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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá politickými a žurnalistickými dějinami Velké Británie v období 30. 

let 20. století. Stěžejním tématem práce je zmapování a následná analýza britského 

periodického tisku ve zmíněném období. Primárně je řešen tzv. mediální appeasement britského 

tisku ve vztahu k nastolené zahraniční politice Velké Británie ústupků jejích čelních 

představitelů vůči fašistické Itálii Benita Mussoliniho, následně vůči nacistickému Německu 

Adolfa Hitlera. Nahlíženo je na projevy mediálního appeasementu a rozdíly v přístupu 

jednotlivých periodik na prezentaci konkrétních zahraničně-politických témat, která rezonovala 

v době před vypuknutím druhé světové války. Práce zkoumá, jaká periodika inklinovala 

k vládní politice a analyzuje, jakým způsobem tak činila. Věnuje se také tomu, zda britské 

deníky inklinovaly ke zmíněným extremistickým režimům. Zvláštní pozornost je věnována i 

rozložení britského novinového trhu a vazbám tisku na poltické strany. 
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Abstract 

The thesis studies the political and journalistic history of Great Britain in the 1930s. The main 

topic of the thesis is the mapping and subsequent analysis of the British periodical press in the 

mentioned period. It primarily deals with the so-called media appeasement of the British press 

in relation to the established foreign policy of Great Britain, the concessions of its leading 

representatives to Benito Mussoliniʼs fascist Italy, and subsequently to Adolf Hitlerʼs Nazi 

Germany. Thesis examines differences in the approach of individual periodicals to the 

presentation of specific foreign-political topics that resonated in the period before the outbreak 

of the Second World War. The study defines which periodicals tended to government policy 

and analyses how they did so. It also examines whether British newspapers were inclined 

towards the mentioned extremist regimes. Special attention is given to British newspaper 

market and the ties of newspaper houses and owners to the political scene of Great Britain. 
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Úvod 
 

Politika appeasementu praktikovaná ve 30. letech 20. století Velkou Británií, která je 

v některých případech a debatách zkratkovitě zužována pouze na tehdejšího premiéra a 

předsedu Konzervativní strany Nevilla Chamberlaina a jeho ústupky Adolfu Hitlerovi na 

mezinárodním poli, je jak v anglosaském světě, tak v českém akademickém prostředí bohatě 

probádaná dějinná etapa. Právě v českém prostředí je téma appeasementu zvláště oblíbené, 

vzhledem k očividné sepjatosti s českými, přesněji československými dějinami. I tato 

diplomová práce se zabývá danou problematikou, nicméně na její podstatu, projevy a dopady 

nahlíží prizmatem, které možná není v historických vědách, zejména právě v tuzemské 

akademické obci příliš rozvinuté.  

Hlavními prameny, na kterých analyzuji projevy politiky usmiřování, jsou dobové 

výtisky britských novin. Jsem přesvědčený, nikoliv z toho důvodu, že sám jsem v novinách 

jako redaktor zaměstnaný, že dobový tisk a média jako taková jsou cenným zdrojem informací 

a sondou do dobových nálad ve společnosti, ale také pomyslným kompasem, který určuje směr 

národního smýšlení a politickou orientaci jak daných periodik, tak jejich čtenářů. Pochopitelně 

vím, že se smýšlení národa nedá generalizovat a zužovat na jedno periodikum, proto ve své 

práci analyzuji řadu britských tiskovin napříč politickým spektrem, cílovými čtenáři a 

interpretací mezinárodněpolitických událostí.  

Vzhledem k překotnému vývoji 21. století, kdy média hrají i díky své dostupnosti ve 

společnosti ještě větší roli než ve století předcházejícím a skrze články, reportáže, fotografie 

nebo videa ovlivňují smýšlení mas lidí, je myslím užitečné a plodné dívat se na dějiny očima 

dobového tisku. Práce historika je dle mého soudu rozmanitá, dobových pramenů je nepřeberné 

množství a rekonstrukce historických událostí a jejich následná interpretace skýtají mnoho 

různých pohledů. A bezesporu je ovlivněna nejen racionálně získanými daty z archivů, ale i 

emocemi interpreta, které při analýze nelze vypustit. Ostatně právě na emoce svých recipientů 

vlastníci médií a jejich editoři cílí svými články a interpretacemi událostí nejvíce. Tento aspekt 

se netýká pouze doby současné, kdy se média často honí za odhalováním senzace i tam, kde ani 

žádná není, kloní se na jednu stranu konfliktu a druhé naopak křivdí anebo záměrně o některých 

událostech neinformují či je pokřivují nebo bagatelizují, ale i doby minulé. A 30. léta 20. století 

ve Velké Británii nejsou ve svém vztahu k prezentaci nacistického Německa či fašistické Itálie 

výjimkou, spíše naopak. Právě v tomto období potřebovala Velká Británie nezávislá a co 
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nejkritičtější média, protože řada událostí, vnitropolitických i mezinárodních, vyvolávala 

množství nezodpovězených otázek, na které občané potřebovali odpovědi a často se pro jejich 

nalezení obraceli na denní tisk, toho času nejrozšířenější „médium“. 

Věřím, že se podobným prizmatem budou na výklad dějin dívat i historici za několik 

desítek let při interpretaci současného dění – politika usmiřování vůči putinovskému Rusku 

stran Evropské unie v desátých a počátcích dvacátých let tohoto století, a to i po ruské anexi 

Krymu, vpádu ruských vojsk na Donbas a následné invazi z února roku 2022. Má motivace 

k sepsání této diplomové práce však není politická, od tohoto pohledu bych se chtěl distancovat 

a vymezit se vůči němu již v úvodu této práce. Společenské vědy by ze své zásady měly být 

nezávislé a zcela objektivní, jinak by vědecké bádání nikdy nemohlo přinést kompletní a 

přesnou mozaiku dějin. Ostatně stejnými přívlastky, kterými jsem počastoval společenské vědy, 

by měla disponovat i média. Ne vždy se jim však tuto premisu dařilo a daří naplňovat. Z toho 

pramení i motivace pro vypracování této práce, v níž jsem chtěl skloubit tři obory, které si 

získaly mé srdce během akademického studia na českých vysokých školách – historii, 

žurnalistiku a mezinárodní vztahy. V českém prostředí doposud není téma politické náklonnosti 

britského tisku vůči Německu a Itálii, diktátorským režimům 30. let 20. století, natolik detailně 

a komplexně zpracováno; jsem proto motivován domácímu prostředí přiblížit vztah britských 

médií k zahraniční politice Spojeného království k událostem, které se Československa 

bezprostředně dotýkaly, jejich interpretaci krizových okamžiků dějin, která ovlivňovala 

miliony Britů každý den. Vedlejším cílem této práce, kromě jejího základního obsahu, o kterém 

píši níže, je také inspirace potenciálního čtenáře a historika k většímu bádání a interpretaci dějin 

vedle archivů také z novinových článků.  

Metodologie práce a rozbor literatury 

 

Tato diplomová práce si neklade za cíl věnovat se popisu či analýze daných politických 

událostí, ačkoliv se tomu nedá zcela vyhnout. Jejím cílem je především zaměřit se na pohled, 

jakým byly události interpretovány britským tiskem, který tak vymezoval a utvářel pozici 

běžného pozorovatele dění, tedy občana Spojeného království Velké Británie. Hlavním cílem 

práce je analyzovat přístup britského tisku k zahraniční politice Adolfa Hitlera a Benita 

Mussoliniho, k appeasementské politice vlády Velké Británie ve vztahu jak k nacistickému 

Německu, tak fašistické Itálii, a následně zmapovat a analyzovat prezentaci vybraných událostí 

na stránkách zvolených britských deníků a nedělníků. Běžný občan státu totiž konzumoval 
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zpožděné a různě interpretované informace, které prošly redakčním flitrem a byly občanům 

servírovány v různé podobě, nikoliv pouze faktografické. Důraz je proto kladen i na politické 

vymezení, vazby a ukotvení média, taktéž jeho historické souvislosti a vývoj, které jsou, 

myslím, odrazovým můstkem k pochopení a správnému zanalyzování jak samotného obsahu 

na novinových stránkách, tak intencí samotných vydavatelů prezentovat události tak, jak je 

nakonec nechali otisknout na stránkách svých novin. Budu vycházet z premisy, že každá 

redakce nazírala na politickou situaci země jinak, podporovala jiné politické subjekty, a od toho 

se odvíjel i vztah každého titulu k mezinárodní politice a interpretaci zahraničního dění a 

k tomu, jak by se Velká Británie měla v mezinárodním prostředí pohybovat a chovat. 

Před rokem 1933 byl appeasement smířlivým postupem, kdy všechny strany chtěly 

docílit míru. Italští fašisté a němečtí nacisté však začali francouzský, a především britský 

způsob zahraniční politiky zneužívat, což vygradovalo jak v napadení Habeše Itálií, tak v 

uzavření Mnichovské dohody.1 Ve své práci budu zkoumat, nakolik britský tisk rozpoznal a 

podporoval politiku ústupků britské vlády a zároveň nakolik odhalil pravé cíle agresivních zemí 

ve 30. letech 20. století. Jak se projevovalo politické zaměření deníku v praxi na jeho stránkách 

při interpretaci zahraničněpolitických problémů? Dá se tvrdit, že některý z analyzovaných listů 

sympatizoval s agresivními režimy 30. let 20. století? Staly se některé deníky pouze mluvčími 

britské vlády a schvalovaly jejich appeasementské postupy bez větší kritiky? Proč tak případně 

činily? A objevily se v britském tisku stopy antičešství?  

Práce si pro zodpovězení těchto otázek klade za cíl uchopit téma co nejkomplexněji, 

proto jsem analyzoval jak seriózní deníky, tak bulvární tisk. Právě bulvární tisk je pomyslným 

zrcadlem masové společnosti, naopak seriózní tisk byl díky své reputaci a historii brán s větší 

kredibilitou jak ve Velké Británii, tak v zahraničí, proto jeho interpretace mezinárodního dění 

mohla mít větší váhu a poskytovat zmíněným diktátorům určitou kredibilitu. A to platilo jak ve 

30. letech 20. století, kdy došlo k divoké komercializaci tisku a boomu bulváru, tak to platí i 

v současnosti. Ve své práci budu analyzovat především celostátní tisk, vynechám ten lokální 

pro jeho nízkou cirkulaci a dopad na společnost. Jedinou výjimku představuje deník The 

Manchester Guardian, který je v současnosti sice celostátním deníkem, nicméně ve 30. letech 

20. století byl deníkem lokálním; přesto práci poslouží jako sonda do názorů lokálního 

periodika. Vzhledem ke značné šíři archivních materiálů za celou dekádu třicátých let bude tato 

práce, ve snaze o důkladnější analýzu a sondu do obsahu tisku, po zmapování a vymezení si 

 
1 CAPUTI, Robert J., Neville Chamberlain and Appeasement, Selinsgrove 2000, s. 100–102. 
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hlavních britských titulů a jejich politické orientace a základních premis tvorby obsahu a vztahu 

k oběma zmíněným režimům reflektovat dvě dějinné události, lze říci krize, a jejich interpretaci 

na stránkách tisku. První z nich bude habešská krize z roku 1935, vyvolaná fašistickou Itálií, 

druhou československá krize z roku 1938, vyvolaná nacistickým Německem. Na základě 

obsahové analýzy se budu snažit zachytit reflexi klíčových událostí, projevů či názorů, jejich 

četnost, a především pojetí daných událostí ve snaze formovat veřejné mínění ve Velké Británii 

a působení na široké okruhy čtenářů. Využívat budu články z titulních stran, ze zahraniční 

rubriky zpravodajství, komentářů, ale i editorialů deníků, kde lze vyhledat cenné informace o 

stanoviscích redakce k daným politickým problematikám. 

Přes komplexnost práce a široký záběr deníků z celého britského názorového spektra 

musí být tato práce chápána jako jakýsi základní počin v pochopení komplexnějšího problému 

interpretace britského appeasementu na stránkách tamních novin, který by se jistě dal zkoumat 

z dalších interpretačních hledisek. Například jako detailnější analýza přístupu konkrétního 

deník či jako komparace dvou vybraných periodik. Jedním z dalších badatelských postupů by 

mohla být sonda do přístupu britského tisku k japonské agresi v Číně ve stejném období, 

jakému se věnuje tato diplomová práce, a sledování vývoje a inklinace tisku k britské politice 

ústupků vůči Japonsku, zvratům ve vnímání Číny a četnosti samotných článků k tématu. 

Analýza tohoto obsahu by vydala na samostatnou práci, proto jsem se rozhodl, vzhledem 

k omezenému rozsahu práce a již tak velkému objemu analyzovaného archivního materiálu 

pocházejícího z období habešské a československé krize, tuto práci zúžit na evropocentrický 

pohled bádání, který možná jde proti modernímu trendu globálních dějin, přesto je, myslím a 

doufám, pro zdejší akademickou obec přínosnější. Přesto v práci alespoň částečně zmíním 

analogický přístup britského tisku k Japonsku při analýze daných novin ve 30. letech 20. století. 

Mou práci by mohla limitovat určitá subjektivita výběru hlavních interpretovaných 

pramenů. Nicméně abych předešel selektivitě pohledu, budu interpretovat události na stránkách 

více novinových titulů, zároveň budu analyzovat velkou šíři článků, abych nastolené teze 

potvrdil. Zcela vynechám analýzu televizního obsahu, který byl v počátcích vzestupu 

popularity, lehce zmíním rozhlasový obsah stanice BBC, budu se ale věnovat pouze tištěným 

materiálům. Druhým limitem může být překlad vybraných článků, protože pisatel ze 30. let 20. 

století jistě používal specifické vazby a termíny, které se vztahovaly na dobu a její kontext, 

v nichž články vznikaly, proto jim český autor ve 20. letech 21. století nemusí rozumět a 

interpretovat je přesně tak, jak je daný autor myslel. Přesto jsem přesvědčen, že hlavní vyznění 
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anglického textu dokážu českému čtenáři interpretovat ve správném smyslu, aniž bych změnil 

význam tvrzení.  

Pro dosažení stanovených cílů ve své diplomové práci uplatním metodu indukce, tedy 

typ zkoumání, kdy při pozorování jednotlivých situací a případů autor vyvozuje všeobecné 

závěry. Na základě jedinečných článků daného periodika budu proto vyvozovat obecné premisy 

platné pro přístup titulu k analyzované události. Uplatním však i opačný přístup bádání; použiji 

proto metodu dedukce, kdy se obecně platné pravidlo aplikuje na jednotlivé případy. V práci se 

také snažím uplatnit metodu historického determinismu, která zde nalézá vícero funkcí. Nejen 

že čtenáře uvede do problematiky a seznamuje s vývojem britských médií, o němž dle mého 

úsudku nemá běžný český čtenář tak hluboké znalosti, ale zároveň propojuje jednotlivé dějinné 

okamžiky a vytváří navazující obraz, který je daný jasnou posloupností dějin. Vyhnu se tak 

zkratkovitosti a interpretaci jednotlivé události pouze v omezeném rámci, bude vysvětlena její 

kauzalita a tendence ve směřování a případné ideologické proměně vybraných jednotlivých 

deníků. 

Svou práci jsem rozdělil do tří hlavních, na sebe navazujících kapitol. První z nich ve 

svém úvodu nastiňuje základní vývoj britského tisku od 18. století do 30. let 20. století, 

zahrnující rozmach tisku, vstup politických stran a idejí do deníků, ale i následnou 

komercializaci a bulvarizaci tisku a uchopení novinového odvětví jako velkého byznysu. 

Hlavní část první kapitoly se však zabývá politickou orientací a redakční prací vybraných 

britských deníků a je rozdělena do několika podkapitol – a to buď dle vlastníků daných titulů, 

kterým patřilo více periodik, či dle jednotlivých titulů. Vzhledem k cílům práce je brán zřetel 

především na celostátní tisk, v analyzovaném výběru jsou proto deníky Daily Mail, Daily 

Mirror, Daily Express, Daily Herald, News Chronicle, The Times, The Daily Telegraph, ale jak 

už jsem zmínil výše, i lokální The Manchester Guardian. V každé podkapitole je stručně 

vylíčena historie daného titulu, hlavní postavy novin a jejich vazby na politické strany či 

subjekty ve Velké Británii. Tuto hlavní kapitolu bych se nebál nazvat teoreticko-analytickou, 

je v ní především snaha o zmapování britského tisku, struktur a o základní analýzu přístupu 

tisku k zahraničním událostem týkajícím se Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho. 

Zbylé dvě hlavní kapitoly už jsou ryze analytické. Kapitola nesoucí název Habešská 

krize a Hoare-Laval pakt očima britského tisku se věnuje popisu a následné analýze a 

komparaci přístupů jednotlivých periodik, která jsem představil v předešlé kapitole, ke krizi 

v Habeši, roli Velké Británie v konfliktu a také zodpovídá otázky, jak daný tisk přistupoval 

k politice Itálie a samotného Mussoliniho a jak se stavěl k otázce případného potrestání Itálie 
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jako agresora. Ve své poslední části kapitola také analyzuje, jak daná periodika hodnotila 

mírovou dohodu z per Samuela Hoarea a Pierra Lavala, následnou reputaci Velké Británie 

v mezinárodním prostředí a v neposlední řadě úspěšnost politiky ústupků a roli Společnosti 

národů jako garanta kolektivní bezpečnosti. 

V následující kapitole s názvem Mnichovská dohoda a cesta k ní očima britského tisku 

používám stejnou metodu postupu jako v předchozí kapitole, pouze se zabývám interpretací 

tisku zahraničních událostí spjatých s nacistickým Německem a jeho nároky v tehdejším 

Československu. Jak vyplývá z názvu kapitoly, nebudu se omezovat pouze na interpretaci 

výsledku Mnichovské dohody, ale popíšu a analyzuji, jak britský tisk pojímal německo-

československý spor již od jara a léta roku 1938. Kapitola se zaměřuje také na zářijová jednání 

Chamberlaina s Hitlerem, která předcházela Mnichovské konferenci, a popisuje, jak deníky 

přinášely svědectví z těchto konferencí a jakým způsobem je předávaly britskému čtenářstvu. 

Práce stojí z velké části na cizojazyčných, především britských zdrojích a literatuře. 

Stěžejními primárními zdroji této diplomové práce jsou digitalizované archivy britského tisku, 

které využívám zejména ve dvou posledních kapitolách; v té první je využívám k potvrzení či 

vyvrácení tezí z přečtených monografií. První těžkostí při vypracování práce bylo zajistit si 

přístup do těžko dostupných archivů daných periodik, což se navíc ukázalo jako poměrně 

finančně nákladné. Po několika neúspěšných pokusech s žádostmi o akademické přístupy jsem 

o bezplatný krátkodobý přístup do novinových archivů pro akademické účely zkusil požádat 

americkou vzdělávací a nakladatelskou společnost Gale Cengage Company, která mi po 

několika e-mailech poskytla na dva měsíce volný přístup do svých archivů.2 Ty obsahovaly 

většinu digitalizovaných kopií výtisků novin jako The Times, The Daily Telegraph či Daily 

Mail, které jsem ke své práci potřeboval v celé šíři analyzovaného období a mohl jsem si je 

stáhnout do svého počítače a dále v nich bádat i po vypršení přístupu. Pro zbylé a potřebné 

kopie tiskovin, mezi které patří například Daily Express, Daily Herald, Daily Mirror či News 

Chronicle, jsem si zřídil předplatné v digitalizovaném archivu British Newspaper Archive,3 a 

následně také v digitalizovaném archivu deníku The Manchester Guardian (v současnosti 

pouze The Guardian), který zahrnuje i nedělník The Observer a zároveň cenné zdroje interních 

dopisů.4 Bohatým zdrojem informací byly i deníky novináře titulu The Times Aubreye Lea 

Kennedyho, které utřídil a vydal Gordon Martel pod názvem The Times and Appeasement. The 

 
2 Databáze Gale Historical Newspapers, Dostupné z: https://www.gale.com/intl/primary-sources/historical-

newspapers. 
3 Databáze The British Newspapers Archive, Dostupné z: https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/. 
4 Databáze The Guardian, Dostupné z: https://theguardian.newspapers.com/paper/the-guardian/5077/. 
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Journals of A.L. Kennedy 1932–1939. Právě tyto dokumenty mi pomohly pochopit uvažování 

redakce deníku, který patřil k jedním z nejvýraznějších titulů podporující vládní politiku.5 Aby 

byla práce co nejkomplexnější a provázaná s politickým děním, využil jsem i vydané prameny 

Documents on British Foreign Policy, z nichž jsem pracoval především se záznamy 

s korespondencí britských politických špiček.6 Využil jsem ale i psané záznamy z debat 

v House of Commons, především ty, které se týkaly vyšetřování nezávislosti britského tisku ve 

30. letech 20. století.7  

Ze sekundárních zdrojů mi velmi posloužila kniha The British Press and Germany 

1936–1939 od britského historika Franklina Reida Gannona, kterou jsem využil především při 

výběru tiskovin pro analýzu v této diplomové práci, při získávání základních informací o 

vybraných denících, politické orientaci a názorech redakce.8 Dalšími nezbytnými sekundárními 

zdroji pro první kapitolu jsou díla The British Press od Micka Templa9 a také rozsáhlejší titul 

The Rise and Fall of the Political Press in Britain. Volume 2: The Twentieth Century od 

Stephena Kosse.10 Obě knihy mi představily základní rámec vývoje britské žurnalistiky a 

tendence ve směřování jednotlivých periodik. Ke Kossově publikaci bych rád podotkl, že ji 

vytvořil na základě důkladného výzkumu 124 archivních sbírek, je sepsaná čtivě a výborně 

propojuje vztahy mezi britskou žurnalistikou a politikou od roku 1901 do poválečné éry. Pro 

základní orientaci v politice Velké Británie v appeasementském období jsem využil novou 

publikaci od Tima Bouviera Appeasing Hitler: Chamberlain, Churchill and the Road to War.11 

Posloužilo mi také starší dílo od historiků Martina Gilberta a Richarda Gotta s názvem The 

Appeasers,12 ale i velmi ucelené a přehledné sumarizační dílo od slavného britského historika 

Alana Johna Percivala Taylora English History 1914–1945.13 Dílo pojednává o zahraničních 

událostech spojených s Velkou Británií, ale mistrně je spojuje i s vnitropolitickým děním, které 

je tolik důležité pro pochopení fungování britského tisku a interpretace jeho článků. 

 
5 MARTEL, Gordon, The Times and Appeasement. The Journals of A.L. Kennedy 1932–1939, London 2000. 
6 BUTLER, Rohan & WOODWARD, Ernest Llewellyn (eds.), Documents on British Foreign Policy 1919–1939 

[dále jen DBFP], 3rd Series, London 1949 a BUTLER, Rohan & WOODWARD, Ernest Llewellyn (eds.), DBFP, 

2nd Series, London 1946. 
7 United Kingdom, Parliamentary Debates, House of Commons, 29th October 1946, Vol. 428, cc. 452–577. 
8 GANNON, Franklin Reid, The British Press and Germany 1936–1939, Oxford 1971. 
9 TEMPLE, Mick, The British Press, Maidenhead 2008. 
10 KOSS, Stephen, The Rise and Fall of the Political Press in Britain. Volume 2: The Twentieth Century, Chapel 

Hill 1984. 
11 BOUVIERE, Tim, Appeasing Hitler: Chamberlain, Churchill and the Road to War, London 2019. 
12 GILBERT, Martin & GOTT Richard, The Appeasers, London 1963. 
13 TAYLOR, Alan John Percivale, English History 1914-1945. Oxford 1965. 
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Z česky psané literatury bych vyzdvihl především dílo od Barbary Köpplové a Juraje 

Vojtka Stručný přehled vývoje britského tisku: Od druhé poloviny 19. století do 70. let 20. 

století.14 Autoři přehledně sumarizují vývojové etapy britského tisku, což je pro mou práci 

obohacující. Nesmím zapomenout na knihu od významného historika 20. století Bořivoje 

Čelovského Mnichovská dohoda 1938.15 Tato kniha výborně popisuje cestu k mnichovské 

konferenci a doprovází ji dobovými dokumenty; zahrnuje přitom jak československý, tak i 

německý a britský pohled. Pro základní orientaci v československé zahraniční politice jsem pak 

využil kvalitní dílo od historika Jindřicha Dejmka s názvem Diplomacie Československa, Díl I. 

Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992).16 Systematickým a 

přehledným dílem je i kniha od jedné z nejvýznamnějších osob české historické vědy Věry 

Olivové Dějiny první republiky, kterou jsem využil především k doplnění historických 

souvislostí týkající se Mnichovské konference.17 Českého původu, ač v anglickém jazyce, je 

pro mou diplomovou práci důležitá kniha The British Legation in Prague: Perception of Czech-

German Relations in Czechoslovakia between 1933 and 1938, již napsal historik Lukáš 

Novotný, který se akademicky věnuje především problematice německé menšiny 

v meziválečném Československu.18 V této monografii se zaměřuje především na mobilizaci 

sudetských Němců po nástupu Hitlera k moci a následný vztah mezi Německem a 

Československem v krizovém období před druhou světovou válkou. Kniha mi pomohla zachytit 

hlavní mezníky ve vývoji vzájemných vztahů a rozdílných přístupů k mezinárodní situaci. 

Podobně mi posloužila i kniha České země v éře první republiky (1918–1938) III.: O přežití a 

o život (1936–1938) od Zdeňka Kárníka, která je třetím dílem rozsáhlé monografie a zároveň 

mi přispěla ke studiu jako základní kámen, na kterém jsem vystavěl své vědění o dějinách první 

republiky v širších souvislostech. Jelikož k rozboru historických událostí využívám novinové 

články, své teze v diplomové práci o vlivu novin a médií na společnosti potvrzuji na 

komplexním díle od teoretika žurnalistiky Denise McQuaila Žurnalistika a společnost, která je 

poměrně čerstvým dílem a domnívám se, že vlivy médií na společnost jsou v něm zachyceny 

přesně a výstižně.19 V celé práci zároveň následuji tezi tohoto vědce, který tvrdí, že žurnalistika 

 
14 KÖPPLOVÁ, Barbara & VOJTEK, Juraj, Stručný přehled vývoje britského tisku: Od druhé poloviny 19. století 

do 70. let 20. století, Praha 1977. 
15 ČELOVSKÝ, Bořivoj, Mnichovská dohoda 1938, Ostrava 1999. 
16 DEJMEK, Jindřich, Diplomacie Československa, Díl I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věci a diplomacie 

(1918–1992), Praha 2012. 
17 OLIVOVÁ, Věra, Dějiny první republiky, Praha 2012. 
18 NOVOTNÝ, Lukáš, The British Legation in Prague: Perception of Czech-German Relations in Czechoslovakia 

between 1933 and 1938, Berlin 2019. 
19 MCQUAIL, Denis, Žurnalistika a společnost, Praha 2016. 
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a její projevy v médiích měly a stále mohou mít významné důsledky nejen pro jednotlivce, ale 

i pro instituce a společnost jako celek. Tyto dopady pak označuje za většinou záměrné.20  

Opomenout nemohu ani studentské kvalifikační práce, jejichž dílčí závěry a poznatky jsem 

využil při zpracování své vlastní diplomové práce. Vzhledem k zaměření práce jsem využil jak 

anglicky psané závěrečné práce, tak i ty v českém jazyce. Pozoruhodný je především počin 

Bruce Riggse, který na konci minulého století obhájil disertační práci Geoffrey Dawson, Editor 

Of The Times (London), And His Contribution To The Appeasement Movement.21 Jak název 

napovídá, kniha se věnuje příspěvku dlouholetého editora deníku The Times Geoffreyho 

Dawsona k appeasementu. Autor ve své práci rozsáhle poukazuje na Dawsonovy vztahy 

s vládní garniturou a mapuje jeho názory na zahraničněpolitické události. Z české tvorby stojí 

za vyzdvižení bakalářská práce Petry Švehlové s názvem Anthony Eden a Foreign Office v 

letech 1935–1938.22 Autorčiny poznatky jsem využil především v kapitole o událostech 

v Habeši a přístupu Anthonyho Edena a jeho předchůdce v pozici ministra zahraničí Samuela 

Hoarea. Za zmínku jistě stojí i diplomová práce Československo-britské vztahy roku 1938 od 

Jana Oščipovského, která svým příspěvkem doplňuje již zmíněné monografie věnující se 

vzájemným vztahům v kritickém období před konferencí v Mnichově.23 Dále je v práci 

odkazováno na řadu odborných článků a publikací, převážně britské provenience. 

