 1946, roč. 1, č. 43, s. 3 
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drobná provinění odčinit poctivou prací, ale neměli by pomýšlet na post „národního 

herce“.299  

Zajímavý text otiskl Dnešek 17. dubna 1947. JUDr. Josef Trnečka v něm za 

nejzávažnější vadu retribučního zákona označil nemožnost odvolání se proti rozsudku 

lidového soudu. Vyjadřoval se v něm také k reakcím tisku na rozhodnutí soudů. 

V zásadě podle něj nešlo namítat nic proti tomu, když novináři s rozsudkem 

nesouhlasili. Problém nastal ve chvíli, kdy redaktor svou nevěcnou, demagogickou a 

polopravdivou kritikou jednoho procesu působil na soud, u něhož byly projednávány 

další podobné případy. Každý slušný žurnalista podle něj měl najít správnou cestu 

k tomu, jak o případech referovat.300     

 Kritický měsíčník o Burianovi ani jiném umělci, o jehož případu rozhodovala 

očistná komise nebo dokonce soud, nepsal. Vzpomněl jen na divadelníky, kteří zahynuli 

za okupace nebo publikoval příspěvky o znárodněném filmu či poválečných poměrech 

v divadelnictví. 

 

Shrnutí: Kulturní politika šéfredaktora E. F. Buriana informovala o kauze herce 

Vlasty Buriana v textech Jiřího Weila, Otakara Wünsche a Jaroslavy Reimannové. 

Všichni jmenovaní zastávali vůči herci odmítavý postoj, nesnažili se o nepředpojaté 

zamyšlení nad možnostmi jeho fungování v době okupace. Jiří Weil dokonce upozornil 

na další Burianovo jednání konvenující nacistické propagandě. Kino pak seznámilo jen 

s rozhodnutím o dočasném vyloučení herce z filmové činnosti, dále jeho případu 

nevěnovalo pozornost. Kritický měsíčník Václava Černého se jeho kauzou nezabýval 

vůbec, stejně jako Dnešek Ferdinanda Peroutky. Ten ale otiskl alespoň několik článků 

s tématem retribučního soudnictví poukazující také na jeho nedostatky. Pokud 

nespokojenost s ním vyjadřovaly deníky, bylo to v souvislosti s rozhodnutím soudů 

a trestních nalézacích komisí, se kterými listy často nesouhlasily.  

 

 

 

 

 

 

                                                
299 ZHOR, Jiří: Slova z gumy. Dnešek. 23. 1. 1947, roč. I., č. 44, s. 693 - 694  
300 TRNEČKA, Josef: Lidové soudy končí. Dnešek. 17. 4. 1947, roč. II., č. 3, s. 41 - 43 
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III.   Z á v ě r 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala kauzou herce Vlasty Buriana 

obviněného po druhé světové válce z kolaborace a jejímu zachycení v dobovém tisku. 

Pro lepší pochopení jejího vývoje jsem v první a druhé kapitole práce popsala 

 poválečnou situaci v Československu, především  její politickou a kulturní sféru, v níž 

již tehdy uplatňovala silný vliv Komunistická strana Československa.  

V další části práce jsem věnovala prostor retribučnímu soudnictví a dekretům, 

podle kterých byl Vlasta Burian obviněn a s pomocí literatury, jež jeho případ 

popisovala, jsem se pokusila o poukázání na vágnost těchto obvinění. Pro srovnání jsem 

využila obdobnou kauzu herce Zdeňka Štěpánka, který kvůli svému jednání za okupace 

taktéž nesměl po válce vystupovat, ale na rozdíl od Buriana mohl pokračovat ve filmové 

práci a nikdy nebyl vězněn.    

 Historická srovnávací analýza článků pak potvrdila první hypotézu vymezenou 

v přihlášce bakalářské práce. Listy se k herci skutečně stavěly kriticky a objektivnější 

zmapování události přinesl jen ústřední deník Československé sociálně demokratické 

strany dělnické  Právo lidu. V případě Dnešku Ferdinanda Peroutky a Kritického 

měsíčníku Václava Černého však nedošlo k potvrzení mé teze, ale v podstatě ani 

k jejímu vyvrácení. Předpokládala jsem, že tato periodika nabídnou nepředpojatý 

pohled na hercův případ a zamyšlení se nad možnostmi jednání veřejně známé osoby, 

na niž se přirozeně upínala pozornost představitelů okupační moci a která navíc 

zodpovídala za jí podřízené osoby. Periodika se však kauze nevěnovala vůbec.  
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IV.   S u m m a r y 

My bachelor thesis was dealt with cause of the actor Vlasta Burian, who was 

accused of collaboration after the Second World War. At first, I showed the political 

and cultural situation in Czechoslovakia for better understanding of his case. And for 

the same reason I tried to show how powerful the Communist Party of Czechoslovakia 

was. Then I devoted myself to the vindicatory courts, which should have punished the 

war criminals. At last, I described Burian´s cause and compared it to the similar case of 

another actor Zdeněk Štěpánek. Despite of resembling accusations he was allowed to 

continue in making movies and he was not imprisoned.  

I made the historical comparative analysis to find out how newspapers wrote 

about Burian´s cause. I confirmed my thesis that media would try to criticise the actor 

and his behaviour during “Protectorate Bohemia and Moravia”. But I disproved my 

hypothesis that Ferdinand Peroutka´s “Dnešek” and Václav Černý´s “Kulturní politika” 

would describe this event objectively and would try to understand behaviour of well-

known person in occupied country. But these journals did not write about Vlasta Burian 

at all.      
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Seznam analyzovaných článků referujících o Vlastovi Burianovi a jeho 
kauze  
 
R U D É   P R Á V O 
26. května 1945, č. 17, s. 2       
Další kolaboranti zajištěni 

 
22. července 1945, č. 64, s. 3       
Kýč v novém přestrojení  

 
26. ledna 1946, č. 22, s. 3  
Výsledky očisty ve filmovém oboru  
 
11. července 1946, č. 155, s. 2 
Ohlas dne – Velká fraška s malým dekretem 
 
23. července 1946, č. 166, s. 2 
Že by Vlasta Burian 
 
7. srpna 1946, č. 180, s. 3 
Vlasta Burian dohrál 
 
7. srpna 1946, č. 180, s. 5 
Filmy se zkompromitovanými pracovníky nebudou promítány 
 
9. srpna 1946, č. 182, s. 4 
Herci proti V. Burianovi  
 
15. srpna 1946, č. 187, s. 2 
Z domova jednou větou 
 
18. srpna 1946, č. 190, s. 4 
Komedianti nebo herci  
 
15. listopadu 1946, č. 263, s. 3        
Uvidíme Vlastu Buriana v kleci? 
 