  

 
20 Tamtéž, s. 151. 
21 RIGGS, Bruce T., Geoffrey Dawson, Editor Of The Times (London), And His Contribution To The Appeasement 

Movement, Disertační práce, University of North Texas, Denton 1993. 
22 ŠVEHLOVÁ, Petra, Anthony Eden a Foreign Office v letech 1935–1938, Bakalářská práce, Univerzita Karlova, 

Praha 2015. 
23 OŠČIPOVSKÝ, Jan, Československo-britské vztahy roku 1938, Diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno 

2016. 
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1. Vývoj britského tisku do 30. let 20. století 

 

Tisk se stal důležitou a etablovanou součástí sociálního a politického života v Anglii a 

identifikoval novou kulturu již v polovině 17. století.24 Pokud v 17. století noviny vycházely, 

jednalo se ale spíše o pamflety a občasníky, tedy noviny s nepravidelnou publikační dobou, ve 

své diplomové práci se nicméně věnuji analýze denního tisku. Za první svého druhu se obecně 

uznává deník The Daily Courant,25 jehož první výtisk vyšel dne 11. března 1702, jednalo se o 

dva jednostránkové sloupečky již dříve publikovaných textů.26 Důležitý jev se objevil krátce 

poté: již na začátku 18. století začaly tisk využívat i politické strany k hlásání svých názorů a 

ovlivňování veřejnosti. Temple uvádí, že zmíněný The Daily Courant byl podporovatelem 

strany whigů, předchůdce Liberální strany, zatímco například London Gazette podporoval 

královskou rodinu a vládní exekutivu.27 Historik žurnalistiky Francis Williams například uvádí 

tři jména důležitá pro rostoucí průmysl tisku – Daniel Defoe, Richard Steele a Joseph Addison. 

Právě Steele a Addison založili v roce 1709 týdeník The Spectator, ve kterém se Addison stal 

vůbec prvním politickým komentátorem v historii.28 Addison i Steele zastupovali britský lid 

v parlamentu a dá se říci, že tím započal symbiotický vztah politiků a novinářů, protože politici 

začali pomalu rozumět světu a vlivu médií, díky kterým měli a mají téměř neustálý přístup 

k veřejnosti a ovlivňování jejího mínění. 

Většina tiskovin v 18. a 19. století vznikala v Londýně, v praxi ale fungovala jako 

národní média, která lokální tisk upozaďovala až do druhé poloviny viktoriánské éry (tedy 

v letech 1837–1901 za vlády královny Viktorie).29 Ve Velké Británii se začal v 19. století 

prosazovat i lokální tisk, nicméně provinční média čelila významnější a kvalitnější produkci 

v hlavním městě, i proto jejich stránky také plnily události z Londýna, které byly občas 

doplněny významnou lokální událostí.30 Tento trend je patrný i v první třetině 20. století, které 

se věnuje tato diplomová práce. Moderní forma novin, zahrnující rozsáhlé zpravodajství 

z různých oborů, se podle Kosse objevila až v pozdně viktoriánské éře v poslední čtvrtině 19. 

století.31 V té době už přes sto let existoval deník The Times nebo nedělní periodikum The 

 
24 CONBOY, Martin, Journalism: A Critical History, London: 2004, s. 42. 
25 Nakladatelka Elizabeth Mall, která deník vydávala, sídlila na slavné ulici Fleet Street, kde byl později založen 

vlivný deník The Times. The Daily Courant vycházel pouze do roku 1735. 
26 The Daily Courant, 11th March 1702, No. 1., s. 1. 
27 TEMPLE, s. 11. 
28 WILLIAMS, Francis, Dangerous Estate: The Anatomy of Newspapers, London 1958, s. 24. 
29 KOSS, s. 22. 
30 BARKE, Hannah, Newspapers, Politics and English Society 1695–1855, Harlow 2000, s. 112. 
31 KOSS, s. 23. 
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Observer, přes padesát let deník The Manchester Guardian, naopak teprve vznikala média jako 

Daily Chronicle, The Daily Telegraph, ekonomický deník Financial Times a bulvárnější Daily 

Express nebo Daily Mail, která se na trhu rychle etablovala. 

Zlom ve vztahu tamních novinových domů a politiků přišel s rozšiřováním volebního 

práva ve Velké Británii. Podle Alfreda Harmswortha, jednoho z významných mediálních 

magnátů konce 19. a počátku 20. století, tím rostla právě moc novin na úkor moci politiků.32 

Volební právo na část dělnické třídy významně rozšířil Reformní zákon (Reform Act) z roku 

1867. Williams a Ramsden míní, že právě tento zákon byl začátkem nového politického světa 

a řádu ve Velké Británii, kdy se rozmohl mezi stranami ještě větší boj o volební hlasy a 

podbízení se občanům.33 Právě proto na přelomu 19. a 20. století naráželi britští politici na 

potenciální sílu novin v masové demokracii a pochopili, že se v budoucnu budou muset více 

ohlížet na zájmy obyčejného člověka. A noviny jako jediné masové médium, protože 

rozhlasové vysílání bylo teprve ve svých počátcích, měly po 1. světové válce potenciál napřímo 

ovlivnit masy občanů. To potvrzují Williams a Ramsden, kteří tvrdí, že rozdělení země na dva 

hlavní politické tábory, konzervativce a liberály, vedlo k rozsáhlejšímu vedení kampaně, než 

bylo do té doby zvykem. Politici a vedení stran se proto podbízeli jak menším novinám, 

například The Times nebo Pall Mall Gazette s velkým vlivem ve Westminsteru, tak velkým 

novinám jako Daily Mail s širokým okruhem čtenářů.34 Dá se říct, že tak začalo být narušováno 

vidění médií jako čtvrtého pilíře demokracie, jelikož tisk začal být častým objektem zájmu 

politických stran, které jej využívaly ke svému zviditelnění a hlásání vlastních myšlenek. Proto 

lze tvrdit, že informace uveřejňované tiskem již na počátku 20. století byly zkreslené 

stranickým viděním světa. Tvrzení ostatně potvrzuje teze teoretika žurnalistika McQuaila, který 

tvrdí, že vydavatelská činnost je už dlouhá století různě motivována, ať už potřebou výdělku, 

zaměstnání, pocitem společenské odpovědnosti, přitažlivostí tiskového byznysu nebo 

ochrannou rozličných zájmů, ať už se jedná o ty politické nebo ideologické.35 

1.1. První světová válka a éra mediálních magnátů 

Období před první světovou válkou bylo dle Kosse částečným rozkvětem redakční autonomie, 

která se však s blížícím se konfliktem v Evropě a událostmi ve Velké Británii začala rozpadat. 

Příkladem jsou pro něj mediální osobnosti jako editor The Manchester Guardian (nyní The 

 
32 Tamtéž, s. 450. 
33 WILLIAMS, Glyn & RAMSDEN, John, Ruling Britannia: A Political History of Britain 1688–1988, New York 

1990, s. 257. 
34 Tamtéž, s. 258. 
35 MCQUAIL, s. 45. 
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Guardian) Charles Prestwich Scott,36 editor nedělníku The Observer James Louis Garvin,37 

nebo editor The Times George Earle Buckle.38 Jejich oddanost daným politickým stranám však 

těsně před rokem 1914 začala uvadat, především kvůli otázkám celní reformy, nepokojům 

v Irsku a přezbrojování námořnictva. Koss tvrdí, že během první světové války vedla většina 

novin hysterickou protiněmeckou kampaň, která krmila veřejnost fámami a smyšlenými 

zprávami, navíc dle něj stále více ochabovaly vztahy mezi editory a představiteli politických 

stran, mezi kterými docházelo stále více k rozepřím.39 Samotná média potřebovala 

restrukturalizovat, změnit redakční práci, financování a určit si své cíle, jak ukážu 

v následujících odstavcích. Historik Niall Ferguson uvádí, že první světová válka zvýšila zájem 

občanů Velké Británie o denní tisk. Prodeje periodik od srpna roku 1914 rapidně rostly, 

například náklad Daily Mail se z doby před válkou zvýšil z 946 tisíc výtisků během jednoho 

týdně na téměř 1,5 milionu.40 Statistika dokresluje, jaký zájem o informace vyvolává krize a 

nebezpečí. Zároveň je důkazem, že s rostoucím napětím vliv médií roste. A toho si politici, 

nejen ve Velké Británii, všímali a hojně využívali. 

Do médií byli politici zainteresováni i majetkově: až 30 vlastníků novin bylo v letech 

1892 až 1910 poslanci, přes 40 novinářů zároveň sedělo v lavicích Dolní sněmovny Spojeného 

království.41 Tehdejší propojení novin a politiků lze hodnotit jako daleko za normou, která je 

zvykem v dnešní době; noviny podporovaly dané strany, nechávaly si ale zároveň prostor pro 

jejich kritiku. Současně řada novin byla formálně zavázána stranám, které je pomáhaly 

zakládat, a kontakty mezi editory a politiky byly mnohem užší, než je tomu dnes. Exemplárním 

případem je například deník Daily Chronicle, který v roce 1918 přešel ze soukromého 

vlastnictví do majetku tehdejšího premiéra Davida Lloyda George.42 Bylo to poprvé a zatím 

také naposledy, kdy se ve Velké Británii přesunula kontrola novin z privátního sektoru zcela do 

rukou předsedy vlády. Někteří britští politici ale začali využívat sílu novin již dříve a pod 

 
36 C. P. Scott byl zároveň členem Liberální strany, za níž seděl v parlamentu. 
37 J. L. Garvin byl příznivec Liberal Unionist Party. V roce 1909 v editorialu The Observer kritizoval návrh 

rozpočtu tehdejšího ministra financí Davida Lloyda George (liberála), čímž podnítil unionisty, kteří dominovali 

Sněmovně lordů, aby jej zamítli. 
38 G. E. Buckle byl příznivcem Konzervativní strany, po odchodu z The Times se podílel například na sepsání 

životopisu bývalého britského premiéra za Konzervativní stranu Benjamina Disraeliho (The Life of Benjamin 

Disraeli, Earl of Beaconsfield). 
39 KOSS, s. 158. 
40 FERGUSON, Niall, Nešťastná válka, Praha 2004, s. 219. 
41 NEGRINE, Ralph, Politics and the Mass Media in Britain, Abingdon on Thames 1994, s. 44.  
42 D. Lloyd George vykonával v letech 1916–1922 post předsedy vlády ve Velké Británii, v období 1926–1931 

byl lídrem Liberální strany. 
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záštitou anonymity, patřil mezi ně například Benjamin Disraeli.43 V roce 1835 sepsal pro deník 

The Morning Post pod pseudonymem Runnymede 14 anonymních článků kritizujících stranu 

whigů kvůli připravovanému zákonu o městských korporacích. O rok později kritizoval 

v deníku The Times za podpory tehdejšího editora Thomase Barnese v devatenácti anonymních 

článcích stranické poslance premiéra Williama Lamba.44 Rostoucí moci novin si všímají i 

Ramsden s Williamsem, kteří tvrdí, že od 20. století majitelé tisku, vědomi si své nezávislé 

moci, byli hlavními postavami vyžadujícími pravidelnou pozornost ministrů. Lord Northcliffe, 

majitel deníku The Times, si tak dle nich věřil, že je v jeho moci říkat národu, co si má myslet.45 

A jelikož byl příznivcem Konzervativní strany, jednalo se často o konzervativní názory.   

První dvě desetiletí ve 20. století byly ve znamení konglomerace denního tisku a 

spojování titulů, což přineslo zúžení okruhu vlastníků daných periodik. Žurnalistickými 

historiky je toto období nazýváno také „Press baron's era“ (česky Éra mediálních baronů).46 

Po první světové válce dominovali mediálnímu trhu ve Velké Británii tři vlastníci – Alfred 

Charles William Harmsworth, od roku 1918 lord Northcliffe, vlastnící The Times, Daily Mail 

nebo Weekly Dispatch, jeho bratr Harold Sidney Harmsworth, od roku 1914 vikomt 

Rothermere, vlastnil Daily Mirror, Sunday Pictorial, Daily Record nebo Glasgow Evening 

News, a třetím velkým vlastníkem médií byl William Maxwell Aitken, od roku 1917 baron 

Beaverbrook, vlastnící Daily Express, Sunday Express a londýnský Evening Standard. Po smrti 

lorda Northcliffa v roce 1922 připadlo jeho mediální impérium do vlastnictví jeho bratra, vyjma 

novin The Times, které odkoupila rodina Astorů. Společně s nimi měli dle Templa dva zmínění 

mediální baroni značný vliv po konci první světové války, protože vedle velkých titulů jim 

patřila i lokální média a dominovali meziválečnému nastolování agendy v britské společnosti.47 

Přílišná koncentrace médií do úzkého okruhu majitelů zužuje možnosti objektivního 

zpravodajství a omezuje čtenářův výběr mezi rozličnými deníky. To ostatně potvrzuje i 

McQuail, který tvrdí, že nedostatečná diverzita mediálního systému v dané zemi zvyšuje riziko 

systematické předpojatosti, ale i překrucování a záměrného vynechávání témat v periodiku. 

Proto čtenář nebude mít dostatek alternativ a příjemci zpravodajství si vytvoří takový obraz 

světa, který odpovídá vidění redakce.48 K podobnému závěru ostatně došla i komise Royal 

 
43 B. Disraeli, od roku 1876 hrabě Beaconsfield, byl britský politik Konzervativní strany. Od února 1868 do 

prosince téhož roku byl poprvé britským premiérem, podruhé jím byl mezi lety 1874–1880. Mezi jeho 

nejvýznamnější momenty patří účast na Berlínském kongresu v roce 1878.  
44 HIBBERT, Christopher, Disraeli: A Personal History, London 2005, s. 97. 
45 WILLIAMS & RAMSDEN, s. 259. 
46 TEMPLE, s. 33. 
47 Tamtéž, s. 33. 
48 MCQUAIL, s. 157. 
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Commission on the Press vyšetřující ve 40. letech 20. století nezávislost a práci britského tisku 

v předcházejících 30. letech, která potvrdila názory lokálních novin na svobodu tisku, kterou 

od tehdejší vlády zcela oprávněně požadovaly s tvrzením, že by neměla být dušena koncentrací 

novin v zemi v rukou dvou nebo tří mocných komerčních skupin.49 Zároveň bylo téměř 

nemožné ve 20. a 30. letech proniknout do mediálního byznysu bez většího kapitálu, možností 

pro uchycení menšího média tehdejší situace neposkytovala mnoho. Nejsnadnější cestou proto 

pro podnikatele bylo odkoupení již zaběhnutého média.50 Právě tím byl ještě více omezen okruh 

nezávislých novin, které měl čtenář k dostání. 

Temple míní, že vlastníci vedli své vydavatelské domy a tituly od poloviny 20. let a 

následně i ve 30. letech 20. století jako autokratičtí panovníci z minulých století, jejich editoři 

pracovali a upravovali texty v závislosti na rozhodnutí vlastníků založených na jejich osobních, 

politických či ekonomických zájmech. Jako jednu z výjimek Temple jmenuje deník The 

Manchester Guardian, který nechával editorům, v jejichž čele stál zmíněný C. P. Scott, při 

skladbě témat a jejich vyznění volnou ruku. Po roce 1914 byla autorita editorů z velké části 

vytlačena zmíněnými vlastníky.51 Tisk ovládaný mediálními barony pomáhal udržovat 

nastolenou dominantní konzervativní kulturu tím, že stigmatizoval radikální odpůrce 

politického řádu, jako ve 20. letech 20. století při reportování o generální stávce a chudých 

dělnících ze Skotska a Walesu mířících za prací do Londýna.52 Vlastníci médií se snažili svůj 

vliv a sílu novin uplatnit i v praktické politice. Například v roce 1930 Beaverbrook a 

Rothermere pro nespokojenost s Baldwinovou vládou založili vlastní politickou stranu United 

Empire Party za účelem podpory volného obchodu se zeměmi, které nebyly součástí Britského 

impéria. Beaverbrook si byl s Rothermerem obecně blízký, oba pojila nevraživost ke 

Konzervativní straně, a především k politikovi a premiérovi Stanleymu Baldwinovi, který dva 

zmíněné magnáty na rozdíl od Northcliffa neuznával. Podle Baldwina nepatřily noviny 

z mediálních domů Rothermera a Beaverbrooka k novinám v pravém smyslu, ve třicátých 

letech se dle něj skládaly z propagandy, neustále se měnících strategií, politik, osobních přání 

a osobních vztahů. Cílem jejich vlastníků podle Baldwina bylo dosažení moci bez jakékoliv 

zodpovědnosti.53 

 
49 United Kingdom, Parliamentary Debates, House of Commons, 29th October 1946, Vol. 428, cc. 557. 
50 CURRAN, James & SEATON, Jean, Power Without Responsibility: The Press and Broadcasting in Britain, 

London 1997, s. 54. 
51 TEMPLE, s. 34. 
52 CURRAN & SEATON, s. 53. 
53 United Kingdom, Parliamentary Debates, House of Commons, 28th July 1949, Vol. 467, c. 2689. 
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Velkou konkurencí tisku se stala po svém založení v roce 1922 British Broadcasting 

Company, zkráceně BBC.54 Přes kritiku obsahu od levicových stran se BBC ukázala jako 

médium, které je schopné rychle reportovat události, a stala se velkým soupeřem pro tehdejší 

hegemonii tištěných novin.55 Ve 30. letech měla také BBC mnohem lepší přístup ke zprávám 

z britské ambasády v Itálii a z italského ministerstva zahraničí než denní tisk.56 Ve 20. a 30. 

letech se ještě více rozšířil trend zpravodajů zahraničních událostí z evropských zemí, kdy 

každé významné médium mělo své zahraniční korespondenty a reportéry. Žurnalisté hráli velmi 

důležitou a aktivní roli při formování zahraničněpolitického názoru britské společnosti. Naopak 

negativním trendem 20. a 30. let 20. století byla vysoká míra inflace, která se promítala do 

zdražování veškerých vstupů. Trend se nevyhnul ani mediálnímu průmyslu. Média si na sebe 

často kvůli nízké prodejní ceně nebyla schopna vydělat sama, začala být proto závislá na 

reklamě nebo podpoře od politicky spřízněných stran. Ta přinášela jak částečné financování 

média, tak zdroj stejně ideologicky zaměřených čtenářů. Důležitým mezníkem ve vývoji tisku 

je proto jeho komercializace, protože po první světové válce se noviny staly velkým a lákavým 

podnikáním s hmatatelným vlivem. Tisk patřil mezi nejpodstatnější průmyslová odvětví. 

V roce 1937 produkoval podle Political and Economic Planning Report on British Press 

tiskařský a mediální průmysl ve Velké Británii celkem 1577 novin a 3119 magazínů a 

periodik.57 Na začátku 30. let se proto začal mediální průmysl na britských ostrovech měnit, 

běžní čtenáři četli noviny více než kdy jindy. Zvětšoval se tak okruh čtenářů a dosah médií, 

čehož si začaly všímat firmy a noviny se začaly plnit jejich inzercí. Přestala tak platit mantra, 

že čtenáři si kupují noviny, a noviny si začaly kupovat čtenáře. 

Tisk ve třicátých letech změnil i své vydávací strategie, začal více klást důraz na 

populární žurnalistiku místo seriózní a čistě faktografické, především proto, aby dokázal 

přilákat masy lidí k zakoupení vydání. V poválečných letech sužovaných hospodářskou krizí 

velké vydavatelské domy nastolily agendu blíže masovému publiku a zjednodušení obsahu. To 

potvrzuje i Köpplová, která období raných 20. let označuje za „Northcliffovskou revoluci“, kdy 

média v čele s těmi, která spadala do Northcliffova impéria, začala tisk používat především ke 

komercializaci a co největšímu zisku. Zároveň dle ní došlo k posílení služby novin jako 

 
54 Britská rozhlasová a televizní společnost se v roce 1927 přejmenovala na British Broadcasting Corporation a 

ze soukromé společnosti se přeměnila na médium veřejné služby, kterým je do dnešních dní. Prvním ředitelem 

BBC byl John Reith. 
55 KOSS, s. 791. 
56 PHILLIPS, Adrian, Fighting Churchill, Appeasing Hitler: How a British Civil Servant Helped Cause the Second 

World War, London 2019, s. 100. 
57 PRESS GROUP of P.E.P. (Political and Economic Planning), Report on Brittish Press, London 1938, s. 47. 
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zábavy.58 Například v období od roku 1927 do roku 1937 se procentuální podíl politického, 

sociálního a ekonomického zpravodajství na obsahu Daily Mail propadl z deseti na šest procent, 

zatímco sportovní zpravodajství a lidské příběhy procentuálně stoupaly.59 Považuji za nutné 

zmínit, že noviny byly svým rozložením zpráv ve 30. letech 20. století jiné, než je tomu zvykem 

v dnešní době. Prvních několik stran po titulní straně většinou patřilo reklamám a inzerci 

událostí, následoval sport a domácí zprávy. Ve střední části novin, která byla lehce k nalezení, 

se pak objevovaly ty nejdůležitější aktuální zprávy, reportáže, editorialy a komentáře. Na 

dalších stranách se objevovaly zahraniční zprávy, zprávy z burzy a obchodu nebo dopisy 

editorovi novin. 

Na konci 30. let 20. století se novinář Wickham Steed zamýšlel nad svobodou tisku ve 

Velké Británii, která podle něj spočívá v tom, že dává možnost žurnalistům bojovat s omyly a 

nedůvěrou a spolu s tím hledat, co je pravda, a hlásat ji bez ohledu na s tím spojená rizika. 

Zároveň jsou povinni vydávat svědectví o nalezené pravdě. Steed nicméně nebyl přesvědčen o 

tom, že svobodu tisku si muži ovládající britský tisk, novináři a čtenáři vykládají jako on. 

Naopak tvrdí, že jí často zneužívají.60 Navíc při popisování zahraničních událostí, zvláště ve 

vztahu s totalitními zeměmi, se museli státníci, ale i žurnalisté ze svobodných a demokratických 

zemí ve 30. letech 20. století podle Steeda potýkat s bezprecedentními skutečnostmi. Změnil se 

totiž samotný rozměr politického a intelektuálního styku mezi národy a podle Steeda nemůže 

existovat jakákoliv shoda veřejného mínění, jehož nositelem jsou právě média, mezi totalitními 

zeměmi a zeměmi, kde je názor svobodný.61 V následující podkapitole nastíním, že 

z analyzovaných britských médií přistupovalo k mezinárodní politice každé jiným způsobem a 

nalézt shodu bylo opravdu těžkým úkolem, často neřešitelným. Dá se nicméně hovořit o tom, 

že 30. léta 20. století byla pro britský tisk zlatou dobou. Produkce rostla, noviny kupovalo více 

lidí než kdykoliv dříve. Komercializace tisku a éra mediálních magnátů obecně přinesla 

revoluci v tvorbě novin, které reagovaly na poptávku, jakou si nová generace čtenářů přála, 

staly se více bulvárními, protože snaha majitelů novin se otočila na strategii mít co 

nejvýdělečnější byznys. Proto lze vyvozovat, že média byla závislá na tom, kdo jejich chod 

platí, závisela na reklamě a politických stranách.  

Zajímavé srovnání francouzského a britského tisku přináší sociolog Chalaby, který 

tvrdí, že nejviditelnějším rozdílem byl komerční úspěch britského tisku a stagnace tisku 

 
58 KÖPPLOVÁ& VOJTEK, s. 15. 
59 WHEELER, Mark, Politics and the Mass Media, Oxford 1997, s. 42. 
60 STEED, Wickham Henry, The Press, Harmondsworth 1938, s. 64. 
61 Tamtéž, s. 69–70. 
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francouzského. Zatímco v roce 1939 dosáhl denní náklad všech britských novin 20 milionů 

výtisků, francouzský činil 11 milionů. V přepočtu to představovalo 430 výtisků na tisíc obyvatel 

v Anglii oproti 261 výtiskům na tisíc obyvatel ve Francii. Jako jeden z důvodů vidí velkou 

kompetitivnost mezi deníky ve Velké Británii, což zvyšovalo jejich snahu o soupeření o čtenáře 

a zároveň budování čtenářského zájmu, tedy chtíče být informován.62 

1.1. Politická orientace a redakční práce vybraných britských deníků 

 

Politika appeasementu měla podporu v rozličných skupinách a sociálních třídách. Mezi ty 

nejvýznamnější patřila v obecné rovině Konzervativní strana, anglikánská církev a řada krajně 

pravicových stran. Z levicového spektra ji podporovali pouze pacifisté.63 Abych mohl 

svědomitě vycházet z novin jako historických zdrojů a zanalyzovat jejich mediální obsah, je 

zapotřebí vzít v úvahu politickou segmentaci daných periodik. Každé z nich zastávalo politický 

postoj, ať už explicitní, nebo neoficiální. Zároveň mělo své kontakty na poslance parlamentu, 

zájmové skupiny nebo členy vlády. Výrazná podpora politických uskupení ze strany tisku však 

nepřinášela jen pozitiva v podobě finančních prostředků. U novin, které prokazují silnou 

podporu politické straně, hrozí, že si odcizí potenciální čtenářskou obec, která na tuto stranu 

není nikterak napojená. Tohoto předpokladu si však mediální magnáti, které hodlám 

v následujících odstavcích zmínit, příliš ve svých rozhodnutích nevšímali. 

1.1.1. Mediální impérium vikomta Rothermera 

 

Britský deník Daily Mail založili bratři Harold a Alfred Harmsworthovi roku 1896. Lze hovořit 

o tom, že tento bulvární deník změnil britskou žurnalistiku a nastolil její trend pro 20. století. 

Majitelé vytvořili levný a pro čtenáře živý deník, který byl svým obsahem určen pro všechny 

sociální třídy, což do té doby nebylo zvykem, řada médií stylizovala svůj obsah dle potřeb a 

zájmů dané skupiny obyvatel. Odpovídala tomu i cena jednoho vydání, zatímco většina deníků 

stála jednu penny, Daily Mail stál polovinu této sumy. Periodikum slavilo rychlý úspěch, již po 

čtyřech měsících mělo denní prodeje 222 405 kusů.64 Rychle tak v prodejích dohnal čísla dvě 

stě let zavedeného seriózního deníku The Times. Růst prodejů a popularity Daily Mail byl 

 
62 CHALABY, Jean K., Twenty Years Of Contrast: The French And British Press During The Interwar Period, 

in: European Journal of Sociology, Vol. 37, No. 1, 1996, s. 143. 
63 MCDONOUGH, Frank, Neville Chamberlain, Appeasement, and the British Road to War, Manchester 1998, s. 

95. 
64 TAYLOR, Sally J., The Great Outsiders: Northcliffe, Rothermere and The Daily Mail, London 1996, s. 38. 
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opravdu strmý, již v roce 1937 se denní prodeje vyšplhaly přes 1,5 milionu výtisků.65 Po smrti 

staršího z bratrů Alfreda v roce 1922 získal podíl ve společně založeném nakladatelství 

Associated Newspapers, do kterého patřil i Daily Mail, Harold Harmsworth, v té době známý 

jako vikomt Rothermere. Od přelomu století budoval Rothermere své vlastní novinářské 

impérium, patřil do něj deník Daily Mirror, Glasgow Record and Mail, Sunday Pictorial, 

Evening News a Sunday Mail. Williams tvrdí, že na rozdíl od Northcliffa Rothermere viděl 

žurnalistiku pouze jako způsob získávání peněz a moci.66 Vymezit politickou náklonnost Daily 

Mail je složité, především proto, že se profiloval jako médium určené pro všechny sociální 

třídy, jak jsem zmínil výše. Zároveň vznikl na konci 19. století, neměl proto žádnou historickou 

vazbu na politickou stranu. Majitel deníku Rothermere však choval náklonnost k Davidu 

Lloydu Georgeovi, premiérovi Velké Británie mezi lety 1916 až 1922 a zároveň lídrovi 

Liberální strany do roku 1931. Považoval jej za jednoho z největších Britů od dob Olivera 

Cromwella, podle něj ve 20. letech 20. století nebylo v Evropě významnějšího státníka, ačkoliv 

Rothermere nesouhlasil se vším, co za poslední čtyři roky Lloyd George vykonal.67 Přesto se 

deník často označuje jako konzervativní.68 Vedle založení protestní politické strany United 

Empire Party, o které píši výše, sepsal Rothermere v roce 1931 za pomoci dalších 

spolupracovníků 68stránkovou přílohu periodika s názvem The Economic Crisis Foretold by 

The Daily Mail. Kritizuje v ní přístup Baldwinovy vlády k ekonomické situaci království a 

tvrdí, že abnormální a neoprávněné vládní výdaje byly přijaty jako standard a ekonomickou 

krizi řada lidí podceňuje. Klíčem podle něj bude změnit národní zvyky a předsudky, jejichž 

kořeny se prohlubovaly během deseti let iluzí. Navrhuje především rozšířit daňové povinnosti, 

ztenčit počet ministrů nebo omezit rozpočet britské armády, když nemá žádného protivníka.69 

Považuji za důležité sledovat Rothermerovu rostoucí nespokojenost s vládou a řízením státu, 

která se následně promítala i na stránky Daily Mail.  

Frustrace se projevovala i v podpoře lídra politické strany British Union of Fascists 

(Britská unie fašistů) Oswalda Mosleye. Vedle vlastních tiskovin, jako byly noviny The 

Blackshirts a Action, vydávala strana různé pamflety, občasníky a plakáty. Podle Drábika bylo 

Rothermerovo novinové impérium silnou propagandistickou zbraní a kampaní, která přilákala 
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do řad BUF řadu nových členů.70 Lze se domnívat, že vedle náboru nových členů do fašistické 

strany tím Rothermere šířil fašistickou ideologii mezi širokou masu lidí, mezi kterými se 

myšlenka mohla uchytávat. Historik Peter Guerney, specializující se na 30. léta 20. století, tvrdí, 

že Rothermera přitahoval kult individualismu, fascinovala jej mladá osobnost, která získala 

finanční a politickou moc v důsledku vlastního úsilí.71 I podle Taylora začal být Rothermere na 

přelomu desetiletí stále více nacionalistický a patriotický.72 Potvrzují to i jeho vlastní články 

v denících, které patřily do jeho mediálního impéria. V lednu roku 1934 publikoval v Daily 

Mail článek s titulkem „Sláva černým košilím!“, ve kterém adoruje fašismus a právě stranu 

Oswalda Mosleye. Autorem článku byl sám Rothermere a mimo jiné v něm stojí: 

„Protože fašismus pochází z Itálie, krátkozrací lidé v této zemi si myslí, že projevují studijního 

národního ducha tím, že se mu vysmívají. Kdyby byl jejich předek stejně hloupý, Británie by 

neměla žádný bankovní systém, římské právo, dokonce ani žádný fotbal, protože to všechno 

jsou italské vynálezy… Černé košile [Blackshirts] hlásají skutečnost, kterou politici z 

předválečných dnů nikdy nepochopí – že nová doba vyžaduje nové metody a nové muže.“ 73 

O sedm dní později v lednu roku 1934 publikoval v deníku Daily Mirror článek 

s titulkem „Podejte Černým košilím pomocnou ruku“, kde mimo jiné píše: „Před sto lety byl 

Liberalismus také černou ovcí, jakou je Hitlerismus nyní… Socialistická revoluce ve Španělsku 

už přinesla mnohem více krve, než přinesl celý proces nástupu nacismu k moci.“ 74 V jeho 

článcích je patrná nenávist k socialismu, který považoval za mnohem větší hrozbu pro Velkou 

Británii, než kdy může představovat fašismus nebo nacismus. Ačkoliv Daily Mail začal 

ustupovat od přímé podpory British Union of Fascists, stále zůstával konzervativně pravicovým 

deníkem. Důkazem je interpretace událostí ze dne 4. října 1936 v londýnské části East End, 

známých jako bitva o Cable Street.75 Žurnál o události reportoval s titulkem „Rudí napadli 

Černé košile. Mezi zraněnými jsou i dívky“, kde z incidentu jednoznačně viní socialisty a 

komunisty.76 Podpora Mosleyho a jeho hnutí je ilustrací idejí, které Rothermere vyznával. 

Vedle adorace Mosleyho Rothermere uznával i přínos Benita Mussoliniho a Adolfa Hitlera pro 
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Itálii, potažmo Německo, a jejich občany. Podepisovalo se to i na obsahu deníku, protože 

Rothermere řídil editorskou politiku periodika až do svého odstoupení v roce 1937. První 

zmínka o Hitlerovi v Daily Mail pochází ze dne 24. září 1930, kdy Hitlerova strana vzešla 

z voleb jako ta vítězná, s titulkem „Mladí potvrzují svou moc“. Následně začal jezdit pravidelně 

do Mnichova, aby „zblízka sledoval to, co je podle něj událostí desetiletí“.77 Od začátku nástupu 

německého nacismu k moci byl přístup deníku vůči Adolfu Hitlerovi velmi shovívavý a plný 

obdivu k vnitropolitickým úspěchům, duchovním i materiálním, k nimž patřilo například 

zdánlivé řešení německé ekonomiky a rozsáhlé nezaměstnanosti. V červenci roku 1933 vyšel 

v Daily Mail článek s titulkem „Vítězné mládí“, ve kterém vyzdvihuje, že se Mussolini a Hitler 

ujali vlády v nízkém věku. Mussolinimu se podle něj podařilo za krátkou dobu vytvořit nejlépe 

spravovaný stát v Evropě a podobný úspěch věští i Hitlerovi s tím, že se mu podařilo získat 

Německo zpět z područí cizí moci, především židovské. Uvádí také, že případné drobné 

prohřešky nacistických individualit budou zastíněny benefity nového režimu. Zároveň 

Rothermere vyzýval mladé britské muže k detailnímu studiu nacistického Německa.78 

V listopadu téhož roku Daily Mail referoval o mladých houževnatých nacistech jako o 

evropských strážcích před hrozbou komunismu. Uvedené články podporují výše zmíněnou tezi 

historika Gurneyeho. Přínos Mussoliniho pro Itálii vítal deník již v roce 1925 a uznával jeho 

schopnosti.79 Ostatně obdobné zpravodajství deník přináší i v roce 1937 během japonsko-

čínské války, kdy japonskou politiku oceňuje a vyzdvihuje, že Japonsko bojuje proti 

komunismu.80 

Podle Gannona fungoval Daily Mail ve 30. letech 20. století jako „shnilý hrnec plný 

předsudků“, Rothermere velmi často propouštěl editory, pokud se mu něčím znelíbili. Jeho 

prvořadou obavou byl strach z komunistické invaze do Velké Británie, čímž si autor vysvětluje 

Rothermerovo fašistické nadšení.81 Vedle Rothermera byl další významnou postavou deníku 

30. let 20. století zahraniční korespondent George Ward Price, kterého podobně jako 

Rothermera fascinovali Hitler i Mussolini. Společně s Rothermerem navštívil Adolfa Hitlera 

poprvé v prosinci roku 1934, setkali se zároveň s ministrem zahraničí Konstantinem von 

Neurathem nebo ministrem letectví Hermannem Göringem. Setkání překládala rakouská 

princezna Stephanie von Hohenlohe a Hitler oba ubezpečil o benefitech britsko-německého 

přátelství, protože si dobře uvědomoval vliv Rothermera a jeho médií na britské veřejné 
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mínění.82 Nacisté viděli v Rothermerovi stejně jako v Priceovi silné spojence, kteří jim 

pomáhali zlepšovat obraz nacistů ve Velké Británii.83 S Mussolinim i Hitlerem mluvil Price 

několikrát osobně. Na rozdíl od svých kolegů v redakci byl Price neideologický, zastával názor 

nadřazenosti čehokoliv anglického. Gannon cituje Priceovu autobiografii Extra-Special 

Correspondent, kde tvrdí, že Hitlerova stanoviska reportoval britským čtenářům co nejpřesněji, 

aby si udělali sami vlastní názor. Podle Gannona Hitler o Priceovi tvrdil, že je jediným 

zahraničním novinářem, který o něm píše bez předsudků.84 Price ale například v jednom z textů 

uváděl, že Hitlerovi mohou Britové věřit, protože v Německu podle Hitlerových slov nikdo ani 

nepomýšlí na začátek války.85 Podobně Price reportoval i o Mussolinim ještě v roce 1937, kdy 

tvrdil, že po konverzaci s Mussolinim je přesvědčený, že Itálie udělá vše pro zachování míru 

v Evropě.86 Je proto evidentní, že Price byl v interpretování příliš zaslepen německou a italskou 

ideologií. Vedle Price působili v Berlíně jako zpravodajové Daily Mail například Ralph Izzard, 

Paul Bretherton a Rothay Reynolds. Posledně jmenovaný přinesl čtenářům rozhovor s Hitlerem 

již v roce 1923. Rothermere zároveň vedl soukromou korespondenci s Hitlerem, o které měl 

informovat britskou vládu.87 Nadstandardní vztahy mediálního magnáta a německého říšského 

kancléře však ovlivnily interpretaci mezinárodních skutečností v daných denících a se 

zmíněnou denní cirkulací tyto informace významně působily na široký okruh čtenářů a recepci 

jejich informací. Zároveň mohly přiživovat ego Hitlera, o kterém se v Británii psalo shovívavě. 

Důkazem je například článek samotného vlastníka novin o Hitlerovi, kterého nazývá géniem, 

jaký se objevuje zhruba jednou za třicet let. Zároveň se jej snaží zlidštit pro čtenáře Daily Mail 

tím, že jej označuje za milovníka hudby a ukazuje jeho lidskou stránku.88 Prezentaci Hitlera 

jako mediátora se deník drží i během japonsko-čínského konfliktu v roce 1937, kdy právě 

nacistického vůdce vykresluje jako osobu, která může přispět k míru v Asii.89 

Nacistickému Německu a fašistické Itálii byl nakloněn i další významný deník 

z Rothermerova mediálního impéria Daily Mirror. Pět měsíců po nástupu Hitlera k moci přišel 

Daily Mirror s tvrzením, že Německo nechce válku a je připraveno zničit veškeré své zbraně, 

pokud tak učiní i ostatní státy. Žurnál to nazval Hitlerovou výzvou světu.90 V únoru 1936 
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přinesl deník rozhovor s Adolfem Hitlerem s titulkem „Hitlerova žádost světu: Buďme 

přátelé“, ve kterém Daily Mirror tlumočí jeho prosbu a žádost o rozumné chování 

v mezinárodních otázkách. Doprovází to tezí, že věčné nepřátelství mezi národy je absurdní 

myšlenkou, a Hitlera označuje za „osudového muže“.91  Do deníku se tak naplno promítla 

fascinace Hitlerem a špatný odhad jeho pravých záměrů. Přesto je těžké určit přesnou 

vnitropolitickou orientaci periodika Daily Mirror, která se od Daily Mail značně lišila. Lze ji 

označit za spíše opatrnou, v roce 1935 deník podpořil ve volbách Stanleyho Baldwina, 

přivlastnil si částečně anti-appeasementskou politiku, především v požadavku na zbrojení 

britské armády. Poté co do editorského čela žurnálu nastoupil v roce 1937 Cecil King, začal se 

orientovat více na mladší čtenáře a zamířil ve vnitropolitických otázkách od pravice spíše 

doleva.92 Adorace jak Hitlera, tak Mussoliniho se na stránkách obou listů projevovala bizarními 

články, které v novinách během 30. let 20. století vycházely. Jako příklad lze uvést například 

článek o velkém portrétu Hitlera, který vůdci třetí říše daroval Mussolini,93 nebo naopak o 

porcelánovém daru Hitlera britskému královskému páru,94 reportáž o letu Price s Mussolinim 

v jeho soukromém letadle95 či poděkování Johna Simona Hitlerovi za přátelské přijetí 

v Německu.96 Publikací těchto článků deník přispívá k přátelskému přijetí obou diktátorů u 

britské společnosti. 

Při analýze mediální agendy Rothermerových periodik je nutné zmínit, že vedle adorace 

nacistického a fašistického režimu byl Rothermere zastáncem vyzbrojování britské armády, 

především letectva, což je na obsahu jeho deníků opět patrné. Například v listopadu 1934 hlásil 

nutnost rozšíření armádních letadel o 20 tisíc vzhledem k vyzbrojování německé armády. Své 

úsilí o vyzbrojování britské armády shrnul v knize Warnings and Predictions z roku 1939. 

K urgenci o posílení britské armády využíval především nedělní týdeník Sunday Pictorial a 

deník Daily Mirror. Jeho úsilí o zbrojní paritu s Německem může být s podivem, když ještě na 

konci 20. let Rothermere prosazoval omezení rozpočtu britské armády, jak zmiňuji výše. 

Ambivalentní pozice Rothermera si všiml i Arthur J. Cummings, novinář a politický komentátor 

žurnálu News Chronicle, ve svém komentáři v roce 1937, kde odsuzuje jeho adoraci tyranů, 

kteří ohrožují mír v Evropě včetně britských zájmů, a současné volání po neustálém 
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přezbrojování britské armády, pro které by neměl být žádný důvod, když jsou úmysly tyranů 

podle Rothermera mírumilovné.97  

1.1.2. Mediální impérium lorda Beaverbrooka 

 

Deník Daily Express založil v roce 1900 sir Arthur C. Pearson, ale po svém oslepnutí jej prodal 

roku 1916 lordu Beaverbrookovi, který jej kupoval jako zavedené noviny známé pro svoji 

bulvárnost, sport a žhavá témata. V dané době četlo Daily Express téměř 230 tisíc lidí denně, 

deník měl necelou čtvrtinu čtenářů Daily Mail.98 Podle Gannona pocházeli čtenáři listu ze všech 

příjmových skupin, ačkoliv téměř dvě třetiny prodejů tvořila nejchudší část obyvatel. Ve druhé 

polovině 30. let dosahovala denní cirkulace periodika 2,3 milionu prodaných výtisků.99 Je proto 

patrné, že Daily Express spolu s Daily Mail patřil mezi nejčtenější noviny doby. I podle Taylora 

byla skladba čtenářů deníku univerzální, četli jej rovnoměrně zástupci každé sociální třídy, na 

rozdíl od buržoazních The Times nebo dělnických Daily Herald. Jako důvod vidí původ 

Beaverbrooka, který pocházel z Kanady a neovlivněn britským sociálním systémem 

nerozlišoval mezi zájmy bohatých a chudých.100 Styl řízení novin tak vychází i z komercializace 

a částečné bulvarizace novin ve 20. a 30. letech 20. století.  

Vedle toho patřil do Beaverbrookova mediálního impéria i nedělní týdeník Sunday 

Express, který založil v roce 1918, a také denní večerník Evening Standard, který zakoupil 

v roce 1923 po smrti lorda Northcliffa. Významnou a mezi čtenáři oblíbenou součástí večerníku 

byly i politické karikatury od novozélandského karikaturisty Davida Lowa. Například „Shiver 

Sisters Balet“, ve které znázornil editora The Observer J.L. Garvina, editora The Times 

Geoffreyho Dawsona, Lady Astorovou a Philipa Henryho Kerra, známého jako lorda Lothiana, 

jak předvádějí balet na hudbu z gramofonu se štítkem „Zahraniční politika“ a pod taktovkou 

nacisty Josepha Goebbelse.101 Nejvýrazněji ale Beaverbrook uplatňoval svůj vliv a politická 

přesvědčení v deníku Daily Express. Jak jsem zmínil výše, Beaverbrook byl ve 30. letech 20. 

století v politické opozici vůči Baldwinově vládě a na začátku 30. let založil s Rothermerem 

vlastní stranu. V podnikání si však konkurovali, cílili obsahem svých novin na stejné čtenáře, 

Beaverbrook dokonce přetahoval zaměstnance Daily Mail do svých novin.102 Oba majitelé se 
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příliš neshodovali ani v politické orientaci svého tisku. Rothermere tíhnul na počátku 30. let 20. 

století k názorům Mosleyho, Beaverbrook dával ve svých novinách prostor Winstonu 

Churchillovi. Vztah Beaverbrooka k nacistickému Německu se přitom výrazně proměňoval a 

od Churchilla odlišoval. Po návštěvě Berlína v březnu 1933 považoval příběhy a interpretace 

perzekuce Židů v Německu za přehnané.103 Jeho Daily Express v tom samém měsíci přinesl 

článek s titulkem „Judea vyhlásila Hitlerovi válku. Židé celého světa se spojují“, kde Hitlerovy 

činy hodnotí jako sjednocování výhradně německého národa a tvrdí, že Židé vyhlašují válku 

Německu, nikoliv Německo Židům.104 Britský historik David Faber přináší s odkazem na 

Beaverbrookovy archivy důležitou informaci, podle které se majitel Daily Express od roku 

1935 stýkal a udržoval dobré vztahy s budoucím ministrem zahraničí Joachimem von 

Ribbentropem a vedli bohatou korespondenci.105 I díky tomu byla prezentace hrozeb 

nacistického Německa na stránkách jeho deníků záměrně devalvována. 

Na rozdíl od Rothermera Beaverbrook neměnil výrazně hlavní editory periodika. Mezi 

lety 1929 a 1933 jím byl Beverley Baxter, od roku 1933 do roku 1957 Arthur Christiansen. 

Nicméně i on vyžadoval striktní dodržování redakční politiky, kterou sám nastavoval. Tom 

Driberg, sloupkař Daily Express ve 20. a 30. letech 20. století, komisi Royal Commission on 

the Press sdělil, že pokud s Beaverbrookem editor ve směřování novin nebo interpretaci 

událostí nesouhlasil, vždy mu to majitel novin vymluvil a článek vyšel s Beaverbrookovou 

interpretací.106 Gannon s odkazem na Christiansenovu autobiografii tvrdí, že jeho pohled jako 

hlavního editora Daily Express byl striktně apolitický, určování politického kurzu leželo podle 

něj na Beaverbrookovi a Christiansen měl za úkol z nudných událostí udělat zprávy vzrušující 

díky přehnané prezentaci.107 Přesto podle Taylorové za úspěchem Daily Express ve 30. letech 

20. století stojí právě Christiansen.108 Proněmecké vnímání mezinárodních vztahů se však 

propisovalo především do editorialů deníku.109 Politika Daily Express a majitele periodika byla 

především ve znamení izolace Velké Británie od evropského kontinentu, spoléhání se na britské 

impérium a v nejlepším možném případě jeho restaurace, dále také preferoval těsnější vazby na 

Spojené státy americké a mírovou situaci na evropském kontinentu. V názorové sekci novin 

vyslovila redakce své hlavní zájmy pro Velkou Británii: zvýšení cla na dovoz potravin, 
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vystupování proti fašismu v Británii a povinné veřejné práce a pokračování v expanzivní 

politice britského impéria. Požadavek na omezení mezinárodní intervence dokládá článek 

z května 1938, ve kterém Daily Express tvrdí, že je nemožné, aby britská vláda zavázala svou 

armádu a lid k boji za udržení zchátralého Československa.110 Snahu o zachování míru v Evropě 

dokládá i prostor, který Beaverbrook v Daily Express poskytl bývalému britskému premiérovi 

Lloydu Georgeovi, který po návštěvě Hitlera v roce 1936 sepsal pro deník reportáž a komentář 

k dosavadnímu Hitlerovu působení na postu kancléře. Lloyd George si Hitlera idealizoval a 

tvrdil, že vyvedl zemi ze strachu a bídy. Ačkoliv jeho praktiky nepokládal za hodné parlamentní 

demokracie, obdivoval jeho úspěšnou transformaci ducha v německé společnosti a sociální a 

ekonomickou obrodu země. Vyvracel zároveň ideu o tom, že by znovuvyzbrojené Německo 

v budoucnu ohrozilo mír v Evropě, s tím, že vybudování armády srovnatelné s rokem 1914 

zabere Německu minimálně 10 let a ochota mladých Němců jít do války bude nulová.111 Na 

začátku roku 1938 se Beaverbrook dokonce rozhodl k ukončení spolupráce s Winstonem 

Churchillem, který přispíval pravidelnými sloupky do názorové sekce deníku Evening 

Standard. Beaverbrook to vysvětlil tím, že Churchillovo chápání mezinárodní politiky se 

rozcházelo s ediční politikou periodika. Naopak velmi blízké vztahy měl Beaverbrook 

se Samuelem Johnem Gurneyem Hoarem, prvním vikomtem Templewooden a ministrem 

zahraničí z roku 1935.112 Foster dochází k tomu, že Beaverbrook a jeho noviny patřily 

k největším advokátům appeasementu vůči nacistickému Německu.113 Ačkoliv Beaverbrook 

jako vlastník nejprodávanějšího celostátního deníku 30. let 20. století používal své noviny k 

prosazování názoru, že žádná válka nebude, zároveň vedl kampaň za brannou povinnost.114 

Prezentaci názoru, že válka ze strany Německa Evropě nehrozí, držel list Daily Express i pár 

dní před jejím skutečným vypuknutím. I ve vydání ze dne 30. září 1938 se poprvé objevil slogan 

„Žádná válka nebude“ na titulní straně se zárukou, že Daily Express deklaruje, že Velká 

Británie nebude ve válce v roce 1938 ani v tom následujícím.115 Deník se nevzdal hlásání míru 

ani v době, kdy ostatní britské noviny tuto linku prezentace mezinárodních vztahů opustily. 

Nicholas tvrdí, že slogan „Žádná válka nebude“ byl jedním z důvodů, kvůli kterým vznikla 

roku 1947 Royal Commission on the Press, před kterou musel Beaverbrook své předválečné 
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články a tendence obhajovat. Hesla se totiž držel i v srpnu 1939.116 Koss tvrdí, že 

Beaverbrookovo bláhové smýšlení o politice ovlivnilo jeho úsudek a tím i redakční politiku 

jeho médií.117 Cockett dodává, že Beaverbrook původně nezáměrně odevzdal své noviny do 

služeb vlády Nevilla Chamberlaina a hlásal stejnou zahraniční politiku.118 Jeho tvrzení bych si 

dovolil částečně rozporovat, těsné vazby měl Beaverbrook především na Hoara, který byl 

ministrem zahraničí jen několik měsíců, mezi lety 1937–1939 vedl ministerstvo vnitra, navíc 

jeho zájmy se od zájmů Chamberlainovy vlády často lišily. 

1.1.3. Mediální impérium lorda Astora 

 

Deník The Times založil roku 1785 britský nakladatel John Walter pod názvem The Daily 

Universal Register, ode dne 1. ledna 1788 začaly noviny vycházet pod současným názvem. Až 

do roku 1894 zůstaly v majetku rodiny Walterových, roku 1908 médium koupil lord 

Northcliffe, který tisk vlastnil do své smrti v roce 1922. Za The Times Northcliffe zaplatil 320 

tisíc liber.119 V době, kdy noviny Northcliffe kupoval, deník již od roku 1870 finančně strádal, 

proces úpadku nedokázal naplno zvrátit ani Northcliffe, který pro záchranu novin musel změnit 

jejich fungování po předešlých majitelích.120 Po 28 letech ve funkci editora nahradil zkušeného 

George Earla Bucklea, příznivce Konzervativní strany, mladým Geoffreym Dawsonem, který 

byl v letech 1905 až 1910 editorem deníku Johannesburg Star, což se mohlo jevit jako riskantní 

tah. Wrench nicméně tvrdí, že Dawson měl s Northcliffem nadstandardní vztahy od roku 1908, 

kdy začal psát pro list jako zahraniční korespondent.121 Denní cirkulace periodika The Times se 

ve 30. letech 20. století pohybovaly kolem 200 tisíc prodejů a svým obsahem deník cílil 

především na vyšší střední a vyšší třídu.122 Oproti bulvárnějším listům měly The Times až 

desetkrát menší dosah, nicméně disponovaly větší kredibilitou u čtenářstva, budovanou jak na 

odkazu z 18. století, tak přídomkem „novin pro vyšší třídu“.  

Postoje redakce se dají dlouhodobě označit za konzervativní, jinak tomu nebylo ani po 

první světové válce. Krátce před ní zahraniční zpravodaj The Times Wickham Steed, který 
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následně mezi lety 1919 a 1922 v deníku pracoval i jako hlavní editor, ve svých editorialech 

z konce července 1914 argumentoval pro vstup Velké Británie do války.123 Roku 1922 změnil 

deník majitele, po Northcliffově smrti jej koupil do svého vlastnictví John Jacob Astor V.124 Po 

nástupu Astora se hlavním editorem stal opět Dawson. Gannon, s odvoláním na historika 

Iveracha McDonalda, který sepsal sedmidílný svazek knih The History of The Times, tvrdí, že 

Dawson se vrátil do redakce The Times na žádost majitele listu, protože se Steedem se 

rozcházeli v důležitých otázkách. Dawson při svém návratu na post hlavního editora získal 

téměř neomezenou autoritu.125 To se velmi podepsalo na redakční politice listu, jenž se měl ve 

30. letech 20. století stát nejaktivnějším advokátem appeasementu mezi britským tiskem, a i 

přes svou nízkou denní cirkulaci byly The Times jedním z nejvýznamnějších deníků 

meziválečného období. Výrazně k tomu přispěl právě Dawson a jeho kontakty v nejvyšších 

britských politických kruzích, které si uchoval především z předešlého zaměstnání na 

ministerstvu pro kolonie; působil například na zastupitelství v Jižní Africe společně s Josephem 

Chamberlainem. 

Schmidt uvádí, že se v první polovině 30. let Dawson stýkal s konzervativními politiky, 

jako byli předseda vlády Stanley Baldwin, ministr zahraničí mezi lety 1931–1935  John Simon 

nebo Postmaster General of the United Kingdom Kingsley Wood, díky kterým měl Dawson 

přístup k citlivým informacím, a naopak informace od zahraničních korespondentů předával 

politikům.126 Dawson se stýkal i britským velvyslancem v Německu Nevilem Hendersonem, 

často ve společnosti Anthonyho Edena a lorda Lothiana.127 Společně patřili do pro-

appeasementské lobby, která se scházela v usedlosti Cliveden majitele deníku The Times a 

podle místa schůzek se jí říkalo „Cliveden set“. Takto se Dawson dostal do nejužšího vládního 

kruhu, často proto hovořil i s ministrem zahraničí Johnem Simonem, od kterého čerpal cenné 

informace, které mohly ostatním deníkům unikat.128 Ruggiero uvádí, že Dawson se na denní 

bázi následně potkával i s Edwardem Woodem, prvním hrabětem z Halifaxu, lídrem Sněmovny 

lordů a od roku 1938 ministrem zahraničí.129 To potvrzuje i Reid s tvrzením, že The Times se 
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od roku 1937 staly výhradně vládní loutkou.130 Díky dobrým vztahům s Dawsonem přispíval 

do novin v roce 1938 svými pacifistickými a pro-appeasementskými sloupky Clifford Allen, 

ačkoliv byl lídrem levicové politické strany Independent Labour Party. Na politiku ústupků 

měl však stejný pohled jako Dawson.131  V praxi to znamenalo, že zmínění politici důvěřovali 

redaktorům a editorům The Times více než předním civilním služebníkům na ministerstvu 

zahraničí a na stránkách deníku The Times vycházely zprávy pod interpretací vládního pohledu 

na svět. Dawson zastával názor, že klidu a míru v Evropě dosáhne Velká Británie jen díky 

racionálním vztahům s Německem, což ve své podstatě odráželo i názor vlády. 

Jedním z mála politiků, se kterými si Dawson nerozuměl, byl britský chargé dʼaffaires 

v Berlíně George Ogilvie-Forbes, který nepodporoval jeho schůzky s předními politiky 

z ministerstva zahraničí a vůbec nesdílel stejný pohled na zahraniční politiku Velké Británie. 