19. listopadu 1946, č. 266, s. 5        
Vlasta Burian hrát nebude 
 
4. května 1947, č. 104, s. 8       
Vlasta Burian odsouzen 
 
 
M L A D Á   F R O N T A 
26. května 1945, roč. I., č. 17, s. 2 
Další aktivisté zajištěni 
 
26. května 1945, roč. I., č. 17, s. 3 
Divadlo Kolektivní tvorby 
 
17. července 1945, roč. I., č. 59, s. 3 
Kolaborantství 
 
úterý 9. července 1946, roč. II., č. 153, s. 2      
Oslavili potleskem Burianovu premiéru 
 
 



 

23. července 1946, roč. II., č. 166, s. 1      
Nevšední úspěch Vlasty Buriana 
 
24. července 1946, roč. II., č. 167, s. 2     
Vina Vlasty Buriana a ostatních 
 
31. července 1946, roč. II., č. 172, s. 1    
Vlasta Burian se blíží  

 
7. srpna 1946, roč. II., č. 178, s. 4     
Filmy se zkompromitovanými pracovníky nebudou promítány 

 
9. srpna 1946, roč. II., č. 180, s. 2      
Vlastimil Burian a jiní 
 
9. srpna 1946, roč. II., č. 180, s. 4      
Herci a Vlasta Burian 

 
11. srpna 1946, roč. II., č. 182 s. 1      
Vlasta Burian nad problém… 

 
23. srpna 1946, roč II., č. 192, s. 1 
Prohlášení České národní rady  
 
19. listopadu 1946, roč. II., č. 264, s. 4      
Jak je to s Vlastou Burianem? 
 
23. listopadu 1946, roč. II., č. 268, s. 5     
K případu Vlasty Buriana 
 
středa 4. prosince 1946, roč. II., č. 277, s. 1       
Vlasta Burian v rozhlase?  
 
3. května 1947, roč. III., č. 103, s. 1 
Vlasta Burian znovu před soud 
 
4. května 1947, roč. III., č. 104, s. 2 
Vlasta Burian odsouzen 
 
 
P R Á V O   L I D U 
26. května 1945, roč. 48, č. 13, s. 2 
Vlastimil Burian a jiní zajištěni  
 
8. července 1945, roč. 48, č. 48, s. 3 
Kolaborantské dny Vlasty Buriana 
 
26. ledna 1946, roč. 49, č. 22, s. 4 
Kteří filmaři se provinili  
 
9. července 1946, roč. 49, č. 153, s. 5 
Vlasta Burian osvobozen 
 
1. srpna 1946, roč. 49, č. 173, č. 2 
Vlasta Burian bez role v Bratislavě 
 
7. srpna 1946, roč. 49, č. 178, s. 5 
Vlasta Burian bez role 
 
 



 

10. července 1946, roč. 49, č. 154, s. 1 
Co bude s divadlem v Bánské a hutní  
 
8. srpna 1946, roč. 49, č. 179, s. 3 
Herci proti V. Burianovi 
 
17. srpna 1946, roč. 49, č. 187, s. 1 
Svaz českého herectva  
 
22. srpna 1946, roč. 49, č. 191, s. 1 
Vlasta Burian byl osvobozen 
 
20. prosince 1946, roč. 49, č. 291, s. 3 
Vlasta Burian opět na scénu? 
 
 
4. května 1947, roč. 50, č. 104, s. 2 
Vlasta Burian se nevrátí na jeviště 
 
 
S V O B O D N É   N O V I N Y 
27. ledna 1946, roč. 2, č. 23, s. 2 
Národní očista v českém filmu 
 
9. července 1946, roč. 2, č. 153, s. 2 
Vlastimil Burian očištěn z obvinění  
 
7. srpna 1946, roč. 2, č. 178, s. 5 
Plzeňské obecenstvo nechce V. Buriana  
 
8. srpna, 1946, roč. 2, č. 179, s. 2 
Svaz českého herectva odmítá V. Burianovi právo hrát 
 
23. srpna 1946, roč. 2, č. 192, s. 2 
Česká národní rada o trestání kolaborantů a zrádců 
 
 
S V O B O D N É   S L O V O 
20. května 1945, roč. I., č. 9, s. 2 
Co je s Mandlovou, Baarovou a Burianem? 
 
23. května 1945, roč. I., č. 10, s. 2 
Divadlo kolektivní tvorby 
 
9. července 1946, roč. II., č. 153, s. 6 
Vlastimil Burian zproštěn obvinění 
 
30. července 1946, roč. II., č. 171, s. 3    
Vlasta Burian dělá v Bratislavě kabaret 
 
7. srpna 1946, roč. II., č. 178, s. 5 
Filmy se zkompromitovanými pracovníky nebudou promítány 
 
9. srpna 1946, roč. II., č. 180, s. 5 
Svaz českého herectva o Vlastimilu Burianovi 
 
23. srpna 1946, roč. II., č. 192, s. 2 
Česká národní rada o potrestání kolaborantů a zrádců 
 
 



 

4. května 1947, roč. III., č. 104, s. 3 
Vlasta Burian potrestán 
 
 
K U L T U R N Í   P O L I T I K A 
18. ledna 1946, roč. 1, č. 14, s. 4 
A také odhmyzit 
 
19. července 1946, roč. 1, č. 40, s. 1 
článek Jiřího Weila (bez titulku) 
 
26. července 1946, roč. 1, č. 41, s. 1 + 3 
Nic se nestalo? 
 
9. srpna 1946, roč. 1, č. 43, s. 3 
Byl – a je 
 
 
9. května 1947, roč. 2, č. 34, s. 1 
Konec trapné historie 
 
 
K I N O 
8. února 1945, roč. 1, č. 5, s. 79 
Výsledek očisty ve filmovém oboru 
 
13. září 1946, roč. 1, č. 20, s. 331 
Je to škoda…….? 
 
8. listopadu 1946, roč. 1, č. 24, s. 399 
Není to škoda! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2: 
 

16. 
Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945  

o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. 
 
 
Změna: 22/1946 Sb.,  Změna: 149/1946 Sb., Změna: 117/1946 Sb., Změna: 245/1946 Sb.,  Změna: 
33/1948 Sb. 
Zrušen předpisem: 33/1948 Sb.  
 
 
O přísnou spravedlnost volají neslýchané zločiny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluviníci 

na Československu. Porobeni vlasti, vraždění, zotročování, loupení a ponižování, jehož obětí byl 
československý lid, a všechna ta stupňovaná německá zvěrstva, kterým bohužel pomáhali anebo 

asistovali i zpronevěřivší se občané českoslovenští, z nichž někteří zneužili při tom i vysokých úřadů, 
mandátů nebo hodnotí, musí dojíti zaslouženého trestu bez průtahu, aby nacistické a fašistické zlo bylo 

vyvráceno z kořene. Proto ustanovuji k návrhu vlády takto: 
 

Hlava I. 
 

Zločiny proti státu. 
 