Podle něj by tisku vůbec nemělo být dovoleno reportovat o mezinárodních vztazích Německa 

a Velké Británie, jako to dělají The Times.132 Dawson nebyl jediný, kdo v deníku podporoval 

vládní politiku, významným protagonistou a stoupencem vládní politiky se stal i druhý editor 

Robert Barrington-Ward nebo zahraniční korespondent Aubrey Leo Kennedy, který 

v zahraničněpolitických souvislostech viděl hlavní příčinu mezinárodního napětí 

v nespravedlivě nastavené Versailleské smlouvě.133 Deníky A. L. Kennedyho prozrazují, jak 

The Times ve 30. letech tvořily svůj obsah v zahraničněpolitické agendě. Kennedy s Dawsonem 

se seznámili s meritem nové informace, následně se obrátili pro dodatečné informace či návrhy 

na interpretaci na ministerstvo zahraničí. V řadě případů přicházela samotná iniciativa ze strany 

ministerstva.134 Deník The Times začal od konce roku 1931 vyzdvihovat na svých stránkách 

především možnosti úpravy smlouvy z Versailles. Advokáti těchto změn, četně zastoupeni 

v redakci titulu, se měli v průběhu 30. let stát hlasateli appeasementu, a deník se stal se mluvčím 

britské vlády. Právě Kennedy byl podle Stonea jednou z hlavních figur britského appeasementu 

a přinášel „nejspíše nejvíce zkroucená tvrzení ze všech britských novinářů“ o nacistickém 

Německu, protože zastával názor, že pokud se nedostojí Hitlerovým legitimním požadavkům, 

dojde k rozpadu evropské civilizace.135 List The Times je obecně označován za appeasementský 

tisk, především kvůli svým vztahům s konzervativními členy vlády.136 Johnson tvrdí, že editor 
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Dawson odstraňoval z článků svých autorů cokoliv, co by mohlo Němce popudit a poškodit tak 

zahraniční cíle a politiku Spojeného království.137 Fleming ale přichází s tvrzením, že spíše než 

domnělý obdiv k nacismu a politická spřízněnost ovlivňovalo smýšlení konzervativců dilema, 

zda již není pozdě čelit hrozbě Německa a začít přezbrojovat armádu, nebo naopak zda Británie 

na vyvážení hrozby nemá prostředky.138 Právě toto dilema řešili politici Konzervativní strany 

často přes stránky listu The Times, proto nelze The Times nařknout ze zvelebování obrazu 

diktátorů ve Velké Británii, ale spíše z přílišné kolaborace s vládou a zatajování některých 

skutečností. Cockett následně označuje styl deníku na konci třicátých let za „polooficiální 

hlásnou troubu zahraničních názorů britské vlády“.139 Příkladem zaujaté redakční politiky je i 

nezveřejněná reportáž redaktora Stanleyho Simpsona z koncentračního tábora v Dachau 

z února 1934, kterou Dawson odmítl publikovat z obav o popouzení německé vlády.140 Dalším 

příkladem je přepisování a cenzura svědectví a článků Normana Ebbutta, zahraničního 

zpravodaje deníku z Berlína.141 Při analýze tisku se proto musí brát v potaz nejen zveřejněné 

články, ale i ty, které neprošly provládní redakční politikou a byly příliš antinacistické.  

Redakční politika vůči Německu je o to více zarážející při čtení dopisu ze dne 17. března 

1936, ve kterém Kennedy popisuje Dawsonovi události v Německu. Tvrdí, že „nacističtí vůdci 

vedou tuto zemi díky síle a zastrašování, řada z nich by takto chtěla dominovat celé Evropě. Od 

té doby, co jsem do Německa dorazil, jsem v deziluzi. Pokud tento režim vydrží, budeme se 

muset popasovat s podobným Německem jako v roce 1914.“142 Následující dny navíc Kennedy 

strávil ve společnosti říšského vůdce SS Heinricha Himmlera, Ribbentropa i samotného Hitlera 

v jejich sídle společně s reportérem Daily Mail Pricem. Dá se uvažovat, že deník vnímal režim 

v Německu jako legitimně nastolený, s dobrou podporou mezi občany, a hlavně pro zachování 

míru v Evropě, nicméně lze pozorovat, že hlavní osobnosti deníku o praktikách nacistů dobře 

věděly. List zároveň podporoval zbrojení britské armády, nicméně nikoliv z důvodu německé 

nebo italské hrozby, ale pro obecné zajištění bezpečnosti Velké Británie jako impéria. 

Kennedy ve svém deníku z konce roku 1932 hovoří o Itálii jako o zemi, která dokáže 

najít shodu s britskou zahraniční politikou, a o Mussolinim jako o silném lídrovi, přičemž 

 
137 JOHNSON, Boris, The Churchill factor: How one man made history, London 2015, s. 17. 
138 FLEMING, Neil C., Diehard Conservatives and the Appeasement of Nazi Germany, 1935–1940, in: The Journal 

of the Historical Association. History. Vol. 100, No. 1., 2015, s. 415. 
139 COCKETT, s. 56. 
140 KERSTEN, Lee. “The Times” and the Concentration Camp at Dachau, December 1933–February 1934: An 

Unpublished Report, in: Shofar, Vol. 18, No. 2, 2000, s. 102. 
141 GANNON, s. 65. 
142 MARTEL, s. 208. 



30 
 

nevyjádřil znepokojení či podiv nad informací od svého zdroje, že by Mussolini byl schopen 

zahájit proti nepřátelské zemi letecké bombardování.143 Jedním z Kennedyho blízkých zdrojů 

byl fašistický ministr zahraničí Dino Grandi. Například v roce 1934 měl Grandi vyřídit 

Kennedymu poděkování od Mussoliniho za článek ze dne 19. března 1934, ve kterém Kennedy 

vysvětloval politiku Itálie ve střední Evropě, aby ji Britové pochopili.144 Považuji za podstatné, 

že se diktátoři jako Mussolini a Hitler zajímali o to, jak o nich britská média píšou a jaká je 

interpretace jejich politik a samotná prezentace daných režimů v zahraničí. Podobně jako 

Mussolini sledoval britská média i Hitler, jak jsem zmínil v kapitole o Daily Mail. Zdaleka ne 

všichni v redakci The Times s nastolenou politikou souhlasili. Například zahraniční zpravodaj 

z Německa Claud Cockburn v roce 1933 rezignoval a založil si vlastní newsletter s názvem 

Week, kde pravidelně kritizoval Nevilla Chamberlaina.145 Cockburn však patřil k menšině, a 

The Times tak lze považovat za významného spojence nejen vlády, ale částečně a v přeneseném 

významu i Hitlera či Mussoliniho. Nevyjadřoval jim sice přímou podporu, ale svým zkresleným 

zpravodajstvím a podporou politiky appeasementu vůči diktátorům, které navíc servíroval 

čtenářům z vyšší britské společnosti, přispěl k etablování politiky ústupků. 

Do mediálního impéria rodiny Astorů patřil i nedělní týdeník The Observer, který v roce 

1791 založil W. S. Bourne jako první nedělní noviny na světě. Dlouhou dobu byl list neúspěšný, 

lord Northcliffe jej v roce 1905 koupil za 5 tisíc liber a svěřil editorství již výše zmíněnému J. 

L. Garvinovi, došlo však mezi nimi k politickým neshodám, a proto týdeník v roce 1911 prodal 

rodině Astorů, kteří zcela svěřili redakční politiku Garvinovi. Pod jeho vedením se začalo 

týdeníku dařit, zvýšil prodeje z 5 tisíc výtisků na 214 tisíc v roce 1936.146 Jak jsem zmínil výše, 

Garvin byl příznivcem politické strany Liberal Unionist Party, i proto se redakční politika novin 

dá označit za levicově liberální. Berlínským korespondentem týdeníku byl P. B. Wadsworth, 

který zároveň přispíval do News Chronicle. The Observer v meziválečném období hlásal na 

svých stránkách plnou brannou povinnost Britů téměř po celá 30. léta 20. století.147 Garvina 

považuje Gannon za „čechofoba“, který opovrhoval Versailleskou smlouvou a celým 

mezinárodním systémem, který smlouva nastavila. Ačkoliv v žádném případě neschvaloval 

rasovou politiku nacistů, jasně cítil, že dohoda mezi Německem a Británií je možná a žádoucí, 

její důležitost pro něj byla prvořadá.148 Bouviere označuje Garvina za promussoliniovského a 
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antičeského editora, který kritizoval Francii, bývalého spojence Velké Británie, za snahu o 

udržení své domnělé dominance na kontinentu.149 The Observer již v roce 1933 přichází 

s tvrzením, že Hitler nevytvořil žádnou politickou stranu a ideu, je pouze nositelem symbolu, 

na rozdíl od Mussoliniho, který stvořil fašismus.150 Jak Garvin v The Observer, tak Dawson 

v The Times měli od Astora volnou ruku, každý z nich proto vedl své médium jinou cestou a 

politickou přízní, ačkoliv měly noviny stejného majitele. Proto se v nedělníku objevovaly 

články s tvrzením, že redakce respektuje a věří slovům Hitlera o tom, že Německo nemá žádný 

zájem napadnout Belgii či Francii151 

1.1.4. Daily Herald 

 

Deník Daily Herald vznikl roku 1911 a v počátcích jeho existence provázely noviny finanční 

problémy. Ačkoliv list vznikl v odborářském prostředí, nejdříve se od oficiálního vztahu 

s významnými odbory Trades Union Congress (TUC) distancoval, postupem času se však stal 

oficiálními novinami hnutí British Labour movement.152 Jejich prvním editorem se navíc stal 

labouristický poslanec George Lansbury, který je zároveň pomáhal zakládat a vedl je do roku 

1922.153 Před tím, než labouristé oficiálně vstoupili do Daily Herald, měli vlastní oficiální 

noviny Daily Citizen, které propagovaly ortodoxní labouristické myšlenky mezi lety 1912 a 

1915.154 V roce 1922 se zmíněné odbory staly částečným vlastníkem Daily Herald, navíc se 

propojily ještě těsněji s Labouristickou stranou, proto byl obsah novin od poloviny 20. let 20. 

století výrazně politicky ovlivňován. I přesto stály noviny i ve 20. letech stále na pokraji 

bankrotu.155 V roce 1929 odkoupilo 51 procent akcií nakladatelství Oldhams Press, které vedle 

Daily Herald vydávalo i nedělník The People. Podle Currana a Seata by bez investice 3 milionů 

britských liber deník nemohl dále fungovat.156 Na příkladu titulu je dobře vidět, že pro politické 

strany bylo stále těžší ufinancovat samostatně chod deníku. Za jeden z důvodů se dá označit i 
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to, že drtivou většinu čtenářů deníku ve 30. letech 20. století tvořila nejnižší sociální třída, 

protože Daily Herald byly především noviny informující pracující třídu.  

Ačkoliv se nakladatelství Oldhams Press stalo majoritním vlastníkem, jeho majitel J. S. 

Elias neměl kontrolu nad politickým směřováním deníku, tu převzala především Labouristická 

strana prostřednictvím TUC. 157 A jelikož strana byla v otázkách ohledně Společnosti národů, 

vlivu komunistů ve straně, zbrojení, pacifismu nebo politiky vůči Německu obecně nejednotná, 

podepisovalo se to i na obsahu novin. Ve 30. letech navíc ve Velké Británii vrcholila penzijní 

krize a na reformu důchodového systému tlačila především Labouristická strana a TUC, proto 

se toto téma často objevovalo i na stránkách Daily Herald s argumentem, že by se peníze ze 

státní kasy měly dát spíše na penzijní spoření než na zbrojení.158 V druhé polovině desetiletí 

noviny často reportovaly o dění a událostech revoluce v Rusku. Socialistickou revoluci Daily 

Herald vítal, podle něj otevřela reforma v Rusku prostor pro svobodu po celém světě.159 V aféře 

zfalšovaného Zinovjevova dopisu před volbami v roce 1924160 byl Daily Herald jediným 

velkým britským deníkem, který uniklé dokumenty považoval za padělek. Naopak tituly Daily 

Mail, Daily Express, The Times a The Daily Telegraph se dokumentů chytily s cílem před 

volbami co nejvíce poškodit socialisty.161 Zpravodajství o dění v Sovětském svazu bylo pro 

deník problematické především ve 20. a 30. letech 20. století, kdy došlo v zemi k utužení 

poměrů a redakční politika novin lavírovala v otázce prezentace sovětských událostí.  

Editoři novin, zvláště Francis Williams, se obávali, že moskevské procesy z let 1936–

1938 poškodí obraz Sovětského svazu u čtenářů jejich novin, proto Daily Herald, vědom si 

části pravicových odborářů, dával najevo nedůvěru vůči komunistické revoluční taktice a 

neustálým změnám oficiální linie, a stejně tak proto využíval v názorové sekci prostor proti 

spojování Rusů s britskými komunisty.162 Vliv deníku byl totiž významný, v roce 1933 dosáhla 

jeho denní cirkulace 2 milionů výtisků, byl třetím nejprodávanějším deníkem po Daily Mail a 

Daily Express.163 Postoj Daily Herald k nacistickému režimu byl od počátku skeptický, 

především kvůli levicovému zaměření redakce. Ihned po nástupu Hitlera k moci se v lednu 

1933 deník obával o osud Polska.164 Na názorové stránce vyšel i ironický komentář s titulkem 
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„Klaun, který si chce hrát na státníka“ s vyzněním, že dosavadní kariéra Adolfa Hitlera byla 

jedna obrovská a překvapivá iluze.165 Zároveň od roku 1933 přinášel list zprávy o mučení Židů 

nacistickým režimem a Hitlerovými gangy.166 Přesto Gannon s odvoláním na editora Williamse 

a jeho projev před Royal Commission on the Press tvrdí, že deník si nemohl vůči své části 

pravicových čtenářů dovolit přílišnou kritiku nacistického režimu, zároveň v Labouristické 

straně bylo mnoho různých pohledů na zahraniční politiku země.167 Náhled titulu na Hitlera byl 

podstatně radikálnější než na Mussoliniho, kterého deník považoval v porovnání s německým 

vůdcem za inteligentního, lidského, se silnou rétorikou a nesmírnou energií, která se 

neprojevovala morbidním chováním a přístupem, ale fyzickou zdatností. Ještě měsíc před 

válkou Daily Herald tvrdil, že Mussolini „je tím, čím by mnoho mužů chtělo být“.168 Lze 

vyvozovat, že Mussolini nepředstavoval pro socialistické smýšlení listu takovou hrozbu jako 

Hitler. Na rozdíl od novin Daily Mail nebo Daily Express stál Daily Herald proti kampani za 

zbrojení britské armády. V roce 1934 vydal deník noviny s titulní stránkou „Kabinet spouští 

zastrašovací kampaň zbrojení“ se zněním, že ve sněmovně byla zahájena vládní zastrašovací 

kampaň, jejímž cílem je v příštích několika letech usmířit si zemi a občany gigantickým 

zbrojním programem.169 Pacifistické tendence se v deníku neobjevily poprvé, i k účasti Velké 

Británie v první světové válce se, stejně jako k válce samotné, stavěl odmítavě.  

Zahraničním korespondentem Daily Herald byl William Norman Ewer, který měl na 

žurnalistu z labouristických novin velmi mnoho zdrojů a kontaktů na politiky v různých 

zemích. Byl znám pro své levicové články a opozici vůči Lvu Davidoviči Trockému.170 Deník 

od 30. let sloužil jako mluvící hlava Labouristické strany a prostředek pro oslovení mas 

ideologickým interpretováním událostí, ale také inzercí v ostatních médiích. Pochopení nových 

technologií masové komunikace ze strany labouristů sehrálo důležitou roli v transformaci 

strany ze zájmové skupiny na druhou nejsilnější stranu země v meziválečném období.171 Jedním 

z konkurentů Daily Herald byl deník Daily Worker, založený v roce 1930 Komunistickou 

stranou Velké Británie, společně s ním je Daily Herald považován za hlavní příklad pokusů 

levice vyvážit nerovnováhu pravicové politické zaujatosti novin ve Velké Británii ve 20. a 30. 

letech 20. století. Příkladem je i článek z 27. května 1938 připomínající rok Nevilla 
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Chamberlaina ve funkci premiéra Velké Británie, ve kterém přináší analýzu dvanácti měsíců 

Chamberlaina ve funkci od profesora Harolda Laskiho z London School of Economics, skrze 

niž odhaluje pošetilosti a nešikovnosti, které se za jeho rok v premiérském křesle nastřádaly a 

které nemají v britské historii obdoby.172 

1.1.5. The Daily Telegraph 

 

Deník The Daily Telegraph založil v roce 1855 Arthur B. Sleigh. Temple míní, že se deník stal 

brzy mezi čtenáři populárním, a ačkoliv se občas vymykal standardu a normám respektované 

anglické žurnalistiky, vrátil se ve 20. století k rutině a redakční prací se lišil jen málo od dražších 

konkurentů.173 Před první světovou válkou přispěl deník k mezinárodnímu napětí mezi 

Německem a Velkou Británií. V roce 1908 publikoval rozhovor s německým císařem Vilémem 

II. Pruským, jenž vznikl jako přepis konverzace mezi císařem a Stuartem Wortleyem, který 

britský plukovník poskytl žurnalistům deníku. Rozhovor měl přesvědčit Brity o mírových 

snahách Německa, naopak ale vyvolal ústavní krizi v Německu a podnítil nesympatie ve Velké 

Británii proti císaři.174 V roce 1928 koupili noviny bratři Berryové,175 do jejichž mediálního 

impéria již patřily noviny Daily Dispatch, Manchester Evening Chronicle, Sunday Chronicle, 

Sunday News, Sunday Graphic nebo velšský list Western Mail, a sir William Berry, později 

první vikomt Camrose, se stal zároveň hlavním editorem redakce. Snížil jeho cenu na jednu 

penny, zvýšil cirkulaci a deník se stal zdrojem kvalitních informací s dosahem až 760 tisíc 

výtisků denně na konci 30. let většinou pro střední a vyšší třídu. Byl především konzervativním 

a imperialistickým deníkem podporujícím v dané době vládu. 

Bratři Berryové zároveň vlastnili mezi lety 1925 a 1937 deník Daily Sketch, který se 

vyznačoval konzervativní orientací, a mezi lety 1915 a 1959 také nedělní týdeník The Sunday 

Times, který konkuroval zavedenému nedělníku The Observer.176 Za nejvýraznější osobu The 

Sunday Times lze považovat Herberta Sidebothama, který byl od 20. let 20. století do roku 1940 

zahraničním zpravodajem týdeníku. Podle Gannona byly jeho články o Německu a britsko-

německých vztazích příkladem extrémního appeasementu a ignorování faktu, že v Německu 
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vládne nacistický režim.177 Tvrzení doplňuje i Reid, který uvádí, že editoři The Sunday Times 

měli v roce 1938 pravidelné páteční schůzky s premiérem Chamberlainem o prezentaci 

zahraničněpolitických témat.178 The Daily Telegraph podporoval požadavky na vyzbrojení 

britské armády a zároveň stál v opozici vůči appeasementu, na rozdíl od svých konkurentů 

přinášel pravdivé a nezaujaté zpravodajství z Německa. Své komentáře k zahraniční politice 

pro něj psali významní představitelé jako Austin Chamberlain nebo Winston Churchill, kteří v 

nich odmítali uznat německé kolonizační nároky a kritizovali britsko-německé vztahy. Mezi 

významné zahraniční korespondenty patřil rakouský zpravodaj G. E. R. Gedye, korespondent 

z Mnichova Noel Panter a korespondent z Berlína B. Wareing. Gedye se velmi kriticky vůči 

Hitlerovi vymezil ve svém článku z roku 1933 s názvem Impressions of Hitler's Germany, ve 

kterém uvádí, že adorace Hitlera se v Německu nedala popřít, ale jednoty bylo dosaženo pouze 

přeplněním německých věznic, takže musely být vytvořeny obrovské koncentrační tábory 

obehnané elektrickými dráty a kulomety.179 Ačkoliv se redakční politika listu ohledně Německa 

shodovala s názory Gedyeho, rozcházela se s ním v jiných, například na adoraci socialismu. I 

pro své levicové názory v knize Fallen Bastions byl Gedye z deníku v roce 1939 propuštěn. 

Při nástupu Hitlera k moci se The Daily Telegraph pozastavoval nad tím, jak muž 

s neinspirujícím vzhledem a směšným knírkem může na Němce působit tak atraktivně, že jej 

lid vynesl až do pozice německého kancléře.180 Například v roce 1934 reportoval deník o noci 

dlouhých nožů s titulkem „Děsivé okamžiky v Německu“ a přirovnával Hitlera k orientálním 

diktátorům s despotickými rysy.181 V obsahu The Daily Telegraph lze zpočátku pozorovat 

ostrou linku vůči Hitlerovi, kterou sdílel s dalším konzervativním listem The Morning Post. 

Deník se k nástupu Hitlera vyjádřil skepticky až prozíravě, když predikoval, že nová německá 

vláda bude hledat řešení vnitropolitických problémů na zahraničních dobrodružstvích. Právě 

The Morning Post koupil William Berry v roce 1937 a sloučil jej v jeden s deníkem The Daily 

Telegraph. The Morning Post patřil k nejstarším titulům ve Velké Británii, John Bell jej 

zakládal v roce 1772. Temple označuje The Morning Post za často antisemitský deník, který 

oslavoval Hitlera jako zachránce západní civilizace.182 Gannon jej považuje za extrémně 

pravicové noviny, které se ztotožňovaly s pohledem toryů na zahraniční politiku s cílem 
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ochránit Britské impérium. Deník považoval nacismus za stejnou hrozbou jako sovětský 

socialismus, nicméně rezervovaný přístup k politice appeasementu se nemohl na stránkách plně 

projevit kvůli podpoře vlády a také proto, že neviděl v žádném konzervativním politikovi 

schopnou alternativu vůči Chamberlainovi.183 Přesto deník v lednu 1936 vydal sérii článků 

komentující habešskou krizi, ve kterých poukazoval na vážné nedostatky ve všech třech 

složkách britské armády. List kritizoval nedostatek munice pro britské námořnictvo, chabou 

zásobu pro pěchotu a nedostatečnou velikost britského královského letectva oproti německému 

Luftwaffe a chabou protiletadlovou obranu. Deník konstatoval, že Velká Británie spadla na dno 

daleko za hranice bezpečnosti a opatrnosti. 184 Hlavním editorem deníku The Morning Post byl 

Howell Arthur Keir Gwynne, autor považovaný za antisemitu, který však přesto po celé 

meziválečné období zastával vůči nacistickému Německu silnou opoziční politiku. Během 

první světové války patřil mezi velké zastánce válečného úsilí Velké Británie.185 Hlavním 

zahraničním zpravodajem titulu byl J. C. Johnstone. Extrémně pravicové zaměření novin na 

vnitropolitická témata se však setkalo s kritikou od pravicových čtenářů, kteří nesdíleli redakční 

politiku vůči nacismu ve 30. letech 20. století a raději začali číst The Times.186 Ve 20. letech 

nicméně zastával deník nekritickou pozici vůči Mussolinimu a jeho nástupu do úřadu, dokonce 

jej považoval za správný směr politiky vůči hrozbě socialismu ze Sovětského svazu a Německa. 

Podobně postupoval i The Daily Telegraph, který se také obával šíření socialistické revoluce.187 

Phillips tvrdí, že list pod vedením Berryho částečně ustoupil z nekritické podpory konzervativní 

vlády.188 Oba deníky ve 30. letech svou rétoriku proměnily a vůči Mussoliniho Itálii byly více 

kritické, zároveň po celá 30. léta 20. století oba deníky zachovaly kritičtější redakční politiku 

vůči Hitlerovi než jiná média a tato prezentace jim vydržela i po vzájemném sloučení v jedno 

periodikum, které se vyznačovalo konzervativní a pravicovou orientací. Od dubna 1938 po 

konci v Daily Express svými komentáři přispíval do novin i Winston Churchill. Přesto lze 

v archivech deníku najít články, které výše zmíněné teze rozporují. V roce 1934 chválí Hitlera, 

že konečně sjednotil německý národ nejen politicky – tím, že 17 samostatných států sloučil pod 

jednu oficiální říši –, ale také ideově.189 Nebo například na začátku roku 1937 přináší deník 
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zprávy o tom, že Hitler je připravený kooperovat v zahraničněpolitických otázkách a garantuje, 

že ve vztahu s Francií není prostor pro nepřátelství, stejně nazírá i na Nizozemsko a Belgii.190  

1.1.6. Další významná britská média meziválečného období 

 

Jedním z významných tisků v meziválečném období byl i deník News Chronicle, který vznikl 

v roce 1930 spojením dvou titulů – The Daily News a Daily Chronicle. Obě předcházející média 

vznikla již v 19. století, Daily News založil v roce 1846 britský spisovatel Charles Dickens, 

Daily Chronicle založil v roce 1855 nakladatel Edward Lloyd. Jak jsem zmínil výše, Daily 

Chronicle v roce 1918 koupil tehdejší premiér D. L. George, proto měl deník liberální 

levicovou redakční politiku. Stejné politické zaměření měl i titul Daily News, který pod sebe 

ještě před sloučením v roce 1930 zahrnul další liberální noviny Morning Leader a Westminster 

Gazette. Po sloučení v roce 1937 četlo News Chronicle přes 1,3 milionu čtenářů denně.191 

Noviny patřily do rodinného fondu Cadbury, přesněji mediální dům vedl Lawrence Cadbury. 

Celá rodina sympatizovala s Liberální stranou.192 

News Chronicle se vyprofiloval jako raný oponent nacistického Německa i fašistické 

Itálie, ačkoliv byl levicovým tiskem, podporoval Churchillovy argumenty pro vyzbrojení 

britské armády. Přinášel také události ze španělské občanské války a prezentoval britskému 

obyvatelstvu hrůzy napáchané na civilistech.193 Pro Daily News, a později také pro News 

Chronicle, psal komentáře a reportáže liberální poslanec parlamentu Robert Bernays, který 

reportoval nezkresleně o perzekuci Židů v Německu v letech 1933 a 1934.194 Německým 

korespondentem listu byl Vernon Bartlett, který dříve působil jako zpravodaj pro Daily Mail 

nebo The Times a byl tvrdým odpůrcem politiky appeasementu, funkci hlavního editora 

vykonával Gerald Barry, který kvůli politickým neshodám s Beaverbrookem odešel z Daily 

Expressu. Už při nástupu Hitlera k moci deník predikoval, že Hitler nikdy neopustí svou 

politiku moci a nesleví jen tak ze svých politických požadavků.195 Hlavním politickým 

zpravodajem byl výše zmíněný A. J. Cummings. Podle Gannona byl Cummings nejvlivnějším, 

nejdůležitějším a nejinformovanějším radikálním žurnalistou 30. let 20 století, protože mezi 

jeho blízké kontakty patřili Winston Churchill, lídr labouristů Clement Attlee, labouristický 
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člen parlamentu Aneurin Bevan nebo komunista Harry Pollitt.196 Gannon s odkazem na 

Documents on British Foreign Policy (1918–1939) tvrdí, že články News Chronicle iritovaly 

nacisty nejvíce. Göring v korespondenci britskému diplomatovi Franku Ashton-Gwatkinovi 

označuje News Chronicle za „notorické zlomyslné médium“.197 Například o křišťálové noci 

psal list jako o události, která svou zuřivostí připomněla ty nejhorší doby temna.198 Deník se 

také snažil upozorňovat na nacistické propagátory ve Velké Británii a například Rothermera 

osočuje z přispívání k destabilizaci Evropy a narušování míru na kontinentu.199 

Posledním titulem, který v této kapitole analyzuji, je titul The Manchester Guardian, 

jenž na rozdíl od novin v předešlých kapitolách nebyl ve 30. letech 20. století celostátním 

médiem, nýbrž lokálním se sídlem v Manchesteru. Jeho denní prodej v meziválečném období 

dosahoval pouze 50 tisíc výtisků.200 Deník založil v roce 1822 podnikatel s vlnou John Edward 

Taylor, proslulým se ale list stal až pod vedením editora C. P. Scotta v období mezi lety 1872 

a 1929, od roku 1907 byl Scott dokonce majitelem novin. Před první světovou válkou se deník 

stavěl proti válce a britské účasti v ní, po oficiálním vyhlášení však plně podporoval britskou 

vládu, přesněji liberální pod vedením Henryho Asquitha a koaliční pod vedením D. Lloyda 

George.201 Jak jsem zmínil výše, Scott byl poslancem za Liberální stranu od roku 1895 do roku 

1906, proto redakční politika jeho novin směřovala k levici a byla proliberální. I po odchodu 

z parlamentu zůstal v kontaktu s liberálními poslanci, jeho kontakty na ministry a poslance se 

daly srovnat s kontakty Dawsona na členy vlády v druhé polovině 30. let 20. století. Pod jeho 

vedením se z whigovského regionálního deníku staly mezinárodně uznávané liberální noviny. 

Přestože ve 30. letech kontakty na Liberální stranu oproti 20. letům ochably a provázanost s ní 

nebyla tak patrná jako u News Chronicle nebo u Daily Herald a Labour Party, liberální 

podhoubí u novinářů v The Manchester Guardian zůstalo.202 To například dokazuje i 

pravidelná rubrika ve zpravodajství s názvem „Liberals and the International Situation“, ve 

kterém deník přinášel pohled Liberální strany na mezinárodní dění. 