§ 1. 
Kdo se v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) dopustil na území republiky nebo mimo ně některého 

z těchto zločinů podle zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb.:  
úkladů o republiku (§ 1), trestá se smrtí; kdo se dopustil přípravy úkladů (§ 2), ohrožení bezpečnosti 

republiky (§ 3), prorady (§ 4, č. 1), zrady státního tajemství (§ 5, č. 1), vojenské zrady (§ 6, č. 1, 2 a 3) a 
násilí proti ústavním činitelům (§ 10, č. 1), trestá se těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí a za 

okolností zvláště přitěžujících smrtí. 
 

§ 2. 
Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) byl členem organizací: Die Schutzstaffeln der 

Nationalszialistischen Deutschen Arbewiterpartei (S.S.), nebo Freiwillige Schutzstaffeln (F. S.), nebo 
Rodobrany, nebo Szabadcsapatoku, nebo jiných zde nejmenovaných organizací podobné povahy, trestá 
se, nedopustil-li se činu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let a za okolností 

zvláště přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí. 
 

§ 3. 
(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) propagoval nebo podporoval fašistické nebo 

nacistické hnutí, nebo kdo v oné době tiskem, rozhlasem, filmem nebo divadlem, nebo na veřejném 
shromáždění schvaloval nebo obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky nebo jednotlivé 

nezákonné činy okupačních velitelství a úřadů a orgánů jim podřízených, trestá se, nedopustil-li se činu 
přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let, spáchal-li však takový zločin v 

úmyslu, aby rozvrátil mravní, národní nebo státní vědomí československého lidu, zejména 
československé mládeže, trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště 

přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí, nebo smrtí. 
(2) Kdo v téže době byl činovníkem nebo velitelem v organizacích Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei (NSDAP) nebo Sudetendeutsche Partei (SdP) nebo Vlajka, Hlinkova nebo Svatoplukova 
Garda, nebo v jiných fašistických organizacích podobné povahy, trestá se, nedopustil-li se činu přísněji 

trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do dvaceti let. 
 

§ 4. 
Československý občan, který v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) v zahraničí rozvracel hnutí, 

směřující k osvobození republiky Československé v její předmnichovské ústavě a jednotnosti, anebo jinak 
vědomě poškozoval zájmy republiky Československé, zejména kdo ohrožoval bezpečnost občanů, 

pracujících pro osvobození republiky doma, trestá se, nedopustil-li se zločinu přísněji trestného, těžkým 
žalářem od pěti do dvaceti let. 

 
 



 

Zločiny proti osobám. 
 

§ 5. 
(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) dopustil se ve službách nebo v zájmu Německa, 

nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací, či členů, těchto zločinů: 
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí loupeží lidí (§ 90), 
veřejného násilí nakládáním s člověkem jako s otrokem (§ 95), vraždy (§§ 134 až 137), zabití (§§ 140 a 

141) a těžkého poškození na těle (§ 156), 
 

b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu vraždy (§ 278), úmyslného zabití (§ 279), těžkého 
ublížení na těle s následky smrtelnými (§§ 306 a 307) a loupeže dětí (§ 317), trestá se smrtí. 

(2) Kdo v téže době, za týchž okolností a za týmž účelem se dopustil těchto zločinů: 
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí neoprávněným 

omezováním osobní svobody člověka (§ 93), veřejného násilí vydíráním (§ 98), veřejného násilí 
nebezpečným vyhrožováním (§ 99) a těžkého poškození na těle (§§ 152 a 155), 

b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu bezprávného omezování osobní svobody člověka (§§ 
323, 324 a 325), těžkého ublížení na těle (§ 301) a vydírání (§§ 350 a 353), trestá se těžkým žalářem od 

deseti do dvaceti let. 
 

§ 6. 
(1) Kdo v téže době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) nařídil ve prospěch válečného úsilí Německa 

nebo jeho spojenců nucenou nebo povinnou práci, a ten, kdo při vydání a výkonu takového nařízení 
spolupůsobil, trestá se, nedopustil-li se zločinu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do 

deseti let. 
(2) Byl-l.i však takovým nařízením obyvatel republiky donucen pracovati v cizině, nebo za okolností, 

nebo na místech jeho životu nebo zdraví nebezpečných, trestá se viník bez ohledu na účel práce těžkým 
žalářem od deseti do dvaceti let. 

 
§ 7. 

(1) Kdo sám nebo v součinnosti s jinými v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) ve službách nebo v 
zájmu Německa, nebo jeho spojenců, nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů zavinil 

ztrátu svobody obyvatele republiky bez jiných následků, trestá se za zločin těžkým žalářem od pěti do 
dvaceti let: Způsobil-li viník takto ztrátu svobody většího počtu obyvatel republiky, může soud uložiti 

trest těžkého žaláře od dvaceti let až na doživotí, za okolností pak zvláště přitěžujících trest smrti. 
(2) Kdo v téže době, za týchž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil obyvateli republiky 

těžké ublížení na těle bez těžkých následků (odst. 3), trestá se za zločin těžkým žalářem od deseti do 
dvaceti let, a za okolností zvláště přitěžujících žalářem od dvaceti let až na doživotí. Byl-li však takto 

postižen větší počet osob, může soud uložiti trest smrti. 
(3) Kdo v téže době a za týchž okolností, za týmž účelem a týmž způsobem způsobil soudním usnesením, 
rozsudkem, nařízením, nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, výkonem rozsudku, nařízení, nebo 

správního rozhodnutí, nebo jinak smrt obyvateli republiky, těžké ublížení na těle obyvateli republiky s 
následky označenými v § 156 trest. zák. č. 117/1852 ř. z. a v §§ 306, 307 trest. zák. zák. čl. V/1878, nebo 

jeho deportaci, trestá se za zločin smrtí.  
 

Zločiny proti majetku. 
 