Hlavním editorem se po Scottovi stal jeho syn Ted Scott, po jeho smrti v roce 1932 

nastoupil na pozici William Percival Crozier, který se na rozdíl od Scotta obával plánů Adolfa 

Hitlera a za cíl si dal prezentovat svým čtenářům dění v Německu tak, jak skutečně probíhalo. 
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Zpravodajství listu z Německa se rychle etablovalo jako otevřená kritika nacistického režimu, 

deník rázně odsuzoval brutalitu diktátorského režimu vůči Židům i díky svědectví zahraničního 

korespondenta Fredericka Augusta Voigta. Sesterské médium deníku The Manchester 

Guardian Weekly se prosadilo ve Spojených státech, úspěšná byla i jeho německá mutace do 

doby, než jej zakázali nacisté, právě kvůli zmíněnému objektivnímu zpravodajství. Telegram 

z Berlína v dubnu 1934 titul informoval, že z nařízení ministra vnitra je The Manchester 

Guardian v Německu až do odvolání zakázán. Zprávy od zvláštního zpravodaje z Německa 

ukazují, že teror, který je namířen nejen proti Židům, ale i proti komunistům a dalším dělníkům, 

pokračuje.203 Deník již při nástupu Hitlera k moci varuje, že Hitler a jeho NSDAP jsou 

antisemité a znají v politice pouze prostředek síly. Navíc uvádí, že se k moci strana dostala tím, 

že oslovila voliče, kteří nejsou tolik politicky vzdělaní a jsou pouze nespokojení.204 Deník byl 

také prvním britským tiskem, který zmapoval přesnou organizaci Gestapa a popsal, jak brutálně 

funguje.205 Podobně, jako hodnotí hrozbu ze strany Německa, deník se obával i komunistické 

hrozby. Tu však redakce považovala za jasně danou, německá vystupovala ve skrytu a byla více 

zlověstná. List také hodnotí, že obavy z komunismu jsou pouze německou zástěrkou pro jejich 

expanzivní politiku.206 Redakční politika byla zcela objektivní i u Mussoliniho. Voigt v dopise 

Crozierovi z roku 1937 zmiňuje, že Mussolini se vyhýbá okolnímu světu, jeho smysl pro realitu 

je otupený, je pod vlivem rodiny Ciano, která je velmi proněmecká.207 Jeho zdroj z ministerstva 

zahraničí tvrdí, že dostat se k Mussolinimu bylo téměř nemožné, ačkoliv jde o podstatné 

mezinárodní záležitosti, Mussolini byl dle něj rozladěn vztahem s Velkou Británií a prezentací 

italského režimu v britském tisku. Voigt v dopise dodává, že nebezpečí ze strany Německa je 

mnohem vyšší než ze strany Itálie, ačkoliv Mussolini mohl dle jeho slov učinit i nemyslitelné. 

Dodává, že Mussolini nebude riskovat válku proti Velké Británii bez pomoci Německa.208 Na 

Voigtovi lze pozorovat přesvědčení, že úmysly nacistického Německa vůči Velké Británii jsou 

pouze agresivní, míní, že Velká Británie by se měla znovu vyzbrojit, protože Německo chce 

pouze expandovat. Voigt se však často dostával do sporu s redakční politikou deníku, která si 

uvědomovala vinu Velké Británie na současné situaci s odkazem na smlouvu z Versailles a 

 
203 From the archive, 8 April 1933: The Manchester Guardian forbidden in Germany, in: theguardian.com, online 
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přílišného oslabení Německa.209Ačkoliv se dá deník označit jako protihitlerovský, rozvíjela se 

v něm hlubší analýza viny Velké Británie na současném mezinárodním napětí. 

Shrnutí kapitoly 

 

Politické vlivy začaly do tisku vstupovat krátce po jeho větším etablování v britské společnosti 

na začátku 18. století. Postupem let se propojování novinových titulů a politických stran začalo 

stupňovat a po 1. světové válce bylo daleko za normou toho, na co jsme zvyklí v současné době. 

Bylo to dáno především tím, že tisk zažil velký boom v denních cirkulacích, měl miliony 

čtenářů, což skýtalo prostor pro politiky ovlivňovat myšlení občanů, ale i pro vedení a majitele 

novin ovlivňovat svými názory široký okruh čtenářů. Politické zájmy a různá interpretace jak 

domácích, tak zahraničních událostí se proto propsaly i na stránky jednotlivých britských 

tiskovin, ve kterých lze pozorovat inklinaci k daným politickým subjektům či idejím, nebo 

naopak silnou kritiku k nepřátelským režimům a směrům. 

Velmi patrné to bylo ve 30. letech 20. století na stránkách novin Daily Mail a Daily Mirror, 

patřících do mediálního impéria vikomta Rothermera adorujícího extremistické pravicové 

politiky, deníku Daily Express, patřícího lordu Beaverbrookovi, nebo novin The Times, které 

vlastnil lord Astor, ačkoliv politické směřování ovlivňoval spíše hlavní editor deníku Geoffrey 

Dawson, který udržoval přátelské vztahy s konzervativními členy vlády a zastával stejné názory 

na zahraniční politiku země. Všichni zmínění ovlivnili významně interpretaci 

zahraničněpolitických událostí na stránkách svých deníků, ať už ve prospěch nacistického 

Německa, fašistické Itálie nebo v neposlední řadě podporou appeasementské politiky vlády 

Velké Británie, což byl příklad i pravicově konzervativního The Daily Telegraph. V opozici 

vůči oběma režimům stály deníky Daily Herald pod vlivem labouristů a se svými pacifistickými 

tendencemi, nebo liberální News Chronicle. Politické spektrum britského tisku ve 30. letech 20. 

století bylo proto spíše nakloněno doprava, ačkoliv levicové deníky byly v té době na vzestupu, 

avšak stále byly v menšině. V následujících dvou kapitolách zabývajících se konkrétními 

událostmi před vypuknutím druhé světové války zanalyzuji konkrétní prezentaci událostí na 

stránkách výše rozebraných periodik a zmapuji, jak deníky přistupovaly k habešské a následně 

československé krizi a jakým způsobem je prezentovaly je svých vydání. Považuji zároveň za 

nutné zmínit, že v drtivé většině případů v článcích o německém i italském vůdci používal 
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britský tisk označení „Herr Hitler“ a „Signor Mussolini“, což dle mého názoru konotuje 

úspěch, kredibilitu a úctu oběma diktátorům, což mohlo také ovlivnit vnímání čtenářů. 
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2. Habešská krize a Hoare-Laval pakt očima britského tisku 
 

Ač byly události v Itálii v meziválečném období živelné, četnost interpretace událostí v Itálii 

ve 20. letech 20. století britským tiskem byla minimální. Lze usuzovat, že nezájem převážně 

pramenil z přesvědčení, že dění v Itálii není pro britské politické zájmy ani čtenáře tisku tolik 

podstatné. Proto například pochod na Řím a státní převrat v Itálii, prošel v Británii s 

pozoruhodně malou odezvou, vyjma deníků s fašistickým příklonem jako Daily Mail či Daily 

Mirror. Ve svém každoročním přehledu důležitých světových událostí se o něm například The 

Daily Telegraph vůbec nezmínil, The Morning Post jej jmenoval především jako porážku 

„socialistického tyrana“ a The Times označily starý režim za zkorumpovaný a Itálii jako 

takovou za nezdravý stát. Za zmínku stojí i týdeník The Spectator, který fašismus označil za 

tyranii.210 Nicméně lze usuzovat, že italský liberální režim klesl v britských očích tak hluboko, 

že jeho konce nebylo britskému tisku líto. Přesto nikdo netušil, že tento nový „-ismus“ se stane 

i novou teorií vlády a fenoménem určujícím chod dějin v následujících desetiletích. 

Důležitým mezníkem pro tuto diplomovou práci je narážení britských zájmů na ty 

italské ve východním rohu Afriky, kde Somálsko bylo od roku 1884 britským protektorátem, 

tedy do oblasti, kam cílil italský expanzionismus. Přesto státy s tolik odlišnými zájmy našly 

společnou řeč. Britsko-italská výměna nót z prosince 1925 byla běžně považována za ujednání, 

kterým si Londýn a Řím slíbily, že se budou navzájem podporovat při získávání koncesí 

v Etiopii; podle historičky Antoinetty Iadarolové mocnosti v podstatě oznámily světu, že v 

koloniálních záležitostech Velká Británie a Itálie uzavřely speciální vztah.211 Větší pozornost 

britské veřejnosti upoutal například incident na Korfu z roku 1923 mezi Itálií a Řeckem,212 

přesto si však po zbytek dvacátých let fašistická zahraniční politika jen zřídka vyžádala 

pozornost tisku. V seriózních novinách bylo cítit mírné podezření a skeptický názor na 

fašistické metody v domácí politice nebo v zahraničních aktivitách – pro příklad jimi byly 

italizační kampaň v Horní Adiži či francouzsko-italské soupeření na Balkánském poloostrově. 

Nicméně převládalo tvrzení, že Britská a Italská říše jsou v názorové harmonii.213 Jak jsem 

zmínil v předešlé kapitole, některá média, jako například Daily Mail či Daily Mirror, byla 

Mussolinimu dokonce nakloněná a dávala v tisku prostor zástupcům BUF prosazující 
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ekonomické reformy Velké Británie po italském vzoru. Ostatní periodika, pokud se v nich 

objevila interpretace italských úspěchů a vzorů k následování, upozorňovala na nutnost, aby se 

italské záležitosti stále posuzovaly podle britské morálky a zvyklostí, nicméně chvála režimu 

byla jen zřídka spojena s jeho vinou a vedlejšími projevy.214 

Britsko-italské vztahy zkomplikoval nástup Adolfa Hitlera k moci v Německu.  Obavy 

o budoucnost vzájemných vztahů pramenily z domněnky, že dva extremističtí politici se budou 

navzájem přitahovat. Zároveň v Mussoliniho percepci vnímání mezinárodních vztahů došlo 

k obratu a zesílení tendencí po dobývání a důkazu velikosti italského národa. Přesto Sobocinski 

dochází k tvrzení, že na britském ministerstvu zahraničí panovalo přesvědčení, že všichni 

Italové včetně Mussoliniho jsou přesvědčení, že Itálie si z dlouhodobého hlediska nemůže 

dovolit zahraniční politiku, která by byla v opozici vůči Velké Británii. Zároveň tvrdí, že na 

britském ministerstvu zahraničí se utvořil názor, že by Velká Británie měla převzít vůdčí roli 

při zabránění vytvoření aliance mezi dvěma rozčarovanými národy, patrně sdílejícími stejnou 

ideologii, která nebyla mírumilovná.215 Právě z toho pramení celkové mesiášství Velké Británie 

a jejího přístupu při řešení habešské krize. Pozoruhodná je i rozdílnost mezi vnímáním 

Mussoliniho Itálie ze strany tisku a vlády. Zatímco ministerstvo zahraničí vnímalo mírné 

neshody mezi Německem a Itálií, tisk neměl ani tušení, že by mezi Itálií a Německem mohlo 

dojít ke skutečnému střetu zájmů. Ještě více se tato situace zvýraznila po roce 1934, kdy se 

rozcházely názory obou zemí na budoucnost Rakouska, kde Itálie zmařila nacistický puč. 

Titulky britských novin hlásaly, že Velká Británie by se měla zdržet jakéhokoliv zásahu 

v Rakousku, a obviňovaly Itálii z narušení evropského míru, jediný The Morning Post stál na 

straně Itálie. Za zmínku stojí také vnímání Mussoliniho jako pilíře konferencí o odzbrojení.216 

Že to byla percepce klamná, dokazuje to, že se svůj význam v evropském měřítku rozhodl 

Mussolini zvýšit demonstrací síly v Habeši, která ležela příhodně mezi dvěma koloniemi jeho 

země – Italským Somálskem a Eritreou. Například deník Daily Mail reportoval o Mussoliniho 

intencích již v říjnu 1934, ale pohyby afrických vojsk na hranicích přičítal tehdy pouze planému 

poplachu ze strany etiopského císaře a unáhlené mobilizaci.217 Mussoliniho Itálie napadla 

Habeš skutečně až dne 3. října 1935; už několik měsíců předtím ale italská agrese hrozila, 

dokonce se na některých místech projevovala, i přesto, že Itálie s Etiopií podepsala smlouvu o 

přátelské spolupráci. Italská agrese byla umožněna i tím, že evropské mocnosti a země 
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Společnosti národů zůstaly nečinnými a ještě v září roku 1935 diskutovali jejich zástupci na 

konferenci v Ženevě pouze o možných sankcích proti Itálii. 

Ukázkovým příkladem je i Velká Británie. Podle Taylora neměla tamní koaliční vláda 

sebemenší chuť jít do války proti Itálii, protože automaticky nesdílela labouristický odpor 

k faktu, že Mussolini je fašista. Pro vládu byla Itálie partnerem a nechtěla ji připsat na list 

problémových zemí a potenciálních nepřátel, mezi které částečně patřilo Německo a Japonsko. 

Zároveň ministr Hoare zpočátku spoléhal na kolektivní bezpečnost Společnosti národů, která, 

pokud by zafungovala, by se mohla použít v budoucnu proti Německu.218 Medlicott ovšem 

uvádí, že většina britských vlád po roce 1919 se pouze oháněla kultem Společnosti národů a 

kolektivní bezpečnosti, přitom však ani ti největší britští zastánci Společnosti neobstáli 

v debatách o tom, zda je Velká Británie skutečně připravena vystoupit vojensky proti 

případnému agresorovi.219 V zahraniční politice Velké Británie vůči Itálii byl další významný 

faktor; ačkoliv se Britové pokoušeli minimalizovat možnost italsko-německého spojenectví, 

bylo nutné využít této příležitosti a ukázat Mussolinimu, že ne všechny italské návrhy budou 

Velkou Británií ignorovány nebo kategoricky odmítány.220 Ellinger například uvádí, že italsko-

britské diplomatické sbližování trvalo přibližně od poloviny roku 1934, protože si zástupci 

Velké Británie byli vědomi případné italské neochoty či neutrality pro evropské rozložení 

protiněmeckých sil na kontinentu.221 Velkou Británii navíc na podzim roku 1935 čekaly volby 

do parlamentu, priority politiků i veřejnosti proto byly jiné než eskalace konfliktu v Habeši. Je 

to vidět i na zařazení článků o Habeši ve vydání britského tisku, které se přes jaro až léto 

většinou skrývá v zahraniční rubrice ve sloupcovém zpravodajství, navíc s malými titulky. 

Pozoruhodně může také působit, že ve 30. letech etiopská vláda spolupracovalo s tou 

japonskou. Vedle ekonomické pomoci od Japonců Habeši se na africkém území začala usazovat 

řada japonských přistěhovalců.222 Ačkoliv Etiopie byla členem Společnosti národů, žádný stát 

jí po vypuknutí války nepřišel na pomoc.223 Italské dobývání Etiopie se přitom dle historiků 

stalo nejdůležitějším faktorem v destrukci Společnosti národů a krachem systémů kolektivní 

 
218 TAYLOR 1965, s. 468. 
219 MEDLICOTT, William Norton, British Foreign Policy since Versailles, London 1940, s. 89. 
220 SOBOCINSKI, s. 17. 
221 ELLINGER, Jiří, Neville Chamberlain, Praha 2009, s. 85. 
222 PROCHAZKA, Paron Roman, Abyssinia: The Powder Barrel. A Book on the Most Burning Question of the 

Day—1935, in: International Journal of Ethiopian Studies, Vol. 7, No. 1&2, 2013, s. 175. 
223 Je proto paradoxní, že Itálie se roku 1923 zasadila o přijetí Etiopie do Společnosti národů, ačkoliv Velká 

Británie byla původně proti. 
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bezpečnosti proti agresorovi nastavených v poválečných letech.224  Svůj vliv na to měla i britská 

vláda a její opatrný přístup k zahraničním událostem. Podle Holta byla britská zahraniční 

politika příliš byrokratická a ustrašená, zároveň v roce 1935 dominovala v Británii domácí 

politika a problémy, které se musely vyřešit. Současně autor tvrdí, že v zahraničněpolitickém 

aparátu panovaly hrozby ze soupeřících států, které se propojily s obavami ohledně vojenské 

slabosti a nepřipravenosti Británie.225 Právě proto se Velká Británie rozhodla jednat v kooperaci 

s Francií, která vsadila na politiku ústupků a zachování míru v Evropě. Nejvýznamnějšími 

politickými personami daného období byli Britové Samuel Hoare, toho času ministr zahraničí 

a Anthony Eden, zastávající post lorda strážce tajné pečeti, a také premiér Francie Pierre Laval, 

kteří se pravidelně scházeli a určovali zahraniční politiku svých zemí pro zachování statu quo 

v Evropě a také míru na kontinentu.  

2.1. Britský tisk a habešská krize 
 

Tisk ve Velké Británii přistupoval k italským zájmům v Africe různě: ovlivňovala jej, jak jsem 

nastínil v předcházející kapitole, politická orientace periodik a náklonnost či opozice vůči 

vládě, ale také poměrná vzdálenost konfliktu od britského území. Například labouristický deník 

Daily Herald se italským plánům na obsazení Etiopie začal věnovat pozorně a jeho stránky 

plnily reporty z Itálie a Habeše již od prosince roku 1934, tedy od počátku šarvátky mezi 

habešskými a italskými vojsky u oázy Wal Wal, po které byla věc postoupena k řešení 

Společnosti národů. Už dne 10. prosince toho roku přišel labouristický deník s článkem, ve 

kterém Habeš apeluje na Společnost národů, aby proti agresivní Itálii zasáhla a poskytla co 

největší možnou pomoc pro africký stát v ohrožení.226 Intence deníku lze vyvodit poměrně 

snadno: levicový tisk stál v názorové opozici vůči fašismu v Itálii, který považoval za největší 

hrozbu tehdejší Evropy, zároveň zastával pacifistické názory. Právě pacifistické tendence 

vyvolávaly otázky i v Labouristické straně, jak ke konfliktu v Habeši přistoupit, což se 

projevovalo i na stránkách jejího spřáteleného tisku.  

Výsledným kurzem deníku byla proto snaha o zachování míru, ke kterému měla přispět 

právě Společnost národů. Daily Herald byly totiž jedny z mála z mnou analyzovaných novin, 

které si uvědomovaly bezprostřední riziko války a význam konfliktu pro stabilitu evropského 
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kontinentu a následnou potřebnou funkci Společnosti národů již od prvního reálného konfliktu 

v roce 1934. V lednu následujícího roku deník informoval o pokrocích v jednání o míru na 

africkém území s tím, že Mussolini dle svých veřejných projevů nemá v plánu vyvolat 

jakýkoliv svár či konflikt, ačkoliv jeho tvrzení deník zpochybnil.227 O pět dní později reportuje 

o setkání britského velvyslance v Itálii sira Erica Drummonda na mírových jednáních mezi Italy 

a habešským chargé dʼaffaires v Římě s titulkem „Británie pomáhá v římských diskusích 

s Habeší“.228 Už jen z nastolování této agendy v rané fázi konfliktu je zřetelné, že deník chtěl u 

svých čtenářů vybudovat přesvědčení, že válce by se mělo zabránit za jakoukoliv cenu a že 

státy Společnosti národů, Velkou Británii nevyjímaje, by k tomu měly jednoznačně přispět. 

Periodikum Daily Herald bylo však v těchto snahách spíše osamoceno. Žurnál Daily 

Mail přišel v únoru s tvrzením, že nikdo ve Velké Británii nemůže vinit Itálii z mobilizace 

vlastních jednotek v Etiopii, když jsou Italové pod útoky Afričanů již několik let a není divu, 

že Mussolini ztratil trpělivost. Podle tvrzení deníku bude pro Habeš nejmoudřejší podřídit se 

jakýmkoli požadavkům, které jsou na ni kladeny, protože nemůže doufat v opakování vítězství 

z bitvy u Aduy z roku 1896.229 Ve stejném vydání, dokonce na stejné stránce deník přináší text 

s titulkem „Proč věřím Hitlerovi“ (Why I Believe In Hitler) od A. J. Macdonalda z anglikánské 

církve s tvrzením, že Hitlerovi věří, protože zachránil Německo před sovětským osudem, jakým 

si prošlo Rusko, ale i proto, že zachránil Evropu a stojí za mírem, nikoliv za válkou.230 Z výběru 

témat lze proto usuzovat, že deník se v roce 1935 jednoznačně klaněl na stranu agresivní Itálie 

a také Německa, a jelikož již dříve sympatizoval s oběma vůdci, lze se domnívat, že adorací 

Hitlerových mírových úmyslů dodává kredibilitu i Mussolinimu. Ostatně podobnou prezentaci 

lze sledovat i během zmíněné japonsko-čínské války z roku 1937, kdy v srpnu nabádá, že pro 

stabilizaci v Pacifiku by měla Velká Británie kooperovat s Japonskem.231 Zároveň z konfliktu 

viní především Čínu a dodává, že Japonsku už došla trpělivost.232 

List The Daily Telegraph se snaží dostat do popředí zpráv o italsko-habešském sporu 

informaci o britské snaze o mírové řešení konfliktu a potřebě nalézt ideální východisko pro obě 

strany.233 Deník The Times na rozdíl od Daily Herald tvrdí, že ačkoliv jsou mezi oběma státy 

velmi napjaté vztahy, příběhy a zvěsti o blížící se válce mohou jeho čtenáři jednoznačně 
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ignorovat. Přesto avizuje, že italské manévry, jakkoliv jsou dle tvrzení deníku pověsti o nich 

přehnané, mohou být, a pravděpodobně budou, vykládány jako důkaz touhy zastrašit etiopskou 

vládu způsobem, který je zcela v rozporu s duchem italsko-etiopské smlouvy o přátelství z roku 

1928.234 Podobnou interpretaci zahraničního dění nastolují The Times i nadále, v květnu tvrdí, 

že podepsané smlouvy by měly vyloučit jakékoliv použití zbraní, a zároveň uvádí, že nemůže 

být sebemenších pochyb o tom, že pokud by Itálie hodlala použít válku jako nástroj politiky 

proti dalšímu členovi Společnosti národů, vytvořila by velmi silnou zátěž na vzájemné 

přátelství. Článek uzavírají tvrzením, že brzké urovnání tohoto sporu je záležitostí evropského 

významu a lze s jistotou říci, že nikým by to nebylo tak srdečně přivítáno jako obyvateli 

Itálie.235 Před vypuknutím samotného konfliktu tak lze na stránkách The Times pozorovat 

opatrné přešlapování v zahraničněpolitických záležitostech, víru v kolektivní bezpečnost, 

přesvědčení o účinnosti smluv a naivní domnění, že pro diktátorské země tyto smlouvy něco 

znamenají. Přesto v redakci The Times dobře věděli o válečných úmyslech Mussoliniho již v 

dubnu, což vyplývá z deníků Aubreye Lea Kennedyho, kterému je potvrdil Dino Grandi, toho 

času vyslanec Itálie ve Velké Británii, s dovětkem „znáš Mussoliniho“ (You know 

Mussolini).236 Na stránky deníku se však meritum informace ani ve zmírněné formě nedostalo. 

News Chronicle v květnu předpokládá, že situace v Habeši bude pro Společnost národů 

mnohem větší zkouškou, než jakou představoval čínsko-japonský konflikt z roku 1931. Proto 

se musí dát Itálii jasně najevo, že už jen hovory o válce proti Habeši jsou zločinem, a Velká 

Británie by si to měla uvědomit.237 Větší důležitost dění v Habeši přikládá na svých stránkách 

od jara také The Daily Telegraph, který však stále především informuje o důležitosti britské 

delegace ve složení Eden a Hoare na jednání s Itálií a Habeší a jejich roli mediátora konfliktu. 

Tato prezentace je ostatně pro titul typická i při pokrývání tématu japonsko-čínské války v roce 

1937, kdy do popředí zpravodajství se dostává především role Velké Británie jako mírotvůrce 

se snahou o časné ukončení konfliktu bez přenesení války do dalších koutů světa.238 O dva roky 

dříve při habešské krizi, tedy v roce 1935, The Daily Telegraph zároveň věří tomu, že úsilí 

britských státníků o mír a jejich víra v něj by mohly Řím přesvědčit ke zvrácení plánů na africké 

dobyvačné expanze.239 List Daily Mail se naopak snažil u svých čtenářů utvrzovat dojem a 

přesvědčení, že s Itálií a Německem se musí počítat jako s mírovými státy. Například v květnu 
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tvrdí, že ačkoliv britští pacifističtí nadšenci káží více než kdy dříve, drtivá většina populace 

Velké Británie sleduje italský ekonomický progres s potěšením.240 V červenci deník zmiňuje, 

že appeasement je hlavním cílem všech státníků v Evropě, proto přichází s tvrzením, že Velká 

Británie funguje jako prostředník vyjednávání a chce slyšet názory na mezinárodní uspořádání 

i od některými zatracované Itálie a Německa.241 Po obnovení vztahů s Itálií volá Daily Mail 

během roku 1935 pravidelně, zmiňuje rostoucí sílu Itálie a vzývá obnovení paktu čtyř mocností 

– Velké Británie, Itálie, Francie a Německa – z roku 1933.242 Nicméně již v květnu deník 

predikoval, že v září nebo v říjnu bude Itálie nucena řešit s Habeší ještě větší vzájemné 

problémy, pokud Habeš nepřijme požadavky Říma.243 Vinu za růst napětí tak podle něj 

jednoznačně nese africká země. V červnu nicméně The Daily Telegraph přichází s tvrzením, že 

napětí ohledně Habeše se zmírňuje a Itálie nastoluje nový kurz díky britským snahám o mírové 

řešení situace.244 V červenci se dokonce deník snaží nalézt racionální důvody, proč Itálie tolik 

stojí o Habeš; mezi ně autor řadí ekonomické faktory, uplatnění práce pro emigranty, otázku 

prestiže a v neposlední řadě bezpečnost. A dochází k tvrzení, že všech cílů lze dosáhnout 

mírovou cestou i za přispění mašinérie Společnosti národů.245 Právě víra ve schopnosti a vliv 

Společnost národů je v tomto žurnálu velmi patrná. Deník The Times se habešské krizi věnoval 

i přes léto, nicméně v mnohem menší míře. Především se zaměřuje, podobně jako The Daily 

Telegraph, na britskou roli v konfliktu a vyzdvihuje roli vlády jako mediátora.246 Přesto byli 

členové redakce The Times v častém kontaktu s představiteli ministerstva zahraničí, především 

s Edenem, kterého A. L. Kennedy označuje za protiitalského a za podporovatele Společnosti 

národů, protože s ním měl v roce 1935 řadu schůzek. Sám Kennedy byl pro uvalení pouze 

pasivních sankcí na Itálii.247 Přesto Riggs dochází k tomu, že editor deníku Dawson absolutně 

nepochopil mezinárodní vztahy i přístup vlády Velké Británie a zároveň zcela ignoroval 

upevňující se diplomatické vztahy mezi Francií a Itálií; a současně nepoznal, jak moc je 

Společnost národů nemocná.248 
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Za povšimnutí stojí i prezentace italské kritiky některých britských politiků, kteří se 

zasazovali o přísnější postup vůči Itálii. Například Anthony Eden byl od přelomu jara a léta 

roku 1935 pod častými útoky italského tisku jako hlavní podporovatel Etiopie, nepřítel Itálie a 

opozičník vůči politice appeasementu, kterou zastával ministr Hoare. Podle Robertsona si 

daných útoků všimly i britské noviny a věnovaly jim více prostoru, než kolik by si zasluhovaly 

vzhledem ke své reálné důležitosti v britské zahraniční politice. Z toho historik usuzuje, že čím 

více prostoru mělo dané téma v tisku a čím větší si získávalo pozornost veřejnosti, tím lehčí 

bylo pro podporovatele Peace Ballot a Labouristické strany tlačit na vládu, aby byla vůči Itálii 

tvrdší.249 Toho notně využíval například Daily Herald ve své pacifistické kampani a snahách o 

tvrdší postup Společnosti národů a zavedení sankcí vůči Itálii. Třebaže duce Mussolini 

vzbuzoval kladný dojem u několika britských státníků, jako byli Duff Cooper, Ramsay 

MacDonald či Winston Churchill, naopak s Anthonym Edenem jej pojil nepřátelský vztah a 

jejich antipatie se během řešení habešského konfliktu, především na jednáních ohledně 

mírových návrhů a ústupků v červnu 1936, ještě více zvýraznily.250  

2.1.1. Italská invaze a percepce v britském tisku 

 

Zářijové snahy o uklidnění situace mírovou cestou ze strany Velké Británie a Francie pramenily 

z obav před silou italských vojsk, proto se ani jedna z obou zemí nechtěla pouštět do žádné 

vojenské akce, která by ohrozila jejich bezpečnost. Podle vojenských i politických špiček Velké 

Británie tak bylo lepší situaci pozdržet a najít kompromis. Mýty o síle zvláště italského loďstva 

se ale ukázaly jako nesprávné.251 Ještě na konci září žurnál The Daily Telegraph zastává názor 

a přesvědčení, že se válce dá zabránit. Opírá se přitom v jednosloupkovém článku o tvrzení 

Davida Lloyda George, že stačí Itálii pohrozit ukončením komunikace a netolerováním 

bombardování habešských vesnic. Přesto italské požadavky kladené Habeši považuje deník za 

nehoráznost a neospravedlnitelný čin.252 Mnohem větší význam a prostor na stránce však 

dostává článek o dvou sloupcích s velkým titulkem „Habeš jako nepřítel“ (Abyssinia As „The 

Enemy“), ve kterém se deník opírá o výroky barona Pompea Aloisiho, italského delegáta ve 

Společnosti národů.253 Ačkoliv deník s některými výroky polemizuje, výběrem titulku a jeho 
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velikostí navádí smýšlení čtenářů příznačným proitalským směrem, což potvrzují i podtitulky 

„Nejnebezpečnější nepřítel“ (Most Dangerous Enemy) nebo Habešská hrozba (Abyssinia 

„Menace“). A ačkoliv si je deník vědom nehoráznosti agresivního chování Itálie, stále 

upřednostňuje politiku diplomatických ústupků a cílí na své konzervativní pravicové čtenáře. 

List The Manchester Guardian v září spílá Mussolinimu, že odmítá jakékoliv snahy o mírové 

řešení ze strany Společnosti národů, a proto je podle deníku po Mussoliniho vyjádřeních ještě 

více očividné, že Společnost národů nenajde řešení, které by Mussolini přijal a které by zároveň 

nezrazovalo Habeš nebo se jím Společnost nezostudila.254 Nedělník The Observer naopak 

Velkou Británii kritizuje za to, že je na mezinárodním poli příliš ve vleku Francie, a radí spíše 

v Africe a na diplomatické scéně vůbec nezasahovat. Navíc dodává, že jakékoliv sankce 

povedou jen k horšímu.255 Deník Daily Express vidí habešskou krizi nikoliv primárně jako 

chybu expanzionistické Itálie, nýbrž jako selhání Společnosti národů, která dle jeho tvrzení není 

schopna reagovat na vyhrocené mezinárodní situace, a viní ji z toho, že zhatila veškeré mírové 

snahy a nevyužila potenciálu předejít válce.256 Zahraniční korespondent deníku napadá 

Společnost národů, že Mussolinimu nepředložila adekvátní a racionální nabídku, kterou by byl 

ochoten přijmout.257 Útoky deníku na Společnost národů jsou příznačné po celou dobu habešské 

krize a názor, že italská agrese je nemístná, je upozaďován. Kritika však nemíří na pomalou 

činnost Společnosti národů, nicméně k nulové snaze vyjít vstříc především Mussolinimu. O 

nevyhnutelnosti války byl v září přesvědčen i nedělník Sunday Pictorial a Mussoliniho 

odmítnutí míru hodnotí jako největší krizi pro Společnost národů od jejího založení. Přesto 

nedělník ve vlastnictví lorda Rothermera uvádí především postoj Itálie, pro kterou je dle něj 

situace „velmi černá“, a na titulní stránce přináší fotku Mussoliniho ve vojenské přilbě a 

sešikované italské armády.258 Takováto prezentace mohla sloužit dvojímu účelu: jak jako 

zvýraznění tématu a potřeby zvýšení finančních výdajů na zbrojení, tak jako oslava fašismu, ke 

kterému se vlastník novin klonil a podporoval jej. 

Válka pro italského vůdce skutečně nevyhnutelná byla; dne 3. října 1935 italská vojska 

napadla Etiopii. Reakce v britském tisku byla poměrně očekávaná, jelikož vygradování 

konfliktu většina médií předvídala. Daily Herald bezprostředně po vypuknutí války záměry a 

vojenskou agresi Mussoliniho pochopitelně odsoudil, opětovně kritizuje Mussoliniho za 
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vyvolání války a obviňuje ho, že lže, když tvrdí, že byl k válce vyprovokován.259 Stejně tak 

v editorialu odsuzuje přístup Společnosti národů a připomíná, že kdyby organizace zareagovala, 

jak samotný deník urgoval již v lednu 1935, přiměřenou akcí a sankcemi, nemuselo by k válce 

vůbec dojít. Proto na začátku října požaduje tvrdé potrestání agresora, zavrhuje ale britskou 

útočnou akci a žádá trest v podobě sankcí, využití mezinárodního práva a vyloučení Itálie 

z mezinárodního systému.260 V následujících dnech je vždy zpráva o aktuálním dění 

z habešského bojiště na titulní stránce deníku, což dokládá silný zájem deníku o danou 

zahraniční událost. Deník navíc zvýrazňuje i oběti, které Habeš kvůli italskému útoku 

podstupuje.261 Ostře se proti italské agresi vymezuje i News Chronicle, který ji označuje za 

flagrantní porušení zásad Společnosti národů a vyzývá k uplatnění sankcí na různé italské zboží 

a komodity. Zároveň upozorňuje, že pokud velmoci zradí a nechají Etiopii bez pomoci, bude to 

znamenat konec Společnosti národů. Přesto se vyslovuje pro vojenskou nečinnost.262 Na obou 

denících je patrná averze vůči agresorovi, ale také Itálii jako takové. Přesto je patrný 

skepticismus a odpor k zavlečení Velké Británie do války kvůli tak vzdálenému území. 

Report z Mussoliniho agrese v Habeši pojal pečlivě i Daily Mirror, který na místo vyslal 

jak svého reportéra, tak i fotografa. Zpravodajství deníku z války je však naopak zabarvené ve 

prospěch Itálie a list události interpretuje s důrazem na to, jak se Itálie snaží pomstít Etiopii za 

ponížení z roku 1896, což se jí zatím dle něj daří naplňovat bez větších překážek, a její čin 

shledává ospravedlnitelným.263 Tezi, že redakci Daily Mirror italská agrese nevadí, potvrzuje i 

vydání ze dne 7. října, ve kterém přináší exkluzivní rozhovor se samotným Mussolinim a 

oslavně na něj poutá na titulní straně titulkem „Muž osudu“ (The Man of Destiny) a fotografií 

vůdce přes celou délku strany. V samotném rozhovoru se čtenář deníku dozvěděl, že Mussolini 

stále hodlá dostát svým mírovým úmyslům a paradoxně vyzývá ke zklidnění situace; přesto se 

nestřetává s kritikou autora rozhovoru ani s nesouhlasným vyjádřením deníku.264 Poskytování 

exkluzivního rozhovoru pár dní po vypuknutí invaze dodává agresivnímu činu kredibilitu 

v očích čtenářů a zmírňuje hrůzy války. Obdobně o válce informuje i Daily Express, který 

eufemisticky reportuje i o dění v Itálii, jejíž občané dle něj propadli radostnému šílenství 

z úspěšného afrického tažení a tančí v ulicích. Titulní stranu deníku například zdobí titulek 

„Celá Itálie slaví a tančí kvůli zprávě, že Adua padla“ (All Italy Cheers And Dances At News of 
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Adowaʼs Fall).265 Celé vydání deníku konotuje jednoznačnou podporu Mussolinimu a přenáší 

to i na svůj široký okruh čtenářů s poselstvím, že jde „o nejlepší dny Itálie v její historii“. 

V kontrastu pak působí interpretace zvěstí o vypuknutí války seriózním večerníkem Evening 

Standard, který patří také lordu Beaverbrookovi, avšak zaměřuje se na útrapy Habeše a její 

volání o pomoc ke Společnosti národů.266 Daily Mail, obdobně jako dva předchozí bulvární 

deníky, se k habešskému utrpení staví spíše netečně. Větší prostor věnuje analýze toho, jak 

italská vojska snadno dobyla Aduu, což je pro deník spíše nepřekvapivé zjištění, a jaký postup 

a metody útoku Italové zvolili.267 Paradoxně může vzhledem k obsahu a interpretaci vývoje 

habešského konfliktu působit i pochopení diplomatického korespondenta The Daily Telegraph 

pro pomalou reakci Společnosti národů na označení agresora, které vysvětluje řádným 

dodržením schvalovacích procesů.268 Přesto deník zastává stejné názory jako Anthony Eden a 

volá po potrestání Itálie. Zároveň opět chválí britskou delegaci za mírové snahy.269 

Pozoruhodně působí i titulní stránka deníku Daily Sketch, patřícího stejným majitelům, která 

přináší fotografii nadšených podporovatelů Mussoliniho a velkou mapu, aby čtenáře 

informovala, kde vlastně vzdálená Habeš leží. Deník se snaží u čtenářů zároveň vyvolat mírný 

strach tvrzením, že duce vyhrožuje evropským mocnostem válkou, pokud uvalí na jeho zemi 

sankce.270 Tento příklad, stejně jako u Daily Express a Evening Standard, názorně ukazuje, že 

i tisk ve vlastnictví jednoho majitele může vydávat v různých titulech odlišné interpretace 

událostí a intenci na jiné aspekty konfliktu a cílí na různé skupiny čtenářů. 

Zpravodajství The Times z habešského dění se oproti tomu nese v nezaujatém duchu, 

přináší objektivní zprávy, ale i komentáře ke konfliktu. Deník tvrdí, že ujištění Mussoliniho o 

tom, že respektuje britské zájmy, jsou irelevantní, nikdo totiž nepředpokládá, že by je záměrně 

napadl. Dodává, že Mussolini devalvoval dohody, že bude konflikty řešit mírumilovně. A právě 

dohody jsou tu od toho, aby se dodržovaly, za čímž stojí jak britská vláda, tak i The Times. 

Deník nicméně na rozdíl od bulvárnějších médií stále věří v sílu Společnosti národů a vyzývá 

k poučení z daného konfliktu a k zachování jednoty kontinentu.271 Přichází rovněž s hlubší 

analýzou italských záměrů. Svým čtenářům předkládá tvrzení, že Mussolini Italy přesvědčuje 

o spiknutí mocností, které jeho zemi upírají spravedlnost a místo na slunci. The Times tvrdí, že 
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je to pouze klam, a vysvětluje, že výhrady ostatních států k současnému italskému 

dobrodružství nespočívají v tom, zda jsou křivdy Itálie skutečné, nebo domnělé, ale v tom, že 

nepřijala nastolené světové uspořádání a také svou nápravu, ke které dala slovo.272 Na stránkách 

deníku se projevuje silná racionalita a objektivní tendence s důrazem na to, že viník má být 

potrestán výhradně podle mezinárodních smluv. Oproti tomu The Manchester Guardian 

zůstává v hodnocení opatrný, protože dle jeho tvrzení přes celou řadu spekulací a drbů je velmi 

těžké určit, kde leží pravda. Přesto tvrdí, že Itálie zaútočila jen kvůli prestiži, což by měla 

Společnost národů potrestat.273 

Silným tématem britské politiky, veřejnosti a tím pádem i tisku se v prvních říjnových 

týdnech stala otázka zavedení sankcí vůči agresivní Itálii. Problematika se řešila jak na půdě 

britského parlamentu a vládních kruhů, tak především ve Společnosti národů. Eden zastával 

silnou pozici a apeloval na nutnost vztáhnout sankce i na ropu a pohonné hmoty, ministr 

zahraničí Hoare byl však mnohem mírnější a doporučoval Edenovi v jeho nárocích zvolnit, aby 

nepřivedl Velkou Británii do zbytečných sporů s Itálií, a postupoval spíše v souladu 

s francouzskými návrhy na usmíření Itálie.274 Nedělník The Observer si stále stojí za tím, že 

„sankce jsou sebevražda“, a apeluje na britskou vládu, aby se nezapojovala do širší války, která 

by následně mohla ohrozit mír v Evropě.275 Periodikum Daily Herald po první týdny konfliktu, 

a ostatně až do jeho konce, tvrdě požaduje nastolení sankcí ze strany Společnosti národů proti 

Itálii na dovoz zboží, především ropy, kterou považuje za klíč k neúspěchu italské agrese 

vedoucí k jejímu ukončení. Kritizuje také státy, které se obávají poklesu obchodní bilance a 

příjmů.276 Obdobný názor na zavedení přísných sankcí sdílí i News Chronicle.277 V názorovém 

kontrastu je pak požadavek Daily Express, který Společnosti národů doporučuje spíše mírné 

sankce.278 Deník následně kritizuje nejednotnost postupu Společnosti národů, která není 

schopná se dohodnout na přesném znění sankcí.279 V klasické víře v nezávislost a tradiční 

britský izolacionismus se Daily Mail v jednom editorialu ptá, zda má Velká Británie zapotřebí 

se ohlížet na své závazky ve strnulé Společnosti národů, a uvádí, že by byl raději, kdyby 

nemusela britská vláda čekat na shodu v organizaci. Zároveň deník odmítá připustit tezi, že by 
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Itálie představovala nebezpečí pro mír v Evropě.280 Postupuje tak podobně jako Daily Express 

a Habešskou krizi vnímá především jako možnost Velké Británie oprostit se od evropského 

dění a závislosti na Společnosti národů. Pravicový deník The Daily Telegraph si stál za tím, že 

žádná vojenská opatření jakéhokoli druhu by v britských plánech neměla mít své místo a vláda 

by měla spolupracovat na postupu s tou francouzskou. Zároveň naléhá, aby sankce byly 

proveditelné a jakkoliv budou ekonomické sankce drastické, musí být přijímány postupně, aby 

se na ně i britská ekonomika mohla připravit.281 Z toho lze vyčíst jasnou pragmatičnost deníku, 

který ač souhlasí se zavedením sankcí, ohlíží se primárně na britské zájmy, jak je u britského 

tisku často čitelné. Naopak levicový News Chronicle požaduje okamžité příměří, které by dle 

něj mělo být zajištěno blokádou Rudého moře a musí jít mnohem dál, než uvádějí návrhy Lavala 

a Hoareho. Podle něj by sankce měly ideálně být pro Itálii fatální.282 

Společnost národů však pouze vyhlásila sankce na export a import do Itálie, navíc na 

zboží, jako byly potraviny. Důležitých komodit jako uhlí, železo, ocel nebo ropa se sankce 

netýkaly, což se setkalo s kritikou řady periodik, především ze strany Daily Herald. V obsahu 

jeho říjnových vydání lze také vyčíst výše zmíněnou tezi, že do zahraniční politiky promlouvala 

ta domácí. Deník vyčítá premiéru Baldwinovi a ministru Edenovi, že nechtějí přistoupit na 

podmínky dohody navržené Lavalem a Mussolinim, protože se obávají o interpretaci voličstva 

před blížícími se volbami.283Přijatá opatření proti Itálii byla ve výsledku polovičatá a nepříliš 

účinná, ačkoliv veřejnosti byla ve většině tisku prezentována v opačném gardu jako efektivní. 

Na svá agresivní prohlášení a tlak na co nejtvrdší sankce nakonec doplatili labouristé, kteří 

kvůli tomu přišli v podzimních volbách o mnoho hlasů.284 Mohlo to být dáno i tím, že veřejností 

mohli být považováni za ty, kdo chtějí nahnat zemi do války proti Itálii, ačkoliv společenský 

trend byl jednoznačný, a to zůstat mimo konflikt. Významnou měrou k tomu mohl přispět i 

Daily Herald, který byl takzvaným zesilovačem labouristických myšlenek. 

Italsko-etiopská válka přesto plnila stránky britských deníků i v druhé polovině října a 

po celý listopad, nicméně už v mnohem menší míře. Deníky se částečně věnovaly reportážím 

z bojiště, nicméně zajímavější a důležitější jak pro redakci, tak potažmo pro čtenáře tisku byla 

britská role v konfliktu a posuny v mírových jednáních a snahách o ukončení války. Nejžhavější 

část války už byla odehrána, události z Habeše tak přebily většinou vnitropolitické problémy 
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země. Ač by zmíněné měsíce určitě snesly další analýzu, z důvodu omezeného rozsahu práce 

se budu věnovat analýze prosincových událostí, především návrhu na mírové urovnání a 

ústupky známého pod označením Hoare-Laval pakt, které od konce první třetiny měsíce začaly 

plnit stránky novin a ve všech významných titulech se objevovaly pravidelně na titulních 

stránkách. Zahraniční události totiž naplno splynuly s domácími problémy a vládní krizí. 

2.1.2. Hoare-Laval pakt a interpretace britským tiskem 

 

Snaha především francouzské politiky o dosažení míru v Habeši za jakoukoliv cenu byla na 

přelomu podzimu a zimy roku 1935 velmi intenzivní. Podle Holta nepotřebovala britská vláda 

k přijetí sankcí názor parlamentu, který byl dle jeho tvrzení protiitalský, důležitější roli hrál 

názor veřejnosti.285 A v té dominovaly nezanedbatelné pacifistické tendence, což například 

dokazují výsledky zmíněného dotazníku Peace Ballot. Ty vyšly na konci července 1935 a více 

než 10 milionů respondentů se v nich vyslovilo pro zavedení ekonomických sankcí vůči 

agresorovi, pouze 635 tisíc hlasovalo proti, zároveň 6,7 milionu občanů hlasovalo i pro 

vojenskou akci.286 Smith se přesto ve své disertační práci pozastavuje nad tím, proč na sebe 

Velká Británie brala riskantní zátěž řešení habešské krize, když ve vládním kabinetu seděl 

pouze jediný příznivec Společnosti národů, kterým byl Eden.287 Lze dedukovat, že silná 

poptávka po britské akci proti Itálii ve veřejném mínění, které během jara formoval i tisk svým 

nastavováním agendy se zesilující intencí a kadencí na důležitost habešské krize, byla největším 

motivačním faktorem v rozhodnutí kabinetu jednat a věnovat se habešské krizi naplno.  

Přesto Velká Británie ve svých snahách o ukončení konfliktu během listopadu polevila. 

Především proto, že se netoužila stát policistou Společnosti národů, raději se soustředila na 

vlastní regionální bezpečnostní opatření; přesto debakl Hoare-Lavalova paktu přinesl vládě 

těžký celonárodní pokles popularity, stejně jako mezinárodní úpadek reputace.288 A právě 

během situace kolem plánovaného paktu sehrály noviny klíčovou roli, protože přinesly 

svědectví z původně tajné schůzky Lavala a Hoareho ze dne 8. prosince 1935 a následující dny 

reportovaly o dohodě státníků o rozdělení Habeše, kterou chtěli předložit Mussolinimu 

výměnou za ukončení války. Plán byl navržen jako fait accompli k uspokojení Mussoliniho, 
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bez konzultace s etiopským císařem. Velká Británie se obávala, že Italové zaútočí na britskou 

flotilu ve Středozemním moři; tuto domněnku živil právě Laval a použil ji jako páku 

k prosazení návrhu.289 Obsah plánu se přitom příliš nelišil od podmínek, se kterými dorazil 

Eden do Říma v červnu téhož roku. Itálie měla za ukončení konfliktu získat necelé dvě třetiny 

habešského území a nad ostatní části země jí měly zůstat pramenící ekonomické benefity, 

naopak Habeši měla připadnout část Britského Somálska, díky kterému by měla přístup k moři. 

Plán měla navíc finálně schválit ještě Společnost národů.290 

Britská média v následujících dnech postupně odkrývala celé znění plánu, který měl 

částečně uspokojit Mussoliniho cíl přeměny Etiopie v italskou kolonii. V době, kdy měla 

veřejnost k dispozici jen základní informace o paktu, stál Daily Herald jednoznačně na straně, 

která návrh odsuzovala, a to již v počátku, aniž by redakce znala přesný obsah návrhu. Již 10. 

prosince se deník obával, že Velká Británie bude za pár dní v ostudné pozici, protože 

pravděpodobně předložila agresorovi velkorysou nabídku, která jen těžko nalezne pochopení u 

oběti.291 Deník byl tak od samého začátku nedůvěřivý ke sjednaným podmínkám, které zatím 

ani neunikly na veřejnost. Zároveň opakoval zásadu, že agresor přece nemůže těžit ze své agrese 

a vláda, natož Společnost národů, to nemohou tolerovat.292 V opačném znění o dohodě mezi 

Lavalem a Hoarem již od počátku informuje Daily Mirror, který informaci oproti jiným 

deníkům nepoutá na titulní stránce, ale má ji schovanou uvnitř novin. Deník věří, že tajná 

dohoda bude základem k ukončení italsko-etiopského konfliktu, a dvoudenní jednání státníků 

hodnotí jako jednoznačný úspěch.293 V následujícím dni se převážně věnuje spekulacím o 

rezignaci Edena, a to i na titulní stránce s tvrzením, že vládní politika nabrala zcela jiný směr 

než doposud. Přesto novému plánu na mír věští naději na úspěch.294 V podobném duchu 

události prezentuje i Daily Mail, tedy jako čestnou a spravedlivou nabídku, která, pokud ji 

Mussolini přijme, ukončí konečně válečné utrpení.295 V následujících dnech deník nadšeně 

interpretuje, že Mussolini s návrhem souhlasí a nejspíše se odloží navrhované embargo na 

dovoz ropy, které by akorát vystupňovalo Mussoliniho hněv proti Velké Británii.296 V jiném 

článku téhož vydání zdůrazňuje tvrzení Edena, že výměna nabízených území přináší určité 
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výhody oběma stranám konfliktu a dodává jim kredibilitu bez jakékoliv opozice.297 V obou 

denících je patrný hlad po ukončení konfliktu za jakoukoliv cenu, i kdyby měl postavit Habeš 

do pozice poraženého a opomenutého člena Společnosti národů.  

List The Times se drží střízlivého zpravodajství a přináší zároveň věcné informace od 

svých korespondentů z Itálie a Francie. Kvituje nicméně s podivem, že 9. prosince vláda zatím 

nezná přesné podmínky dohody, kterou Hoare s Lavalem uzavřeli. Zároveň oceňuje Hoareho 

zato, že bojuje za nastolení míru ve světě, ačkoliv je na tom jeho zdravotní stav nevalně.298 

Současně také věští, že mírová dohoda bude mít mnoho kritiků v řadách Dolní sněmovny 

parlamentu, protože státníci pravděpodobně zašli v ústupcích Itálii dál, než by se před několika 

dny čekalo.299 Přesto lze v hodnocení deníku často spatřovat pochopení pro ústupky vůči 

Mussolinimu. Tvrdí, že respekt k idealismu ustoupil uznání smyslu pro realitu, protože se 

obecně předpokládá, že Mussolini by neváhal podniknout ta nejdrastičtější vojenská opatření 

kvůli odporu proti zvažovanému ropnému embargu.300 Na srovnatelné úrovni objektivity je i 

zpravodajství listu The Daily Telegraph, v editorialu novin z 9. prosince však vyčítá 

Mussolinimu jeho nářky na „ekonomické dušení země“ a tvrdí, že je to odpovídající trest pro 

agresora. Připomíná také přehnané nároky Mussoliniho z 20. října téhož roku, které britská a 

francouzská vláda hodnotily jako daleko za hranicí přijetí. Podle deníku lze jistě předpokládat, 

že ačkoliv i nyní bylo zamýšleno dát plnou váhu legitimním aspiracím Itálie, jsou současné, ač 

neznámé návrhy spíše více v souladu s habešskou situací a se skutečností vojenské situace.301 

The Daily Telegraph tak situaci příliš neodhadl, ale to mu vzhledem k nejasnosti mírového 

návrhu nelze vyčítat. Přesto se v deníku objevuje převážně spokojenost a úleva, že Mussolini 

nejspíše dohodu přijme.302 S pozoruhodnou analýzou přichází 9. prosince News Chronicle, 

které tvrdí, že otázka míru a dohody se pro Mussoliniho stala vitální a urgentní záležitostí, 

protože invaze do Habeše nejde podle jeho představ; proto by si velmoci měly dát pozor, co 

Mussolinimu nabídnou, aby správně odhadly jeho vyjednávací pozici. Návazně na to by 

velmoci měly vyjít Etiopii vstříc a pomoci jí při obnově země.303 
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Jako jeden z prvních reportuje o přesnějším znění mírového návrhu právě deník News 

Chronicle, který se odvolává na francouzské zdroje.304 Tvrdí, že plán bude veřejností nenáviděn 

a Eden s Hoarem tak budou čelit silné a zasloužené kritice, protože plán návrhu jde mnohem 

dál, než jak to dříve nabízela Společnost národů.305 Následně označuje celou dohodu za „mír 

s hanbou“.306 Deník si nebere servítky a jedno z vydání doprovází posměšnou karikaturou 

Lavala a Hoareho u stolu, jak si hodlají rozporcovat afrického muže s kritickým titulkem 

„Kanibalismus v Evropě“ (Cannibalism In Europe).307 Jakmile unikly na veřejnost detailnější 

informace o paktu Hoare-Laval, nebylo podle Daily Herald pochyb, že Společnost národů 

„zabije plán“ v samotném zárodku a shledá ho naprosto nepřijatelným. Zároveň vyzývá 

ministra zahraničí k odstoupení a stupňuje tak tlak na Baldwina, aby Hoareho hodil přes palubu, 

čímž by udržel vládě aspoň malou důvěru.308 V editorialu následně apeluje na Společnost 

národů, že pokud odloží sankce na dovoz ropy do Itálie, je to v podstatě stejné, jako by schválila 

pakt Hoare-Laval. Navíc tvrdí, že Velká Británie se bude muset velmi snažit, aby si napravila 

zničenou pověst na mezinárodním poli, protože zmíněný pakt je ostudnou intrikou a zradou 

spojence.309 O den později deník na titulní straně tvrdí, že plán je ve své podstatě odměnou pro 

italského agresora za invazi a celé znění navržené dohody určitě nezmírnilo bouři, kterou jen 

samotná myšlenka plánu napáchala, spíše naopak její podmínky způsobily další šok a ránu pro 

reputaci Velké Británie.310 Deník je tak ve své intepretaci celé kauzy velmi kritický, opouští 

své pacifistické tendence a hlavní touhu o dosažení míru a věnuje se především kritice Velké 

Británie, která v mezinárodní politice a jako mediátor míru selhává. 

Velmi přísný je i The Manchester Guardian, podle kterého je postup Hoareho naprosto 

neospravedlnitelný a tvrdí, že dohoda je v podstatě bianco šek a dárek pro Itálii.311 V dalších 

dnech doprovází své vydání i posměšnými karikaturami mířícími na Hoareho, který podle 

deníku postupoval pouze v zájmu Itálie a sebe, zatímco celý svět se ho snažil zadržet.312 Po 

zveřejnění dokumentů se obrátila také interpretace událostí deníkem The Times, který na 

počátku krize očekával, že dohoda alespoň uvažuje o několika důležitých výhodách pro 

napadaného, jako je suverenita Etiopie, přístup k moři nebo výměna za nějaké větší území 
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v Africe z francouzského či britského panství; zveřejněná dohoda však upouštěla i od těchto 

nejmenších záruk. Jakmile vyšly najevo podmínky, je návrh pro redakci mrtvý a nepřípustný 

za jakékoliv situace, a tak by měl být i pro celou vládu. Vyvrací také myšlenku, že dohoda 

musela být ujednána kvůli hrozbě přesunu války do Evropy, a Velká Británie by podle deníku 

měla hrát v mezinárodních vztazích takovou roli, na kterou stačí, stejně jako další státy 

Společnosti národů.313 Postoj Daily Mail se naopak příliš nezměnil ani po zveřejnění celého 

obsahu návrhu. Nepožadoval čistky ve vládě, spíš se snažil přednést a vysvětlit racionalitu 

jednotlivých návrhů a proč by bylo dobré je přijmout.314 V následujícím vydání to deník 

vysvětluje horečnou touhou obou státníků dosáhnout míru a docílit takových podmínek, aby je 

Mussolini přijal. Nicméně přichází s tím, že ačkoliv se považuje za jisté, že Mussolini dohodu 

přijme, existuje možnost, že italský vůdce bude s velikostí nabídnutých území nespokojen, 

protože nedosahují takové rozlohy jako ta, která už aktuálně okupuje. Zároveň přiživuje 

spekulace Daily Mirror, že Eden kvůli kabinetní krizi rezignuje.315 V editorialu ze dne 17. 

prosince přichází deník s tvrzením, že celá Velká Británie dluží obrovské množství vděku 

Samuelovi Hoaremu, na kterého se valí kritika ze všech stran, ačkoliv ukázal velkou odvahu 

pokusit se uchránit zemi a Evropu před blížící se hrozbou, a nabádá čtenáře ke psaní vzkazů 

jejich poslancům, aby podpořili mírový návrh. Deník dodává, že „podmínky možná sice nejsou 

ideální, ale jsou nejlepší v takové míře, aby je Itálie byla ochotná přijmout“.316 Daily Mirror 

po objasnění nabízených podmínek lamentuje, že místo očekávaného míru se spustila vlna 

kritiky, chaosu a vládní krize, kterou přičítá ostatním novinám.317 Na titulní straně ze dne 18. 

prosince má Daily Mirror rozsáhlou obhajobu Hoareho s velkým titulkem „Zachránit Evropu 

před válkou“ (Saving Europe From War).318 Z analýzy textů Daily Mail a Daily Mirror 

vyplývá, že vinu za krizi dávají deníky především Edenovi, nikoliv Hoaremu, který pro oba 

listy byl spíše hrdinou než zaprodancem. To je v ostré protiváze k Daily Herald, referujícímu 

o tom, že svět je „zhnusen podmínkami takzvaného mírového plánu“,319 nebo proti News 

Chronicle, který o plánu píše jako o kompletní kapitulaci, vyhovění Mussolinimu a darování 

takových podmínek, jakých by nikdy vojensky nedosáhl.320 Naopak seriózní nedělník The 

Observer považuje plán za ideální řešení konfliktu, které přinese světu mír. Titul zároveň 
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upozorňuje, že tři měsíce stojí na straně míru a moderace, a proto je rád, že může svým čtenářům 

oznámit, že „bitva je vyhrána“; navíc uvádí, že mír pro Velkou Británii, Evropu a celý svět je 

zachráněn od „bláznivé destrukce habešské mánie“.321 Tato tvrzení si deník drží i v době, kdy 

již zná přesné podmínky Hoare–Lavalova paktu. 