§ 8. 
(1) Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) se dopustil ve službách, nebo v zájmu Německa, 

nebo jeho spojenců,nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů těchto zločinů: 
a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí zlomyslným 
poškozením cizího majetku (§ 85) s následky podle § 86, odst. 2, žhářství (§ 166) za okolností a s 

následky podle § 167 písm. a), loupeže (§ 190) za okolností a s následky podle § 195, 
b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu žhářství (§ 424), loupeže (§§ 344 a 345), za okolností a 

s následky podle § 349, odst. 1, bod 2 a odst. 2, trestá se smrtí. 
(2) Kdo v téže době a za týchž okolností a za týmž účelem se dopustil těchto zločinů: 

a) podle trestního zákona ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., zločinu veřejného násilí násilným 
vpadnutím do cizího nemovitého statku (§ 83), veřejného násilí zlomyslným poškozením cizího majetku 

(§§ 85, 86 odst. 1), žhářství (§ 166) za okolností a s následky podle § 167, písm. b) až g), krádeže (§§ 171 
až 180), zpronevěry (§§ 181 až 183), podílnictví na krádeži nebo zpronevěře (§§ú 185 a 186), loupeže (§ 



 

190) za okolností a s následky podle §§ 191 až 194, podílnictví na loupeži (§ 196), podvodu (§§ 197 až 
201, 203), 

b) podle trestního zákona zák. čl. V/1878 zločinu porušení domácnosti soukromými osobami (§§ 330 a 
331), přečinu poškození cizího majetku (§§ 418 a 420), který se za okolností odst. 1 tohoto paragrafu 

kvalifikuje jako zločin, žhářství (§§ 422 a 423), krádeže (§§ 333 až 341), nakolik čin není trestný podle 
odst. 1, písm. b) tohoto paragrafu, podílnictví (§ 370), podvodu (§ 379 ve znění § 50 trestní novely), za 
okolností podle § 383 odst. 2 s výjimkou § 382, trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let a za 

okolností zvláště přitěžujících těžkým žalářem od dvaceti let až na doživotí. 
 

§ 9. 
Kdo sám, nebo v součinnosti s jiným v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) ve službách nebo v 

zájmu Německa, nebo jeho spojenců nebo republice nepřátelského hnutí, jeho organizací či členů 
způsobil soudním usnesením, rozsudkem, nařízením, nebo správním rozhodnutím jakéhokoliv druhu, 

nebo výkonem rozsudku, nařízení nebo správního rozhodnutí, že Československému státu nebo právnické 
či fyzické osobě bylo proti zákonu republiky odňato jich jmění zcela nebo zčásti, trestá se, nedopustil-li 

se zločinu přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od deseti do dvaceti let, a za okolností zvláště 
přitěžujících žalářem od dvaceti let až na doživotí. 

 
 

§ 10. 
Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky (§ 18) zneužil tísně, způsobené národní, politickou či rasovou 

persekucí, aby se obohatil na úkor státu, právnické či fyzické osoby, trestá se, nedopustil-li se činu 
přísněji trestného, za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. 

 
Udavačství. 

 
§ 11. 

Kdo v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu nepřítele, nebo využívaje situace 
přivoděné nepřátelskou okupací jiného pro nějakou skutečnou nebo vymyšlenou činnost udal, trestá se za 

zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. Zavinil-li však udavač svým udáním ztrátu svobody 
československého občana, trestá se těžkým žalářem od deseti do dvaceti let. Mělo-li udání za přímý nebo 

nepřímý následek ztrátu svobody většího počtu lidí nebo těžkou újmu na zdraví, trestá se doživotním 
žalářem, mělo-li za následek něčí smrt, trestá se smrtí. 

 
Všeobecná ustanovení. 

 
§ 12 

Podle tohoto dekretu bude potrestán i cizinec, jenž se dopustil zločinu, uvedeného v § 1, nebo některého 
ze zločinů, uvedených v §§ 4 až 9 v cizině, dopustil-li se jich na československém státním občanu nebo 

na československém veřejném nebo soukromém majetku. 
 

§ 13. 
(1) Jednání trestné podle tohoto dekretu není ospravedlněno tím, že je nařizovaly nebo dovolovaly 

předpisy jiného práva než československého, nebo orgány, zřízené jinou státní mocí než československou, 
aniž jest omluveno tím, že pachatel takové neplatné předpisy za ospravedlněné považoval. 

(2) Také neospravedlňuje pachatele, že konal svoji služební povinnost, jednal-li s obzvláštní horlivostí, 
překročuje tak ve značné míře normální rámec svých povinností, nebo byl-li činný v úmyslu napomáhat 

válečnému úsilí Němců (jejich spojenců), poškodit či mařit válečné úsilí Československa (jeho spojenců), 
nebo jedna-li z jiné zřejmě zavržitelné pohnutky. 

(3) Neodolatelné donucení rozkazem představeného nezprošťuje viny nikoho, kdo se dobrovolně stal 
členem organizací, jejichž členství ukládalo vykonat každý, i zločinný rozkaz. 

 
§ 14. 

Odsoudí-li soud pro zločin v tomto dekretu uvedený a neupustí-li od trestu (§ 16 odst. 2), vysloví 
zároveň.: 

a) že odsouzený pozbývá na určitou dobu, nebo navždy občanské cti (§ 15); 
b) že odsouzený část trestu na svobodě nebo celý trest odpyká ve zvláštních nucených pracovních 

oddílech, které se zřídí zvláštním zákonem; 
c) že celé jeho jmění nebo část jeho jmění propadá ve prospěch státu. 

 



 

§ 15. 
Pozbytí občanské cti [§ 14 písm. a)] znamená: 

1. trvalou ztrátu vyznamenání, řádů a čestných odznaků, veřejných služeb, hodností a funkcí, 
akademických hodností, jakož i ztrátu odpočivných a zaopatřovacích požitků, platů z milosti a všelikých 

jiných platů z peněz veřejných; 
2. u poddůstojníků degradaci a u důstojníků kasaci; 

3. ztrátu způsobilosti k nabytí, výkonu a opětovnému nabytí práv, uvedených pod číslem 1 a 2 a práv 
ztracenými hodnostmi podmíněných; 

4. ztrátu práva voliti a volen nebo povolán býti k veřejné funkci, nebo hlasovati ve věcech veřejných; 
5. ztrátu způsobilosti zastávati funkce ve sdruženích (spolcích nebo jiných útvarech podrobných); 

6. ztrátu způsobilosti býti vlastníkem, vydavatelem, nebo redaktorem, nebo jakkoliv spolupůsobiti při 
vydávání, redakci periodického tiskopisu, jakož i nakládati, vydávati a uveřejňovati tiskopisy 

neperiodické; 
7. ztrátu způsobilosti konati veřejné přednášky nebo projevy; 

8. ztrátu způsobilosti k práci ve výchovných nebo uměleckých institucích nebo podnicích; 
9. ztrátu způsobilosti býti zaměstnavatelem nebo spoluzaměstnavatelem; 

10. ztrátu způsobilosti provozovati svobodné zaměstnání; 
11. ztrátu způsobilosti býti členem představenstva (správní rady) společností a společenstev; 

12. ztrátu způsobilosti býti vedoucím úředníkem v podniku soukromém. Kdo přestoupí zákazy v tomto 
paragrafu obsažené, bude potrestán řádným soudem pro přestupek vězením od jednoho týdne do tří 

měsíců. 
 

§ 16. 
(1) Trest na svobodě nelze snížiti pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější. 