Pro The Daily Telegraph je pakt událostí světového významu a důležitosti. Deník se 

proti návrhu vymezil s tím, že odporuje zásadě, aby agresor neměl ze svého nezákonného činu 

žádný prospěch. Vyzývá tak členské státy Společnosti národů, aby převzaly svůj díl 

odpovědnosti, a pokud s návrhem nebudou souhlasit, ať navrhnou například uzavření 

Suezského kanálu a efektivní ropné embargo. V případě, že to nebudou schopny udělat zformují 

snad vojska na podporu Habeše?322 A zároveň připouští, že plán je zradou Habeše, ačkoliv tvrdí, 

že už dlouho se názory na zahraniční politiku napříč britskou veřejností tak nelišily. Přesto 

deník dochází k tvrzení, že poslední týden je diskreditací britského statusu v zahraničí, kdy se 

země neumí postavit za napadeného člena aliance a padá tím i celý systém kolektivní obrany.323 

Ještě tvrdší je v hodnocení list News Chronicle, který se ptá, zda je smlouva z Versailles pouze 

cár papíru, protože z jeho pohledu se Velká Británie a Francie dopustily sabotáže a snaží se 

zničit celý versailleský systém, a je podle něj tragické, že se takového zločinu dopustily právě 

země, které obranu demokracie měly garantovat.324 V interpretaci deníku už tak není cítit pouze 

averze vůči fašistické Itálii, ale především opovržení a zklamání ze zahraniční politiky Velké 

Británie. Za zarážející považuje především neúctu ke spojenci, který je součástí Společnosti 

národů, a jeho základním svobodám a nárokům; ale také způsob, jakým je Velká Británie 

schopna řešit diplomatické krize a prezentovat se v mezinárodních vztazích, což označuje za 

obrovskou ostudu.325 

Hoare na svůj post rezignoval dne 18. prosince 1935. U deníků se to setkalo s rozličnou 

interpretací. Daily Herald to bere jako samozřejmost, ostatně po tom více než týden volal, a 

doprovází to tvrzením, že odchozí ministr pošpinil pověst nejen Velké Británie, ale celého 

demokratického světa, a zatřásl s percepcí úmyslů Velké Británie ostatními státy.326 The Daily 

Telegraph tvrdí, že Hoareho pád je politováníhodný, protože doposud vedl respektovanou a 

nejčestnější možnou politiku. Jeho rezignace je však dle deníku správným rozhodnutím, stejně 

jako to, že mírový plán je mrtvý; přesto by si z něj britská vláda měla vzít ponaučení, jak se 
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v diplomacii chovat.327 S doporučením přichází následující den: vláda by se podle něj měla 

vrátit ke klasické kabinetní diplomacii, nikoliv zůstávat u moderních uspěchaných a 

neoficiálních schůzek dvou státníků.328 Objektivně a racionálně hodnotí konec Hoareho i The 

Times: uznává Hoareho odvedenou práci, ten už však nicméně podle něj nemohl počítat 

s podporou veřejnosti, která je pro post ministra zahraničí tolik potřebná. Stejně jako 

v proslulém editorialu A Corridor For Camels deník tvrdí, že i ostatní členové Společnosti 

národů musí být aktivní a podílet se na mírovém řešení války, nejenom Francie a Velká 

Británie, jejichž aktivity selhaly.329 Periodikum The Manchester Guardian tvrdí, že po 

rezignaci Hoareho už nemůže být nikdo na pochybách, zda byly mírové požadavky příliš přes 

čáru, a že byly špatné od samého začátku, kdy se na nich oba zmínění státníci dohodli.330 

Zároveň dodává, že Hoare zaplatil plnou cenu za zodpovědnost, kterou nesl za mizernou 

nabídku na mír v Habeši, za destabilizaci Společnosti národů a ztrátu víry v mezinárodní 

kolektivní bezpečnost. List novu opakuje, že je dobře, že je plán mrtvý a Hoareho rezignace 

vůbec nelituje, protože měl nepřesné vidění světa a zahraničních událostí, kdy domnělé hrozby 

Itálie pro Evropu si vykresloval až příliš realisticky.331 Ačkoliv je pro některé deníky Hoareho 

rezignace samozřejmostí, například Daily Mirror o zprávě reportuje jako o šoku pro celý svět, 

který zatřese stabilitou v Evropě a je triumfem pro příznivce protiitalských sankcí, nikoliv pro 

ty, kdo chtěli mír.332 V editorialu novin se redakce snaží zastat plánu s poukazem, že byl pouze 

orientační a určen k diskusi, protože potenciální uvalení embarga na ropu může Evropu přivést 

na pokraj války.333 Deník ze stejného vlastnictví Daily Mail tvrdí, že Británie bude ještě litovat, 

že Hoare rezignoval. Upozorňuje zároveň čtenáře na zvýšení svých obav, že vládní zahraniční 

politika se zmítá ve „zrádných pohyblivých píscích Ženevy“, místo aby zůstala na stabilní půdě 

mírového plánu, a tvrdí, že pokud vláda odmítne mírový návrh, skončí Velká Británie opět 

v neřešitelné pasti a Evropu čeká neklid a možná válka.334 To naprosto popírá News Chronicle, 

který omluvu a objasnění Hoareových kroků před parlamentem hodnotí jako chabé a vysvětlení, 

že Evropě hrozila válka, považuje za nesmyslné.335 Zároveň kritizuje pokusy Edena a Hoarea 

o „umytí rukou od pařížského plánu“ a snahu vyvléknout se tak z viny.336 The Observer naopak 
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oceňuje Hoareovu rezignaci s tvrzením, že jde o nejtěžší věc, jakou úspěšný politik může učinit, 

a tvrdí, že Hoare je ve skutečnosti hrdinou zuřivého boje.337 

Hoareovým nástupcem v úřadu ministra zahraničí se stal paradoxně Eden, který byl 

v centru dění usmiřování Itálie a sám mírový návrh z 9. prosince schválil. Nejdříve byl kritikem 

mírného přístupu vůči Itálii a následně považoval ústupky Itálii za jeden z prvních aktů politiky 

appeasementu. Někteří kritici této politiky vůči Itálii v roce 1935 zastávali názor, že silná linie 

proti Mussolinimu mohla odradit pozdější německou agresi, a tedy dokonce zabránit světové 

válce.338 Eden zůstal po habešské krizi vůči Mussolinimu velmi obezřetný a nechtěl přistoupit 

na jakékoliv další ústupky vůči fašistickému diktátorovi.339 Většina celostátních deníků se 

druhé italsko-etiopské válce věnovala až do jejího konce v květnu 1936, avšak už s mnohem 

menší intencí. Za zmínění stojí rozhovor s Mussolinim, který přináší Daily Mail po skončení 

konfliktu. Duce v něm Brity ubezpečuje, že není v plánech Itálie ublížit žádnému občanovi 

Velké Británie, a tvrdí, že po vítězství v Africe se řadí do kolonky „uspokojených zemí“.340 

Politickým důkazem pokračujícího appeasementu je i britsko-italská dohoda z dubna 1938, kdy 

Velká Británie uznala obsazení Habeše Itálií výměnou za snížení počtu italských jednotek ve 

Španělsku při občanské válce. Navíc k dohodě došlo téměř na měsíc přesně po anšlusu 

Rakouska a v měsících předcházejících Československé krizi, která je další událostí, jíž se ve 

své analýze v práci věnuji. Toho času už byl premiérem země Neville Chamberlain, Anthony 

Eden už však ve funkci ministra zahraničí nebyl. Rose uvádí, že právě rozdílný náhled těchto 

dvou státníků na zahraniční politiku Spojeného království byl jedním z důvodů, proč Anthony 

Eden na svůj úřad v únoru roku 1938 rezignoval.341 I Švehlová tvrdí, že jedním z důvodů 

napjatých vztahů mezi Edenem a Chamberlainem byl fakt, že Eden jako ministr zahraniční 

nijak nepokročil v hlavním cíli Nevilla Chamberlaina v mezinárodních otázkách, kterým byl 

appeasement v Evropě. A ten se právě nejvíce projevoval v italské otázce.342 

Shrnutí kapitoly 
 

Lze tvrdit, že hrozící válka v Habeši nebyla pro většinu mnou analyzovaných periodik 

ožehavým a lákavým tématem, proto se stupňujícímu napětí v Africe v první polovině roku 
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1935 příliš nevěnovaly. Výjimku představoval levicový a pacifistický deník Daily Herald, který 

na riziko války upozorňoval na svých stránkách již od přelomu let 1934 a 1935. Pokud o sporu 

ostatní deníky reportovaly, většinou se zprávy a komentáře nesly ve znění, že válečný konflikt 

nehrozí. Deníky ubezpečovaly britské občany, že k válce nedojde a zesilovaly názory vládní 

politiky, kdy reportovaly o mírových snahách Velké Británie a silně je oceňovaly. Klasickým 

příkladem tohoto proudu byly konzervativní tituly The Times a The Daily Telegraph. 

Bulvárnější tisk Daily Mail naopak upozorňuje, že fašistická Itálie a nacistické Německo jsou 

mírové státy. A podle této premisy by s nimi mělo být zacházeno. 

 Četnost článků věnující se dění v Africe se v britském tisku navýšila ke konci září roku 

1935, kdy většina britských novin považovala válku za nevyhnutelnou. V denících se také 

poprvé začínají objevovat myšlenky, že za habešský konflikt nese vinu především Společnost 

národů a její neschopnost mírového jednání. S tímto názorem přichází především list Daily 

Express, nicméně především kvůli neschopnosti nabídnout Mussolinimu takové podmínky, 

které by byl ochotný přijmout. Kritika Společnosti národů se však začíná stupňovat i v dalších 

denících. Reakce britského tisku na italskou invazi do Habeše ale byla rozdílná, deníky jako 

Daily Mirror, Daily Mail nebo Daily Express se k ní stavěly spíše netečně až pro-italsky, 

prezentovaly především postup italských vojsk a oslavy italských občanů v Římě. Periodika 

jako Daily Herald či News Chronicle invazi implicitně odsoudila, zpravodajství a komentáře 

The Times se daly označit spíše za objektivní a neutrální. Redakce přesto stále věřila v sílu 

Společnosti národů na mírovém ukončení konfliktu, na rozdíl od ostatních periodik. Právě zde 

lze spatřovat kořeny appeasementské politiky v deníku The Times. Významné místo na 

stránkách všech mnou analyzovaných deníků si vysloužil v prosinci Hoare-Lavalův pakt, který 

většina titulů odsoudila, listy jako News Chronicle nebo The Manchester Guardian dokonce 

silně kritizovaly zahraniční politiku Velké Británie a označily ji za ostudnou. Naopak žurnály 

Daily Mirror a Daily Mail viděly zmíněný plán jako konečné vysvobození z útrpné války. 

Ohled přitom nebraly na konsekvence pro Habeš a vztah Velké Británie ke svému spojeni ze 

Společnosti národů. Britské deníky si tak necelé tři roky před československou krizí vyzkoušely 

přístup k mezinárodním dohodám požadující odstoupení velké části původního území „obětní 

země“ agresorům s vidinou evropského míru a bezpečnosti Spojeného království.  
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3. Mnichovská dohoda a cesta k ní očima britského tisku 
 

Mnichovská dohoda je nesmazatelně vepsaná do českých, respektive československých dějin. 

Obavy nově, po první světové válce vzniklého státu o vlastní bezpečnost jsou stejně staré jako 

republika sama. Bezpečnostní vakuum, do něhož se středoevropské státy ponořily a následně 

se jej obávaly i po podpisu Versailleské smlouvy, přiživilo jak přejmenování Sovětského svazu 

a zpřísnění tamních poměrů, tak Locarnské smlouvy z roku 1925, jejichž bezpečnostní záruky 

určitých hranic se Československa netýkaly, a v konečné fázi nástup Adolfa Hitlera k moci 

v roce 1933 a jeho následná agresivní zahraniční politika kombinovaná se zvýšeným zbrojením 

nacistického Německa. Jak známo, hlavním sporem a také rozbuškou vzájemných 

československo-německých vztahů byla pozice sudetských Němců v Československu a jejich 

údajné utlačování, na kterém postavil svou politiku Konrad Henlein.343 V raných historických 

a politologických pracích byla cesta Velké Británie k Mnichovské dohodě vnímána jako 

poraženecká. Podle Aulacha však rozhodně nebyla předem odsouzená ke kapitulaci, naopak 

tvrdí, že se v ní dají vystopovat záblesky bojovného ducha za mír, který je často přehlížený.344 

V následujících odstavcích se zaměřím na tohoto ducha, sledování cesty a následnou 

interpretaci Mnichovské dohody britskými novinami. Považuji totiž za nutné sledovat i 

novinové články předcházející uzavření Mnichovské dohody, nejen prezentaci samotného 

výsledku v britských novinách, a předejít tak zkratkovitosti následné interpretace. 

Důležité je poznamenat, jak britská vláda vnímala československou krizi a seberealizaci 

sudetských Němců. Novotný například uvádí, že Londýn při výše zmíněných Locarnských 

smlouvách veřejně deklaroval, že na osudu států ve střední Evropě nemá žádný zájem.345 

Oščipovský dochází k tomu, že na jaře roku 1938 britská politika stále počítala s tím, že SdP 

by mohla být zařazena do vlády, pokud bude akceptována autonomie.346 Za diplomatickou 

stranu vyjednávání měl Nevile Henderson, toho času velvyslanec Spojeného království 

v Německu, podle Gilberta jen malý zájem o potřeby „těch zatracených Čechů“ a ke smůle 

Čechoslováků měl premiér země Neville Chamberlain názor stejný.347 Tehdejší ministr 

zahraničí lord Halifax, který ve funkci vystřídal v roce 1938 Edena, zastával názor, že má 

československá vláda udělat vše pro to, aby urovnala spory se sudetskými Němci, a ideálně 
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napřímo jednat s Konrádem Henleinem. Zároveň stále tlačil na československé ústupky a 

vysvětloval je bezradnou vojenskou situací Velké Británie.348 Halifaxovy intence pochází 

z doby měsíc po anšlusu Rakouska, britské vládě už proto muselo být jasné, čeho je Adolf Hitler 

schopný a jak dokáže jednat v případě, kdy mu evropské velmoci nechají volnou ruku, navíc 

po Hitlerových prohlášeních, že jednou z jeho hlavních misí je ochrana Němců v Rakousku a 

Československu. Z britského vnímání situace je cítit, že odpovědnost leží na Čechoslovácích. 

Tuto tezi potvrzuje i Dejmek, který tvrdí, že od 7. května již francouzští a britští velvyslanci 

intervenovali za nejdalekosáhlejší možné ústupky Henleinově straně, a to v zájmu existence 

Československa a evropského míru.349 Podobně to ostatně vnímaly i noviny. Deník Daily Mail 

přirovnával Hitlerovu starost o Němce v cizích zemích k zájmům Velké Británie po celém 

světě. Zároveň titulkem ubezpečuje, že nehrozí žádná válka Velké Británie s Německem.350 

Právě prohlášení o bezpečí pro britský lid bylo koloritem roku 1938, především noviny jako 

Daily Mail či Daily Express jej servírovaly svým čtenářům pravidelně, ať už během rakouské, 

nebo následně československé krize. Dá se usuzovat, že opakováním daného vzkazu se snažily 

i v době eskalace napětí zvyšovat zájem čtenářů, tím i své denní prodeje, a populisticky cílit na 

britské masy. Nedělník The Observer a jeho editor J. L. Garvin byli ještě kritičtější: tvrdili, že 

československá krize je jen snahou malého státu o zatažení západních demokracií do interního 

sporu.351 Na jeho stránkách, stejně jako v článcích bulvárnějších deníků Daily Mail a Daily 

Express s vysokými denními prodeji, díky nimž měly významný podíl na utváření britského 

mínění, byla znát určitá sdílená čechofobie, která naplno ovlivňovala jejich výtisky. Hlavní pro 

ně byla podmínka neúčasti Velké Británie na záležitostech v Evropě a nic na tom neměl změnit 

ani malý stát jako Československo a jeho spory. 

Dejmek zároveň poukazuje na germanofilství na pražském velvyslanectví Velké 

Británie, které po nástupu Josepha Addisona přerůstalo v averzi vůči Čechům.352 To potvrzuje 

i Novotný, který uvádí, že zatímco britské velvyslanectví se v roce 1936 jednoznačně přiklonilo 

na stranu sudetských Němců a naplnění požadavků SdP a obvinilo československou vládu ze 

zhoršování situace, britské ministerstvo zahraničí chápalo národnostní konflikt v širším 

kontextu střední Evropy.353 Podle Smetany byly vztahy ovlivněné i tím, že velvyslanec 
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v Německu Nevile Henderson často neplnil rozkazy a směr ministra zahraničí Edena a 

postupoval autonomně s tím, že Velká Británie by neměla ve svém vztahu s Německem 

riskovat kvůli Československu.354 Právě tato rétorika se promítla i na stránky britského tisku. 

Podle Smetany zastávaly britské noviny, toho času významný katalyzátor veřejného mínění, 

názor, že zvláště v týdnech a měsících po anšlusu Rakouska by se otázka Sudet neměla stát 

předmětem casus belli. Proto noviny podporovaly britskou vládu ve vytváření tlaku na Prahu, 

aby mířila podobným směrem.355 Klasickým představitelem mainstreamového názorového 

proudu byl například bulvární Daily Express, který stál proti jakýmkoliv garancím ze strany 

Velké Británie Československu, ale i serióznější tisk jako The Times či The Daily Telegraph. 

Jednu z výjimek představoval Daily Herald, který tvrdil, že Rakousko je sice nenávratně pryč, 

ale Československu se musí garantovat, že jej nepotká stejný osud.356  

O mírumilovných tendencích a dementování nárokování jakýchkoliv území ze strany 

Německa reportovaly vybrané britské noviny v průběhu celých 30. let. To dokládá i článek 

z večerníku Evening Standard z roku 1937, ve kterém deklaruje, že Hitler je pro příměří Evropě 

a v následujících deseti letech nevznese ani žádné požadavky na kolonie. Vedle toho ale 

očekává od Velké Británie volnou ruku v otázkách nároků ve střední Evropě.357 List se v článku 

odkazoval na zdroj z ministerstva zahraničí a reportoval o plánované schůzce lorda Halifaxe, 

tehdy ještě budoucího ministra zahraničí, s Adolfem Hitlerem. Na to konto se Nevile Henderson 

přimlouval u tehdejšího ministra zahraničí Edena o to, aby schůzka byla odložena do doby, než 

britská média budou reportovat o zahraničních záležitostech věcně a pravdivě.358 Právě od roku 

1937 začalo i britské ministerstvo zahraničí konflikt v Československu vnímat jako hrozbu pro 

mírové uspořádání ve střední Evropě a nastal i výrazný obrat v politice Londýna, který na 

problematiku začal nahlížet jako velvyslanectví v Praze a začal naléhat na československé 

řešení problému a ústupky, což mu vydrželo i po zbytek roku 1938.359 Blake vidí problém 

v tom, že konzervativní politici a vůdci u moci až příliš pozdě, pokud vůbec někdy, pochopili 

povahu hrozby, kterou Hitler představuje. Kdyby ji pochopili, je těžké si představit, že by 

nevedli realističtější zahraniční politiku.360 Přesto Kuklík poukazuje na to, že proti 
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appeaserskému pojetí politiky zazněly ve vládních kruzích i hlasy na podporu Československa, 

které přišly především od Alfreda Duff Coopera nebo překvapivě od Samuela Hoareho.361 

Důležitější roli nicméně hrálo velvyslanectví Velké Británie v Německu, které bylo ovlivněno 

společnými akcemi s Němci, mezi něž patřil nespočet konferencí, recepcí, přednáškových 

zájezdů či filmových večerů. Pro Němce však skutečná užitečnost těchto událostí spočívala v 

tom, že poskytovaly ideální propagandistickou platformu, na níž mohli prominentní Němci 

přednášet své teze zahraničnímu publiku a ovlivňovat tak názory v zahraničí.362 Napětí mezi 

Německem a Československem od jara 1938 eskalovalo, v květnu dosáhlo svého jarního 

vrcholu. Ellinger uvádí, že na ministerstvu zahraničí Velké Británie se od března 1938 debaty 

soustředily výhradně na dění v Československu.363 Nejsilnější vřava však utichla a Evropa 

očekávala klidné léto. To se však zcela nenaplnilo, naopak: stránky novin se začaly od srpna 

opět plnit děním v Československu. Kvůli pohybům německých vojsk na vzájemných hranicích 

zesílilo Československo ochranu hranic a vyhlásilo mobilizaci záloh.364 Pohyby na hranici 

zaznamenala i britská média – například The Manchester Guardian, obecně skeptický vůči 

Chamberlainově politice, tvrdí, že německé akce na hranicích jsou více než jen standardní 

mobilizací vojsk a že Hitler podniká manévry a hraje pouze o čas, přičemž ostatní mocnosti 

jeho taktiku nevidí.365 

Kvůli vojenským přesunům navštívil Henderson opět německého ministra zahraničí 

Joachima von Ribbentropa, kterého měl varovat, že Velká Británie dělá vše proto, aby dosáhla 

míru, a v případě, že Francie dostojí svým smlouvám s Československem a půjde proti 

Německu do války, britská vláda nevylučuje, že učiní zrovna tak.366 Lze jen spekulovat, nakolik 

byla ona výhrůžka reálná a myšlena vážně. Eskalaci napětí se nicméně Velká Británie pokusila 

snížit takzvanou Runcimanovou misí.367 Delegace Waltera Runcimana odjela na příkaz 

Chamberlaina do Prahy a měla být mediátorem diskuse mezi Čechoslováky a Němci. Jejím 

výsledkem však bylo pouze to, že Runciman na československé politiky naléhal, aby podnikli 
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rozsáhlé ústupky vůči sudetským Němcům. Součástí výpravy byl například i známý pro-

appeasementský politik Frank Ashton-Gwatkin. Ten byl velkým zastáncem ekonomického 

appeasementu, tedy hospodářské spolupráce Velké Británie a Německa, čímž by se dosáhlo 

ekonomického provázání zemí a vyloučila by se tak potenciální válka.368 Nenaplnila se tak 

očekávání britských deníků, které Runcimanův odjezd do Prahy vyhlížely a reportovaly o něm 

s velkým nadšením a nadějemi.369 Ještě výrazněji hodnotil odjezd Runcimana nedělník The 

Observer s titulkem „Úleva“ a oslavou nejen Runcimana, ale i otce myšlenky, tedy britského 

premiéra s tím, že skupina určitě zjistí, kde leží ve sporu pravda.370 Přesto Ellinger tvrdí, že 

Runcimanova mise byla od počátku určena k neúspěchu, pokud byl jejím cílem přimět 

československou vládu a sudetské Němce k oboustrannému kompromisu.371 Jedním z důvodů 

bylo i to, že mise neměla formální mandát jednat, pouze pokyn od Halifaxe nepodněcovat vůli 

československého národa proti německému bojovat.372 Vedle novin svůj příspěvek do 

pacifistických tendencí a appeasementu roku 1938 přidala i rozhlasová stanice BBC, která na 

jaře spustila sérii rozhovorů a diskusí ve vysíláních The Way of Peace, ve kterých řešila otázku 

a důležitost významu pacifismu, izolacionismu a leckdy na popud vlády Velké Británie 

přeceňovala schopnosti Společnosti národů.373 Byl to důležitý a vlivný program, rozhlasové 

vysílání zažívalo ve 30. letech 20. století svůj rozkvět; krok stanice BBC tak nebyl zanedbatelný 

a svůj podíl na utváření národního vědomí a názorů měl bezesporu také. 

3.1. Britský tisk a Mnichovská dohoda 
 

Prim však, nejen ve Velké Británii, stále hrál tisk. Výše zmíněný Smetanův názor dokládají i 

výstupy tisku, který byl převážně po jaro a léto roku 1938 ve shodě s 

appeasementskou politikou Chamberlainova vládního kabinetu a novinové stránky plnily 

informace o Hitlerovi a jeho úmyslech ve střední Evropě s železnou pravidelností. Média totiž 

viděla Československo jako hlavní hrozbu pro mír od druhé poloviny léta, většina k ní 

přistupovala opatrně a našlapovala kolem Hitlera po špičkách. Například list The Daily 

Telegraph nepochyboval o Hitlerově dobré víře v řešení tak citlivé situace, když Evropě hrozí 
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velká válka, a zároveň věřil v úspěch Runcimanovy mise.374 Podobně na problematiku nazíral 

i deník Daily Mail, podle kterého se sudetští Němci domáhají zasloužených práv.375 Četnost 

článků se vystupňovala po neúspěšné Runcimanově misi a gradovala od třetiny září po 

vyprovokovaném incidentu ze dne 7. září 1938 v Moravské Ostravě, po kterém vedení 

Sudetoněmecké strany (SdP) ukončilo jednání s československou vládou o dohodě o právech 

pro sudetské Němce.376 Některá média, například žurnál Daily Mail, kvůli danému incidentu 

osočovala Československo ze zmaření mírového snažení.377 V následujících dnech tisk 

reportoval o událostech a plánovaných schůzích vládního kabinetu, který se měl vyslovit, jaké 

akce podnikne vůči stále agresivnějšímu a hladovějšímu Německu a eskalaci krize v 

Československu. V polovině září navíc byla ukončena zmíněná Runcimanova mise bez 

jakéhokoliv viditelného výsledku, čemuž noviny tolik pozornosti již nevěnovaly, na rozdíl od 

jejího začátku. Událostem v Československu se však věnovaly neustále, prakticky v každém 

vydání. Rostl také zájem britské veřejnosti o dění v Československu, což lze usuzovat 

z rostoucího počtu komentářů a dopisů čtenářů editorovi zveřejňovaných na stránkách novin. 

Ve velké míře tyto dopisy konvenovaly politice tisku, jen malá část byla nesouhlasných. 

Některé články novin měly přitom jasný potenciál vyvolat rozruch, a to jak ve 

společnosti, tak ve vládních kruzích. Jedním z nich byl článek The Times ze dne 3. června, ve 

kterém deník hlásá právo československých Němců na volbu vlastní budoucnosti i v případě 

připojení k Německu. V září však list zašel ještě dál, v jednom z článků korespondenta A. L. 

Kennedyho apeloval na Československo, že by mělo zvážit myšlenku postoupení sporných 

území Německu. Daný čin by navíc zemi dle deníku přinesl výhodu, kterou představoval 

konečně homogenní československý stát.378 Od tohoto článku a návrhů v něm obsažených se 

britská vláda distancovala ještě týž den. Podobně zareagoval i list den následující – odmítal své 

napojení na vládu, ale uznal, že myšlenku na odtržení Sudet vnímá jako jedno z řešení sporu, 

pokud ostatní selžou. Článek nicméně vzbudil zájem nejen ve Velké Británii, ale i v Německu, 

Československu a ostatních zemích. A řada zastánců německých práv se na něj začala 

odvolávat. Důvodem byla již nabytá reputace The Times jakožto polooficiálního mluvčího 

britské vlády. Je otázkou, nakolik tento článek ovlivnil pozdější vývoj dějin, je však zřetelné, 
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že poprvé byl na veřejnosti předložen návrh, o kterém Hitler snil a který požadoval, aniž by ho 

musel vyslovit on sám. Lze vyvozovat, že článek minimálně ovlivnil atmosféru jak širší 

veřejnosti, tak vládních představitelů v neprospěch Československa.  