(2) Soud může snížiti trest i pod dolní hranici sazby a zaměniti jeho způsob za mírnější, v případech pak 
zvláštního zřetele hodných v odsuzujícím výroku upustiti od potrestání, je-li obecně známo, nebo lze-li 

bez průtahů prokázati, že obžalovaný jednal s úmyslem prospěti českému nebo slovenskému národu nebo 
Československé republice či jejím spojencům nebo jinému obecnému zájmu, nebo že se pozdější svou 

činností zasloužil o osvobození republiky z nepřátelské moci, nebo o nápravu, nebo o zmenšení zla 
nepřítelem způsobeného a že po svém obrácení na cestě povinnosti už vytrval. Tohoto ustanovení však 

nelze použít, neúměrně obecný prospěch jím sledovaný. 
 

§ 17. 
Zločiny trestné podle tohoto dekretu a výkon trestu se nepromlčují. 

 
§ 18. 

Dobou zvýšeného ohrožení republiky rozumí se doba od 21. května 1938 do dne, který bude určen 
vládním nařízením. 

 
 

§ 19. 
Zločiny trestné podle tohoto dekretu buďtež pokládány vždy za zvlášť zavržitelné ve smyslu § 1 odst. 1 

zákona o státním vězení ze dne 16. července 1931, č. 123 Sb. 
 

§ 20. 
Nadržování zločinům, trestným podle tohoto dekretu trestá se podle platných trestních zákonů s těmito 

změnami: 
1. U zločinů proti státu trestá se nadržování stejně jako tyto zločiny; 

2. u týchž zločinů je i nadržování ukrýváním osob blízkých (§ 39, č. 4 zák. č. 50/1923 Sb. na ochranu 
republiky) trestné jako zločin a trestá se těžkým žalářem od jednoho roku do deseti let, ukládá-li však na 

zločin sám tento dekret trest smrti, těžkým žalářem od pěti do dvaceti let; 
3. u ostatních zločinů trestá se nadržování těžkým žalářem 

a) od deseti do dvaceti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest smrti, nebo těžkého žaláře v trvání 
více než dvaceti let, 

b) od jednoho roku do deseti let, ukládá-li na zločin sám tento dekret trest nižší. 
 
 
 
 
 



 

Hlava II. 
 

Mimořádné lidové soudy 
 

§ 21. 
(1) Mimořádným lidovým soudům přísluší souditi všechny zločiny trestné podle tohoto dekretu. 

(2) Místní příslušnost mimořádných lidových soudů se určuje předpisy trestních řádů, platných na území 
republiky. O delegaci platí obdobně ustanovení § 62 tr. ř.; rozhodnutí zemského soudu o delegaci je 

konečné. Složení a sídlo mimořádných soudů 
 

§ 22. 
(1) Mimořádný lidový soud soudí v tříčlenných senátech, složených z předsedy, jímž je soudce z 
povolání, a ze dvou soudců z lidu; skončilo-li však předchozí řízení (čl. I, § 2) rozsudkem, soudí 

mimořádný lidový soud v senátech pětičlenných, složených z předsedy, jímž je soudce z povolání, a ze 
čtyř soudců z lidu. 

(2) Přednosty mimořádných lidových soudů, jejich náměstky a soudce z povolání ustanovuje ministr 
spravedlnosti ze soudců v činné službě. Soudce z lidu jmenuje ministr spravedlnosti ze seznamů 

sestavených okresními národními výbory. 
(3) Přednostovi mimořádného lidového soudu nebo jeho náměstku náleží, aby z osob, jmenovaných v 

odst. 2, sestavil potřebný počet senátů s náhradníky. 
(4) Mimořádné lidové soudy se zřídí v sídlech krajských soudů, každý senát mimořádného lidového 

soudu může však zasedati, ukáže-li se toho potřeba, v kterémkoli místě soudního obvodu. Vykonavatele 
hrdelních trestů s potřebným počtem pomocníků ustanoví místní národní výbor v sídle krajského soud. 

(5) Vládním nařízením bude ustanoveno, jaký slib budou soudcové z lidu skládati a jaká náhrada výloh a 
ušlého zisku jim přísluší. 

 
§ 22a. 

(1) Přijmouti a zastávati úřad soudce z lidu je občanskou povinností. Poruší-li soudce z lidu bez 
závažných důvodů tuto povinnost zejména tím, že se bez dostatečné omluvy nedostaví k hlavnímu 
přelíčení, ač byl řádně obeslán, nebo že se bez souhlasu předsedy senátu před skončením hlavního 

přelíčení vzdálí, uloží mu předseda jako pořádkový trest pokutu do  
10 000 Kčs nebo vězení do osmi dnů a podle okolností též náhradu útrat zmařeného hlavního přelíčení. 
Proti tomuto nálezu může postižený podati do osmi dnů námitky, o nichž rozhodne s konečnou platností 

přednosta mimořádného lidového soudu. 
(2) Pokuta připadá státní pokladně. 

 
§ 23. 

Při hlasování hlasují nejprve soudcové z lidu, a to starší před mladšími. 
 

Veřejný žalobce.  
 

§ 24. 
(1) Veřejné žalobce mimořádných lidových soudů jmenuje ministr spravedlnosti ze státních zástupců, ze 

soudců v činné službě nebo z osob zapsaných v seznamu advokátů. 
(2) Veřejní žalobci u mimořádných lidových soudů jsou podřízeni ministru spravedlnosti. Řízení před 

mimořádnými lidovými soudy 
 

Řízení před mimořádnými lidovými soudy. 
 

§ 25. 
(1) Pro řízení před mimořádnými soudy lidovými platí zásady řízení před soudy stannými, a to v úpravě, 

provedené v §§ 26 až 31 tohoto dekretu. Tam, kde dekret odkazuje na předpisy řízení řádného, jsou 
míněny předpisy platného trestního řádu. 

(2) Byl-li obžalovaný rozsudkem mimořádného lidového soudu osvobozen, nevylučuje se tím jeho stíhání 
před příslušným soudem řádným, případně před soudem státním podle zákona č. 68/1935 Sb. nebo před 

krajským soudem příslušným pro souzení vojenské zrady podle zákona č. 130/1936 Sb. a vl. nař. č. 
238/1937 Sb. Tento soud posoudí věc znova řízením řádným, přičemž platí hmotně právní ustanovení 

tohoto dekretu (§§ 1 až 20), stejně jako když osoba provinilá hned předem byla pohnána před soud řádný 
(§ 21). Návrh, aby se takto proti obžalovanému postupovalo, musí však býti podán nejpozději do tří 

měsíců ode dne osvobozujícího rozsudku. 



 

§ 26. 
(1) Řízení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se k návrhu veřejného žalobce (§ 24). Těhotné 

ženy nebuďtež poháněny před mimořádný lidový soud, dokud tento jejich stav trvá. 
(2) Celé trestní řízení se koná zpravidla od počátku do konce před mimořádným lidovým soudem ve 

způsobu hlavního přelíčení, pokud možno bez přerušení a musí býti skončeno do tří dnů od okamžiku, 
kdy byl obžalovaný před něj postaven. Nedospěl-li mimořádný lidový soud v této lhůtě k rozsudku, 

pokračuje v řízení i po uplynutí této lhůty. 
(3) V přípravném vyhledávání nebo v přípravném vyšetřování, které by předcházelo řízení před 

mimořádným lidovým soudem, má veřejný žalobce práva a povinnosti státního zástupce. 
(4) Jestliže se obžalovaný nedostavil, anebo nemůže dostaviti k soudu z jakýchkoli důvodů, může veřejný 

žalobce navrhnouti, aby se hlavní přelíčení konalo v nepřítomnosti obžalovaného. V takovém případě 
musí soud zřídit obhájce z úřední moci. 

 
§ 27. 

Řízení před mimořádným lidovým soudem je ústní a veřejné. Obžalovaný má právo zvoliti si sám 
obhájce nebo požádati soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. Nepoužije-li obžalovaný svého práva, 

zřídí mu soud obhájce z moci úřední. Jak obžalovaný, tak soud mohou obhajobou pověřiti i osobu, 
nezapsanou v seznamu obhájců, která dosáhla doktorátu práv nebo složila tři státní zkoušky právnické, 

nejméně však státní zkoušku judicielní. 
 

§ 28. 
(1) Hlavní přelíčení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se po vyvolání věci a zjištění generalií 
výkladem veřejného žalobce, které skutky jsou obžalovanému kladeny za vinu. Výslech obžalovaného a 
provádění důkazů řídí se obecně předpisy trestního řízení. Protokoly o výsleších spoluviníků a svědků a 

dobrá zdání znalců mohou se čísti vždy, když předseda senátu považuje jejich čtení za účelné. 
(2) Řízení se zpravidla omezí na čin nebo činy, pro které byl obviněný před mimořádný soud lidový 

pohnán. Na činy, které nejsou trestné podle tohoto dekretu, nemá tudíž býti brán zřetel. Budou-li stíhány 
později v řízení před mimořádným soudem lidovým, nebo před soudem řádným, případně státním, nebo 
před krajským soudem, příslušným pro souzení vojenské zrady, budiž při výměře trestu vzat zřetel na 

trest na svobodě mimořádným lidovým soudem již uložený. 
(3) Řízení před mimořádným lidovým soudem nesmí býti zdržováno zjišťováním nároků na náhradu 

škody trestným činem způsobené. 
(4) Zjištění spoluviníků nebudiž sice opomenuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se tím nemá 

oddalovat. 
(5) Po ukončení průvodního řízení zhodnotí veřejný žalobce jeho výsledky a podá svůj konečný návrh. 
Na to udělí předseda slovo obžalovanému a jeho obhájci k přednesení obhajoby. Odpovídá-li veřejný 

žalobce na její vývody, mají obžalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo. 
 

§ 29. 
(1) Poté usnese se soud v neveřejné poradě na rozsudku, řídě se přitom příslušnými předpisy o řízení 

řádném, pokud tento dekret neustanovuje jinak. K usnesení, jímž se snižuje trest pod dolní hranici sazby 
nebo zaměňuje jeho způsob za mírnější nebo jímž se upouští od potrestání (§ 16, odst. 2) je však potřebí 
čtyř hlasů, a soudí-li mimořádný lidový soud ve tříčlenném senátě (§ 22, odst. 1) je v takovém případě 

třeba jednomyslnoslnosti. 
(2) Opírá-li se výrok o vině u zločinu, na který tento dekret ukládá trest smrti, toliko o tři hlasy, anebo 

dospěl-li soud k názoru, že byly zjištěny takové okolnosti, že by trest smrti byl nepřiměřeně přísný, může 
soud uložiti trest těžkého žaláře od dvaceti let až na doživotí a za předpokladů, označených v § 16 odst. 2, 

užíti i tohoto ustanovení. Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí i zde. 
(3) Rozsudek budiž ihned vyhlášen ve veřejném zasedání soudu. 

 
§ 30. 

O řízení před mimořádným lidovým soudem sepíše se zápis podle předpisů o řízení řádném. Tento zápis 
podepíší všichni členové senátu a zapisovatel. 

 
§ 31. 

(1) Proti rozsudku mimořádných lidových soudů není řádných opravných prostředků. Žádost o milost 
kýmkoliv podaná nemá odkladného účinku. 

(2) Trest smrti se vykoná do dvou hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou žádost odsouzeného může 
býti lhůta prodloužena o další hodinu. Konalo-li se řízení v nepřítomnosti obžalovaného, vykoná se trest 



 

smrti do 24 hodin po dopadení odsouzeného. Výkon trestu smrti buř však na přiměřenou dobu odložen, 
žádá-li to veřejný žalobce z důležitého veřejného zájmu. 
(3) Zmateční stížnost k zachování zákona je přípustná. 

(4) O návrhu na obnovu trestního řízení rozhoduje mimořádný lidový soud, který ve věci rozhodl. Přitom 
se řídí ustanoveními trestního řádu o obnově trestního řízení. Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
§ 32. 

(1) Ustanovení zákona ze dne 3. května 1934, č. 91 Sb., o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech, 
pro zločiny trestné podle tohoto zákona neplatí. 

(2) Ustanovení zákona ze dne 11. března 1931, č. 48 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, zůstávají v 
platnosti. 

(3) Má-li se o činech trestných podle tohoto dekretu konati řízení před řádným soudem a jde-li o čin, o 
němž by jinak náleželo souditi porotnímu soudu, koná se celé řízení před sborovým soudem první stolice 

podle předpisů o řízení o činech přikázaných tomuto soudu. 
 

§ 33. 
Účinnost tohoto dekretu se stanoví ode dne vyhlášení na dobu do 31. prosince 1948. 

 
 

§ 34. 
Provedením tohoto dekretu se pověřují všichni členové vlády. 

 
Dr. Beneš v. r.  
Fierlinger v. r. 

  
David v. r.  

Laušman v. r.  
Gottwald v. r.  

Ďuriš v. r.  
Široký v. r.  

Dr. Pietor v. r.  
Dr. Šrámek v. r.  
gen. Hasal v. r.  

Ursíny v. r.  
Hála v. r. gen.  
Svoboda v. r.  

Dr. Šoltész v. r.  
 
 

Dr. Ripka v. r.  
Dr. Procházka v. r.  

Nosek v. r.  
Majer v. r.  

Dr. Šrobár v. r.  
Dr. Clementis v. r. 
Dr. Nejedlý v. r.  

tiež za min. Masaryka  
Dr. Stránský v. r.  

gen. Dr. Ferjenčík v. r.  
Kopecký v. r.  
Lichner v. r. 

 
 

 
 
 
 
Zdroj: http://www.snemovna.cz/docs/laws/dek/161945.html  
Převzato dne 16. 5. 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 3: 
138. 

Dekret prezidenta republiky  ze dne 27. října 1945  
o trestání některých provinění proti národní cti. 

 
Změny: 123/1946 Sb., 246/1946 Sb. 
 

K návrhu vlády ustanovuji: 
 

§ 1. 
(1) Kdo  v době  zvýšeného ohrožení  republiky (§  18 dekretu prezidenta  republiky  ze  dne  19.  června  

1945,  č.  16  Sb., o potrestání  nacistických zločinců,  zrádců a  jejich pomahačů  a o mimořádných  
lidových soudech)  nepřístojným chováním,  urážejícím národní  cítění  českého  nebo  slovenského  lidu, 

vzbudil veřejné pohoršení, bude  potrestán  -  nejde-li  o  čin  soudně trestný - okresním národním 
výborem vězením do  jednoho roku nebo pokutou do 1,000 000 Kčs nebo veřejným pokáráním nebo 

dvěma nebo všemi těmito tresty. 
 

(2) Byla-li uložena pokuta, buď  pro případ její nedobytnosti zároveň  vyměřen  náhradní  trest  vězení  
podle  míry zavinění do jednoho roku. Byl-li vedle pokuty uložen i trest na svobodě, nesmí trest  na 

svobodě spolu  s  náhradním trestem  vězení přesahovati jeden rok. 
 

(3) Směrnice, které v této věci vydá ministr vnitra, jsou pro národní výbory závazné. 
 

§ 2. 
Do trestu na svobodě se započítá doba, po kterou byl pachatel zajištěn  (ústavní dekret  prezidenta 
republiky  ze dne  27. října 1945, č. 137  Sb., o   zajištění osob,  které byly  považovány za státní 

nespolehlivé, v době revoluční). 
 

§ 3. 
Činy  trestné  podle  §  1  se  promlčují  v  šesti měsících. Promlčecí  lhůta  počíná  se  dnem,  kdy  čin  
byl spáchán; u činů spáchaných  před účinností  tohoto dekretu  pak dnem  počátku jeho účinnosti. U 
činů, o nichž  okresní národní výbor nabude vědomosti ze spisů, jež  jsou v  den 26.  května 1946  u 
soudu (mimořádného lidového soudu), veřejného  žalobce, správního  úřadu (orgánu)  a budou mu 

odstoupeny teprve po tomto dnu, počíná se promlčecí lhůta dnem,  kdy  tyto  spisy  dojdou  příslušnému  
okresnímu  národnímu výboru.  Trestní řízení musí  však  býti zahájeno  před skončením účinnosti 

dekretu presidenta republiky ze  dne 19. června 1945, č. 16 Sb.,  o  potrestání  nacistických  zločinců,  
zrádců  a jejich pomahačů  a o  mimořádných lidových  soudech, ve  znění zákonů jej doplňujících a 

pozměňujících. 
 

§ 4. 
Tento dekret  nabývá účinnosti dnem  vyhlášení a platí  jen v zemích České a Moravskoslezské; provede 

jej ministr vnitra. 
 

Dr. Beneš v. r. 
Fierlinger v. r. 

Nosek v. r. 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.svedomi.cz/dokdoby/bendekr_malyretribucni.htm 
Převzato dne 16. 5. 2008. 

 
 
 



 

Příloha č. 4: 
 

17. 
Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 

o Národním soudu. 
 

 
Změny: 149/1946 Sb., 245/1946 Sb. 

 
K návrhu vlády ustanovuji: 

 
§ 1. 

(1) V Praze se zřizuje Národní soud. 
(2) Národní soud funguje jednak jako soud trestní, jednak jako soud čestný. 

 
§ 2. 

Dopustili-li se činů trestných podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o 
potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (v dalším 

retribuční dekret), státní president t. zv. protektorátu, členové t. zv. protektorátních vlád, členové 
ústředního vedení Vlajky, členové Kuratoria pro východu mládeže, členové výboru a činovníci České ligy 

proti bolševismu, vedoucí činovníci České ligy proti bolševismu, vedoucí činovníci Národní odborové 
ústředny zaměstnanců a Svazu zemědělství a lesnictví, novináři, kteří propagačně sloužili vládě vetřelců 

v denním tisku, nebo vůbec osoby, které byly vedoucím postavením v životě politickém, vysokým 
úřadem, vysokou funkcí velitelskou nebo význačným místem v životě hospodářském vázány být svým 

spoluobčanům vlasteneckým vzorem, 
 

budou souzeni Národním soudem jakožto soudem trestním. 
 

§ 3. 
Národní soud je vázán hmotněprávními předpisy retribučního dekretu. 

 
§ 4. 

Osoby označené v § 2 budou souzeny Národním soudem jako soudem čestným, i když se nedopustily 
činů trestných, ale nechovaly-li se po 21. květnu 1938 jak se slušelo na věrné a statečné občany 

československé.  
 

§ 5. 
(1) Kdo bude uznán vinným podle předcházejícího paragrafu, bude výrokem Národního sudu zbaven 

aktivního i pasivního volebního práva do veřejných zastupitelstev, dále práva svolávat veřejná 
shromáždění a zúčastniti se jich, organisovat se v politických spolcích a organizacích, vydávat politické 

časopisy nebo jiné politické publikace, je redigovat neb do nich psát. 
 

(2) Přestoupení některého z těchto zákazů trestá se řádným soudem jako přestupek vězení od tří do šesti 
měsíců. 

 
§ 6. 

(1) Národní soud rozhoduje v sedmičlenných senátech, které sestavuje přednosta Národního soudu.  
 

(2) Přednosta Národního soudu, jeho dva náměstkové, jakož i předsedové senátu musí býti soudcové 
z povolání. Jmenuje je president republiky k návrhu vlády. Přísedící senátů pro Národní soud jmenuje 

vláda k návrhu ministra spravedlnosti ze seznamů pořízených zemskými národními výbory. Přísedícími 
Národního soudu buďte osvědčení vlastenci, zejména také osoby, které se zasloužily v zahraničním nebo 

domácím odboji, nebo které byly obětí nepřátelské persekuce či zrady.  
 

§ 7. 
(1) K návrhu ministra spravedlnosti určí vláda z řad osob práva znalých u Národního soudu veřejného 

žalobce (národního prokurátora), s potřebným počtem jeho náměstků. 
(2) Národní prokurátor i jeho náměstkové jsou podřízeni ministru spravedlnosti.  



 

(3) Národní prokurátor určuje, kdo z osob uvedených v § 2 nebo § 4 má býti souzen Národním soudem, a 
pro jaké zločiny nebo činy. Tímto určením se ruší příslušnost mimořádných lidových soudů i soudů 

řádných.  
 
 

§ 8. 
(1) Pro řízení před Národním soudem platí obecná ustanovení trestního řádu, pokud tento dekret 

neustanovuje jinak. 
(2) Řízení proti vinníkům ve smyslu tohoto dekretu budiž zahájeno neprodleně a budiž v něm 

postupováno co možno urychleně. 
(3) Vyšetřování se nekoná. Vyhledávání buď omezeno na skutečnosti zásadní důležitosti. Provádí je 

národní prokurátor, který může požádati soudy a bezpečnostní úřady o provedení jednotlivých úkonů. 
(4) Po skončeném vyhledávání podá národní prokurátor písemnou obžalobu pro trestné činy, případně 

písemné obvinění ve smyslu § 4. Námitky proti tomu se nepřipouštějí. 
(5) V obžalobě či obvinění musí býti označena také skutečnost, která je podkladem obžaloby či obvinění. 

 
§ 9. 

O vazbě obžalovaného v případě obžaloby ve smyslu § 2 rozhoduje národní prokurátor, řídě se při tom 
předpisy §§ 175 a 180 trestního řádu. 

 
§ 10. 

(1) Obžalovaný má právo si zvolit obhájce nebo požádati soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. 
Nepoužije-li obžalovaný svého práva, zřídí soud obhájce z úřední moci.  

(2) Obhájce může býti toliko osoba, jež dosáhla doktorátu práv neb aspoň složila tři státní zkoušky 
právnické, nejméně však státní zkoušku judicielní. 

 
§ 11. 

(1) Obžaloba, případně obvinění doručí se obžalovanému přímo s obsílkou k hlavnímu přelíčení, jehož 
termín nebudiž stanoven dříve než za osm dní od doručení obsílky. 

(2) Jestliže se obžalovaný nedostavil anebo nemůže dostaviti k soudu z jakýchkoliv důvodů, může 
národní prokurátor navrhnouti, aby se hlavní přelíčení konalo v nepřítomnosti obžalovaného. V takovém 

případě musí soud zřídit obhájce z úřední moci.  
 

§ 12. 
(1) Hlavní přelíčení před Národním soudem zahajuje se po vyvolání věci a zjištění generálií čtením 

obžalovacího spisu, případně obvinění (§ 8, ods. 4) a buď zpravidla skončeno do 14 dnů od zahájení. 
Výslech obžalovaného a provádění důkazů řídí se předpisy obecného trestního řízení. Činnost soudů a 

stran buď omezena na skutečnosti, pro něž byl obžalovaný před Národní soud pohnán. Zjištění 
spoluvinníků nebudiž sice opominuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se tím nemá oddalovat. 

(2) Hlavní přelíčení před Národním soudem jest veřejné a ústní. Protokoly o výsleších spoluvinníků a 
svědků jakož i dobré zdání znalců mohou se čísti vždy, považuje-li to předseda senátu za účelné. 

(3) Po ukončení průvodního řízení zhodnotí národní prokurátor jeho výsledky a podá konečný návrh. 
Předseda na to udělí slovo obžalovanému a jeho obhájci. Odpoví-li národní prokurátor na vývody 

obhajoby, má obžalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo. 
 

§ 13. 
(1) Poté se soud v neveřejné poradě usnese na rozsudku, řídě se při tom příslušnými předpisy o obecném 
trestním řízení, pokud tento dekret neustanovuje jinak. K usnesení, jímž se snižuje trest pod dolní hranici 

sazby nebo zaměňuje jeho způsob za mírnější nebo jímž se upouští od potrestání (§ 16, odst. 2 
retribučního dekretu), je však potřebí pěti hlasů.  

(2) Při hlasování hlasují nejprve přísedící, a to starší před mladšími. 
(3) Neopírá-li se výrok o vině odsouzeného u zločinů, na něž je uložen trest smrti, alespoň o pět hlasů 

anebo dospěl-li soud k názoru, že pro zjištěné polehčující okolnosti by trest smrti byl nepřiměřeně přísný, 
může soud uložiti trest těžkého žaláře od dvaceti let až na doživotí, a za předpokladů uvedených v § 16, 
odst. 2 retribučního dekretu užít ustanovení v něm obsažených. Ustanovení odstavce 1, věty druhé platí i 

zde.  
(4) Na to budiž rozsudek ihned vyhlášen ve veřejném zasedání soudu. 

 
 
 



 

§ 14. 
O průběhu hlavního přelíčení se sepíše zápis podle předpisů o řádném řízení. Tento zápis podepíší všichni 

členové soudu  a zapisovatel.  
 

§ 15. 
(1) Proti rozsudku Národního soudu není řádných opravných prostředků.  

(2) Zmateční stížnost k zachování zákona je přípustna. O návrhu na obnovu trestního řízení rozhoduje 
Národní soud.  

 
§ 16. 

(1) Žádost o milost kýmkoli podaná nemá odkladného účinku. 
(2) Trest smrti se vykoná zpravidla do dvou hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou prosbu 

odsouzeného možno lhůtu prodloužit o další hodinu. Konalo-li se řízení v nepřítomnosti obžalovaného, 
provede se rozsudek smrti do 24 hodiny po dopadení odsouzeného. 

 
§ 17. 

Ustanovení zákona o ukládání trestu smrti a doživotních trestech č. 91/1934 Sb. neplatí při odsouzení 
podle tohoto dekretu.  

 
§ 18. 

Účinnost tohoto dekretu se stanoví ode dne vyhlášení301 na dobu jednoho roku, leč by jej příslušné 
zákonodárné instituce změnily či doplnily, anebo dobu jeho účinnosti zkrátily či prodloužily. 

 
§ 19. 

Provedením tohoto dekretu se prověřují všichni členové vlády. 
 

Dr. Beneš v. r.  
Fierlinger v. r.  

 

                                                
301 Změny provedené zákonem č. 245/1946 Sb. nabývají účinnosti dnes 9. ledna 1947.  
245. Zákon ze dne 18. prosince 1946, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o 
mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje se jejich účinnost. § 1 Účinnost dekretu č. 16/1945 Sb., ve 
znění zákona č. 22/1946 Sb., a dekretu č. 17/1945 Sb., prodloužená zákonem ze dne 8. července 1946, č. 
149 Sb., o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví, se 
prodlužuje dále do 4. května 1947.  

David v. r. 
Gottwald v. r. 

Široký v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 

Ursíny v. r. 
gen. Svoboda v. r. 

Dr. Ripka v. r. 
Nosek v. r. 

Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Nejedlý v. r. 
Dr. Stránský v. r. 

Kopecký v. r. 
 

Laušman v. r. 
Ďuriš v. r. 

Dr. Pietor v. r. 
gen. Hasal v. r. 

Hála v. r. 
Dr. Šoltéz v. r. 

Dr. Procházka v. r. 
Majer v. r. 

Dr. Clementis v. r. 
tiež za ministra Masaryka 

gen. Dr. Ferjenčík v. r. 
Lichner v. r. 

 
 

 
 
 
 
 
Zdroj: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. Ročník 1946. Praha, 1947. 

  
 