Odpověď na otázku, proč se The Times tolik zapojovaly do řešení sporu, vychází ze 

samotné podstaty nazírání redakce na zahraniční politiku. Jedním z výchozích bodů byla 

myšlenka, že Československo stojí v cestě britsko-německému sblížení a navázání korektních 

vztahů. Ostatně to byl v zahraniční politice klíč k dosažení míru v Evropě, jak jej viděl i 

Dawson. Potvrzuje to i článek korespondenta z Německa, který tvrdí, že je veřejným 

tajemstvím, že vláda Velké Británie čeká na vyřešení československé krize, aby mohla vylepšit 

své vztahy s Německem.379 Na článcích listu se tak dá pozorovat vzrůstající nervozita a 

netrpělivost kvůli prodlužování problému, který bránil míru v Evropě a britsko-německému 

přátelství. Vedle toho deník zastával i názor a přesvědčení, že Hitler nechce vyvolat evropskou 

válku a za krizi mohou především Čechoslováci, kteří odmítají přistoupit na navržené 

podmínky.380 Dawson tím zvyšoval tlak na Československo. Ostatně ve stejném roce The Times 

reportovaly i o japonsko-čínské válce a upozorňovaly na možnost přenesení konfliktu do 

Evropy, pokud se do konfliktu bude Velká Británie příliš zapojovat, protože už z Japonska 

přichází varovné signály. 381 Riggs nicméně uvádí, že ne všichni s redakční politikou 

usmiřování Německa a kritikou Československa souhlasili, například vojenský zpravodaj Basil 

Liddell dne 10. srpna 1938 ukončil svou smlouvu v The Times s tím, že v deníku nemá svobodu 

v psaní, a stěžoval si na časté editorské zásahy, které mění vyznění článků a pohled autora a 

pokřivují nazírání čtenářů The Times na danou problematiku.382 Atmosféru 

nakloněnou odtržení Sudet ale mohl přiživit i tehdejší britský velvyslanec v Československu sir 

Basil Cochrane Newton, který v dopisu Halifaxovi tvrdí, že i Beneš například v rozhovoru 

s ním zmínil oblast Chebska, které by mohlo být odtrženo, aniž by to narušilo existenci státu.383 

Dejmek proto tvrdí, že se Československo stalo v září pouhým objektem velmocenské 

politiky.384  
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Významným titulem s vysokou denní cirkulací, který ovlivňoval mínění v září roku 

1938, byl i Daily Express, který periodicky opakoval již zmíněný slogan „Nebude žádná válka“. 

Dne 13. září přinesl deník titulní stránku s velkým titulkem „Hitler zachovává mír“, v těle 

článku připomíná, že Hitler dal sudetským Němcům bianco šek na řešení situace 

v Československu, nicméně je vyzývá k mírovému řešení sporů a Beneše pak k vzájemnému 

přátelství.385 O čtyři dny později deník adoruje premiéra Chamberlaina s titulkem „Žádná 

válka!“ po návratu z první schůzky s Hitlerem v Německu s plánem postoupení Sudet v zájmu 

záchrany míru.386 Zároveň zmiňuje, že ve Francii vládne široká podpora postoupení Sudet 

Německu po vzoru rakouského anšlusu, a doplňuje citace Chamberlaina s tím, že „už si konečně 

s Hitlerem rozumí“.387 Problémem bulvárních tiskovin bylo, že Hitlerova slova publikovaly bez 

jakékoliv reflexe a kritických komentářů a nedávaly je do souvislostí; stávaly se tak pouze jejich 

zesilovačem a pouštěly je do hlav svým čtenářům.  

Samotná schůzka premiéra Velké Británie s říšským kancléřem Německa byla ve Velké 

Británii široce pokrývané téma a zabírala nejdůležitější stránky novin, jak ty titulní, tak ty 

prostřední, včetně editorialů. A některá média se předháněla v glorifikaci politicky 

nejmocnějšího muže v zemi. Například deník News Chronicle psal o schůzce Hitlera 

s Chamberlainem jako o „nejsenzačnějším a nejodvážnějším diplomatickém manévru 

v historii“.388 Podobně také Daily Mirror hodnotí cestu jako „senzační intervence k zajištění 

míru“ a tvrdí, že pokud by k dohodě mezi dvěma politiky nedošlo, Evropu stihne jistě válka.389 

Není překvapením, že podle The Times by světová válka kvůli 3,5 milionu obyvatel v 

Československu byla pro tak hustě zalidněný kontinent zločinem a pošetilostí; Chamberlainovu 

cestu popisuje jako velkou úlevu a oceňuje Hitlera, bez nějž by k uvolnění nedošlo, že ke 

schůzce svolil. Následující den při šikování německých jednotek na hranicích dokonce 

predikuje konec Československa.390 The Daily Telegraph čin zase hodnotí jako odvážný 

diplomatický precedent a oceňuje politiku appeasementu.391 Winston Churchill označil 
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návštěvu Chamberlaina v Německu za „největší blbost, které se kdy někdo dopustil, nesouhlasil 

s ní také například Anthony Eden.392 Henderson Halifaxovi reportoval, že v Berlíně byla 

schůzka přijata s velkou úlevou, že nebude válka, naopak v Československu byla schůzka 

přijata s nelibostí.393 Premiér Velké Británie přesto podle většiny médií letí zachraňovat mír 

v Evropě na schůzku s racionálnějším Hitlerem kvůli nerozumnému Československu. Přesně 

na této prezentaci události ze září roku 1938 lze vystopovat prvky určitého druhu britského 

mesiášství a údělu bývalé hlavní mocnosti světa zachraňovat mír v Evropě, možná i s vidinou 

růstu britského vlivu na kontinentu.  

Chamberlain počítal s přijetím francouzsko-britských návrhů na postoupení pohraničí, 

zatímco Československo se odvolávalo na smlouvu s Francií a britsko-československé 

přátelství a návrh zamítlo s důrazem, že nejde pouze o osud Československa, ale i Francie.394 

To bylo živnou půdou pro britský tisk. Tamní vláda si uvědomovala, že ve svých krocích 

potřebuje právě jeho podporu. A tu se jí dařilo získávat. Její zvýšená potřeba přišla právě po 

anglo-francouzské nótě, kdy lord Halifax navrhoval zřízení postu ministra tisku, který by řídil 

kooperaci novin a prosazování vládní politiky ve věci appeasementu, a navíc by články 

autorizoval. Lord Beaverbrook do pozice doporučoval Samuela Hoarea, který začal pořádat 

pravidelná setkání s vlastníky a vydavateli novin.395 Měla se tak sjednotit linka prezentování 

zahraničněpolitických událostí, které britská vláda vyhodnotila jako životně důležité. Jen 

myšlenka na cenzuru a kontrolu tisku je minimálně zarážející a dokresluje, jak důležitým 

prvkem pro britskou vládu byla prezentace zahraničně-politických událostí na stránkách 

denního tisku, aby si udržela kontrolu nad novinovým obsahem. Lze usuzovat, že vláda chtěla 

předejít podobnému nezdaru s uniklým Hoare-Lavalovým paktem, za který tehdejší vláda čelila 

ostré kritice ze strany většiny tisku. 

 V hodnocení britských snah o mír v září 1938 však byl stále kritičtější deník The 

Manchester Guardian, který hodnotil britsko-francouzské návrhy Československu na zřeknutí 

se části jeho území jako porážku západních mocností a predikoval, že takto do sféry vlivu 

Německa brzy přejdou i Polsko, Jugoslávie nebo Rumunsko.396 Rozhodně tak nepovažoval 

Chamberlaina za hrdinu, jako ostatní tisk prezentovaný výše. News Chronicle sice 
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Chamberlaina za hrdinu považoval, jeho prezentace problému se však také od ostatních 

periodik lišila: problematiku vnímal především jako test Velké Británie, zda dostojí svým 

závazkům a odpovědnosti za mír. V deníku lze vystopovat kalkulování s premisou, že Hitler 

nepůjde do velké evropské války kvůli malému Československu, a vnímání britské vládní 

politiky jako „hraní o čas, aby se na případný konflikt mohla lépe připravit“.397 Na druhé straně 

názorového spektra na československou situaci stál i Daily Herald, známý pro své pacifistické 

tendence a nesnášenlivost vůči pravicovým režimům. List ve druhé polovině září spílal 

v editorialu britským politikům, že opouštějí své demokratické sliby z předešlých dekád, 

podrobují se výhrůžkám tyranie a zrazují tak Čechoslováky, které po 1. světové válce ujišťovali, 

že zachovají jejich demokratickou zemi.398 Právě pacifismus hrál v labouristickém deníku, 

který byl jinak k politice Chamberlaina kritický a rezervovaný, velkou roli, i proto vítal 

premiérovy mírové snahy na cestě do Berchtesgadenu a oceňoval úsilí zažehnat hrozící 

válku.399 Návrhy ovšem považoval za příliš opožděné.400 Přístup Daily Herald korespondoval 

s přístupem v té době opoziční Labouristické strany, která uspořádala v září několik protestních 

schůzí namířených proti vládě Chamberlaina a požadovala jeho odstoupení. Olivová popisuje 

tehdejší aktivitu strany jako neobyčejnou opoziční sílu.401 

Nikoliv tak vyhraněnou, umírněnější pozici zastával v zářijových debatách deník The 

Daily Telegraph, který apeloval na britskou vládu s tím, že nesmí být vůči Čechoslovákům přes 

jakákoliv vyjádření nacistických vůdců lhostejná.402 O tři dny později přináší tvrzení, že sudetští 

Němci mají v Československu více práv než jakákoliv jiná minorita v Evropě.403 Tato pasáž je 

však schovaná v sloupkovém článku s malým titulkem,  na protilehlé straně novin přitom 

dominuje článek s velkým palcovým titulkem „Hitlerův slib sudetským Němcům: Nejsem 

ochotný přihlížet tomu, jak jsou Němci utlačováni“, ve kterém útočí na prezidenta Beneše.404 

Čtenář tak musel být velmi pozorný, aby si první informace vůbec všiml; nejprve nejspíše 

uviděl velký titulek, který je v úplném protikladu vůči tomu, jaká byla pravda. I to ukazuje na 

snahu o senzaci a přitáhnutí čtenářů a následně na utváření a pěstování dominantního názoru. 

Zkratkovité zjednodušování prezentování problematiky dokládá i informace o 

československém zdržování a následné opozici vůči plánům Francie a Velké Británie se Sudety, 
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na kterých zmíněné země dlouho pracovaly.405 Ostatně prezentaci názoru, že Němci jsou 

v Československu utlačovanou menšinou, přináší často i deník Daily Mail, který již na jaře roku 

1938 reportuje o potřebě vyrovnat tuto právní nevyváženost.406 List The Daily Telegraph 

nicméně od začátku léta vnímá situaci v Československu jako vážnou a apeluje jak na britskou 

vládu, tak i veřejnost, aby nepřestala sledovat dění v Československu, zejména v srpnu a září. 

Přesto jsem při procházení jeho archivů nenašel jedinou zmínku o tom, že by měla Velká 

Británie za Československo bojovat. Navíc kritizuje výše zmíněný článek The Times ze dne 7. 

září.  Realistické vidění situace přinášel lokální list The Manchester Guardian: podle něj tolik 

nezáleželo na tom, jaká práva si sudetští Němci vybojují, v konečném důsledku bude hrát prim 

to, co řekne Hitler. Přesto je deník ohledně sporu mírně optimistický a věří v mírové 

urovnání.407 Ačkoliv list The Manchester Guardian uznával některá práva sudetských Němců 

a nepopíral některé jejich nároky, uctíval zároveň suverénní československý stát a stál za 

premisou, že by demokratické státy v čele s Velkou Británií měly zemi bránit a stát za ní, 

ačkoliv požadavky Německa jsou validní.408 Daily Herald se naopak k požadavkům 

nacistického Německa stavěl od počátku rezervovaně a prezentoval čtenářům vůli vlády v Praze 

vycházet Němcům vstříc.409  

Druhé jednání Chamberlaina a Hitlera v Bad Godesbergu, které začalo dne 22. září a 

trvalo i následující dva dny, pokrývala britská média se stejnou intencí jako schůzku první a 

napříč spektrem se obávala hrozby války.410 Vzrostl i zájem britských občanů o dění 

v Československu, například Taylor tvrdí, že běžní občané si událostí začínají všímat pořádně 

až od půlky září.411 Deník The Times stále pokračoval v prezentaci sudetského problému pouze 

jednostranně s články jako „Německá naděje pro mír“, ve kterém poukazuje, že jediná možnost, 

jak se vyhnout zdánlivě nevyhnutelné válce, jsou schůzky Hitlera a Chamberlaina,412 či „Teror 

v Sudetech“, kde reportuje o vraždách spáchaných československými vojáky na sudetských 

Němcích a až ve třetím odstavci uvádí, že čísla zemřelých jsou vágní a vycházejí z německých 

 
405 Czech Defer Reply On Peace Plan, The Daily Telegraph 20th Semptember 1938, No. 25991, s.15. 
406 Czech Nazis Demand Equality, Daily Mail, 25th April 1938, No. 13103, s. 15. 
407 Restrained Optimism In Prague, The Manchester Guardian, 1st Semptember 1938, No. 28689, s. 9. 
408 Germany Tries To Obscure The Czech Problem, The Manchester Guardian, 21st July 1938, No. 28653, s. 6. 
409 EWER, W.N., Land Of Three Scourges, in: Daily Herald, 22nd July 1938, No. 7000, s. 8. 
410 Schůzka v německém městě trvala od 23. září 1938 do dalšího dne. Výsledek jednání bylo shrnuto do tzv. 

Godesberského memoranda, které Československo 28. září odmítlo. Na to konto začaly spojenecké státy 

mobilizovat.  
411 TAYLOR 1965, s. 523. 
412 German Hopes Of Peace, The Times, 22nd September 1938, No. 48106, s. 10. 
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zdrojů,413 nebo v oslavných fotogaleriích z druhého jednání s Hitlerem.414 Zároveň dodává, že 

oba politici dali Československu prostor dýchat,415 v dalších dnech pak tvrdí, že zachování míru 

je britskou morální zodpovědností.416 Podobně vystupuje i Daily Mail, vyhodnocující, že ještě 

není pozdě zachovat mír, s důrazem na to, že Hitler nechává otevřené dveře demokratickému a 

mírovému řešení.417 Těsně před Mnichovskou dohodou byl jedním z nejodhodlanějších deníků, 

co se týče víry ve Společnost národů a tvrdý postup vůči Hitlerovi, News Chronicle s tvrzením, 

že pokud Hitler napadne Československo, Francie s ním půjde do války a s největší 

pravděpodobností ji budou následovat Velká Británie a Sovětský svaz.418 Zpětným pohledem 

lze říct, že dané periodikum bylo poměrně daleko od pravdy, nebylo v tom však samo. Podobně 

prezentoval odhodlání Velké Británie i The Daily Telegraph, nicméně tvrzení předcházelo 

oznámení, že je pouze na Benešovi, zda přijme požadavky, nebo na něj Hitler zaútočí.419 Žurnál 

News Chronicle přesto zdůrazňoval Hitlerovy plané řeči o míru, přitom z jeho chování a 

projevů deník usuzoval, že mu o mír naopak vůbec nejde.420 List The Daily Telegraph se naopak 

zamýšlí, nakolik brát vážně Hitlerovy sliby o tom, že československé pohraničí je jeho poslední 

teritoriální nárok v Evropě, přesto věří, že pohrůžka válkou ze strany spojenců Hitlera 

zastaví.421 Přesto například historik Kárník uvádí, že již dne 27. září bylo zřejmé, že Hitler 

svými výhrůžkami o začátku války pouze blufuje, a západní mocnosti mu následně vyhověly v 

jeho údajném posledním územním požadavku v Evropě.422 Podobné výstupy však uveřejňovaly 

všechny mnou zkoumané noviny, linka byla poměrně sjednocená. Usuzuji, že „novinové 

svaly“, které prezentovaly na stránkách některých deníků odhodlání a potenciál Velké Británie 

vstoupit kvůli Československu do války, měly přiživovat vnímání síly Velké Británie a její 

armády, ačkoliv daná ochota byla bezesporu menší, než jak byla prezentována na stránkách 

novin. Deníky tak přispívaly k vytváření veřejné představy, že válka je nevyhnutelná a přímo 

za dveřmi. O to více pak mohly následně prodat „úspěch“ na konferenci v Mnichově.  

Deník Daily Herald den před jednáním v Mnichově na titulní stránce hlásil britskou 

mobilizaci s tvrzením, že šance, že Československo přijme Hitlerovo ultimátum na postoupení 
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pohraničí, je infinitezimální, a Velká Británie by tak měla být ve střehu.423 K upevňování 

politiky a názoru přispěla opět i rozhlasová stanice BBC, ve které měl 27. září Chamberlain 

rozhovor, během nějž dle Benešových pamětí prohlásil: „Jak je hrozné, fantastické, 

neuvěřitelné, mají-li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor 

v daleké zemi a mezi lidem, o němž my nevíme nic… Nemůžeme přivést celou britskou říši do 

války jen kvůli českému národu.“424 Ostatně takovou rétoriku už měsíc přejímal i britský tisk a 

u čtenářů pěstoval představu, že válka kvůli malému státu je bizarní a nesmyslná představa. 

Podle Olivové přijali toto vidění situaci i všichni britští diplomaté, kteří tak pokračovali ve 

velkém náporu na Československo a obviňovali ho z úmyslu o rozpoutání světové války.425 

Celý tento mix požadavků a vidění světa pak ovlivňoval i masy čtenářů a britských občanů na 

konci září roku 1938, kteří ve všech denících mohli číst, že válka je za rohem a nebezpečí hrozí 

celé Evropě, Velké Británii nevyjímaje. 

3.1.1. Prezentace výsledku Mnichovské dohody 

 

Neville Chamberlain proto odjížděl do Mnichova s velkým očekáváním ze strany tisku, 

například deník Daily Sketch ze dne 29. září vyšel s velkou podobiznou premiéra na titulní 

stránce a titulkem „Muž, ke kterému celý svět vzhlíží“.426 Večerník Evening Chronicle přinesl 

titulní stránku také s podobiznou premiéra a s velkým titulkem „Budu pracovat pro mír do 

posledního momentu“, s tím, že se nevzdá myšlenky bojovat za mír, ať to stojí cokoliv.427 Lze 

konstatovat, že se Chamberlain z konference v Mnichově vrátil do Velké Británie jako hrdina 

s podepsanou Mnichovskou dohodou, kterou britská veřejnost, především díky prezentaci 

československé krize na stránkách denního tisku, vnímala jako lístek zajišťující svobodu a mír. 

Očekávání tisku tak naplnil. V předchozích odstavcích jsem se věnoval cestě a utváření 

podhoubí v britské veřejnosti, v těch následujících rozeberu prezentaci a následnou interpretaci 

Mnichovské dohody tiskem, na jehož stránkách se u všech zkoumaných novin v průběhu dní 

objevil velkým písmem Chamberlainův citát „Je to mír pro naši dobu“ (Peace For Our Time).428 

 
423 Hitlerʼs Ultimatum, Daily Herald, 28th September 1938, No. 7058, s. 1. 
424 BENEŠ, Edvard, Mnichovské dny, Praha 1968, s. 337–338. 
425 OLIVOVÁ, s. 277. 
426 The Man The World Looks To, Daily Sketch, 29th September 1938, No. 9175, s. 1. 
427 I Am Going To Work For Peace To The Last Moment, Evening Chronicle, 27th September 1938, No. 12852, s. 

1. 
428 Po příletu zpět do Velké Británie držel na letišti premiér země v ruce bílý papír, kterým sliboval Britům mír na 

další léta. Paradoxně tím papírem, kterým Chamberlain mával na letišti, nebyla Mnichovská dohoda, ale britsko-

německá deklarace, in: KUKLÍK & NĚMEČEK & ŠEBEK, s. 55. 
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Jako první informaci o podepsání Mnichovské dohody přineslo telegramem 

vydavatelství British United Press tři minuty před druhou hodinou ranní dne 30. září a Faber 

tvrdí, že pro profesionální diplomaty byl její podpis skličujícím počinem.429 Rozdíl ve vnímání 

tisku přitom nemohl být větší. Titulní stránky či hlavní zprávy dne 30. září stihly všechny 

noviny ještě proměnit tak, aby reflektovaly současné dění a prezentovaly jej jako triumf Velké 

Británie. Daily Express na titulní stránce hlásí „MÍR“ s důrazem na záměrně matoucí tvrzení, 

že Hitlerovi připadlo od Československa mnohem menší území, než původně požadoval. 

Zároveň deník vyzývá k tomu, aby byl premiérovi udělen titul sir.430 Dá se usuzovat, že list 

nabádá čtenáře k domněnkám, že ze sporu vyšlo Československo ještě dobře. Podobně reagoval 

i žurnál Daily Mail, který Mnichovskou dohodu viděl jako největší a nejvítanější zprávu těchto 

historických krizových dnů a oceňuje, že cesta k míru se obešla bez jakýchkoliv škod. O cestě 

čtyř politiků do Mnichova hovoří jako o té, „která vstoupí do historie jako epická pouť“.431 V 

následujících dnech deník přinášel další svědectví z jednání a reportáže, ve kterých adoruje 

Chamberlaina a označuje jej za „největšího muže“ v článku s titulkem „Německá dívenka líbá 

ruce premiéra. Zachránil jste nás před válkou“, ve stejném vydání autor Price adoruje i přínos 

Hermanna Göringa na podepsání dohody,432 deník také tvrdí, že smlouvou s Hitlerem to 

nekončí, duce podle tvrzení listu pozval Chamberlaina na přátelské jednání do Říma.433 Právě 

zde vystupují tendence, které se v Daily Mail objevovaly již od nástupu Mussoliniho k moci či 

podpoře strany BUF. S podivem může být i to, že dříve byl deník vůči vládní politice spíše 

skeptický, přitom v září 1938 je nepokrytě fascinován jednáním Chamberlaina v Německu a 

tvrdí, že Chamberlain položil základy dlouhotrvajícího míru v Evropě.434 V následujících dnech 

Daily Mail s přehnaným zanícením a eufemismy reportuje o pochodování nacistických vojsk 

na Československé území a o radostném přijetí vojáků v Sudetech.435 V daných novinách není 

příliš zmínek či článků o tom, jakou oběť Československo přineslo ve věci jimi požadované, 

tedy míru v Evropě, či jak se na situaci dívá československá vláda a jak ji řeší a interpretuje 

občanům. Přisuzuji to hlavnímu cíli daných novin, kterým bylo především vyhnout se konfliktu 

– a ten byl splněn. Dále by se tak britská vláda měla dle nich vrátit k izolacionalismu a k větší 
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intenci ve zbrojení, malá země, jako je Československo, není v jejich hlavní oblasti zájmu. Již 

5. října například Daily Mail informuje o mezeře ve zbrojení a ve vlastní obraně.436 

Podobně prezentuje výsledek i deník Daily Mirror, který však na titulní stránce má 

pouze Hitlera a Mussoliniho v uniformách, kteří si potřásají rukama, s doprovodným velkým 

palcovým titulkem „JE MÍR“ a s informací, že Hitler akceptoval upravenou verzi svého 

slavného návrhu z Bad Godesburgu a ministerský předseda Chamberlain, podporovaný silou 

Británie, vytrval ve svých požadavcích, dokud se führer nevzdal.437 Přehnané oslavování činu 

kontrastuje s tím, co skutečně bylo na Mnichovské konferenci ujednáno. Zároveň i výběr 

fotografie na titulní straně konotuje diametrálně odlišné vnímání toho, koho oslavovat za 

dosažení dohody a míru v Evropě a komu by čtenáři měli být vděční. Samotná interpretace, že 

Hitler návrh nakonec přijal, navíc staví Velkou Británii do podřízenější role vůči Německu. 

Bulvárnější tituly zobrazovaly událost poměrně jinak než ty serióznější – mnohem více barvitě 

a oslavně. Jejich dopad na veřejné mínění však lze považovat za významnější, měly větší okruh 

čtenářů. Paradoxní je i tvrzení Daily Mirror, že míru se dá dosáhnout pouze silou. Tu podle 

deníku Chamberlain předvedl, a proto budou moci německá vojska mírově napochodovat do 

československých Sudet. A to jen díky tomu, že „Velká Británie zůstala stát pevně“ (We gained 

the reprieve because we stood firm).438Anti-češství se ale propsalo i na stránky seriózního 

nedělníku The Observer, který oceňoval Mnichovskou dohodu jako výjimečnou událost a 

Hitlerovo státnické umění, které přispělo k záchraně míru. Naopak celá krize dle nedělníku 

naplno odhalila vojenskou a obrannou nepřipravenost Velké Británie, která tak musí výrazně 

zbrojit a dále pracovat na utužování vztahů s Německem a Itálií.439 The Observer je důkazem, 

že vyhraněné názory nebyly jen v gesci bulvárnějších deníků, ale objevovaly se i na stránkách 

seriózního tisku s nemalou cirkulací. 

Deník The Times přiznává podíl na úspěšné dohodě všem čtyřem stranám, které k ní 

musely přispět, protože proti ní stálo mnoho překážek, především ze strany Československa. 

Největší podíl však list připisoval Chamberlainovi, glorifikaci události zaměřil právě na 

premiéra země, kterého s Dawsonem pojily nadstandardní vztahy. Podle zpráv deníku mu 

v Mnichově lidé nadšeně aplaudovali, stejné přijetí má očekávat i ve Velké Británii. Přesto je 

titul až překvapivě strohý v interpretaci dohody: tvrdí, že významné setkání v Mnichově, jak se 

zdá, může přece jen zachránit mír a že představa světové války kvůli takovému sporu by byla 
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groteskní a kriminální. Přesto si Chamberlain podle deníku zaslouží ovace národa.440 Deník se 

věnuje i přijetí dohody mezi běžnými Němci. Korespondent z Berlína přináší tvrzení, že 

obyvatelé říše ještě nevyčerpali emocionální úlevu z úniku na poslední chvíli před hrozící 

evropskou válkou, protože by ji dle většiny obyvatel prohrála.441 Dané tvrzení může působit 

bizarně, Němci však byli o své nevině přesvědčeni. Pocit nevinnosti Němců za případnou válku 

s Československem potvrzují i paměti Dr. Edvarda Beneše. V nich parafrázuje slova poslance 

SdP Ernsta Kundta, že jestliže by se Česko nerozhodlo všem německým návrhům přizpůsobit, 

dojde k událostem, za něž vina nebude ležet na Němcích.442 Přesto je Chamberlain vychvalován 

s tvrzením, že tímto úspěchem v Mnichově to nekončí, protože před ním leží řada úkolů, jako 

je válka ve Španělsku či kooperace s Francií a Ruskem, tedy dosažení míru opravdu v celé 

Evropě.443 Úkolem vlády totiž podle deníku je především posilování bezpečnosti státu, k čemuž 

výrazně pomáhá politika appeasementu. Prezentace Mnichovské dohody listem přesto vyznívá 

spíše jako splnění povinnosti, články nejsou vystavěny jako v bulvárních denících s oslavou 

rétorikou, že je mír nastolen a budoucnost bude pouze zářivá. Deník honoruje Chamberlaina za 

jeho úsilí, kterému by měli být Britové i ostatní národy vděční, ale tím z jeho pohledu práce 

nekončí a idyla nenastává. Dokonce se na stránkách The Times objevují i kritické komentáře 

k přijaté dohodě, ačkoliv dominuje názor o splnění cíle, kterým bylo vyhnout se válce. A to se 

prozatím, jak deník s důrazem upozorňuje, Chamberlainovi podařilo. Přesto titul přichází 

s poměrně bizarním tvrzením, že ačkoliv Československo bylo obětováno, má také svůj podíl 

na úspěšném všeobecném vysvobození.444 

V prezentaci „mnichovského úspěchu“ byl poměrně zdrženlivější Daily Herald, který 

sice zmiňuje, že Chamberlain přinesl světu mír, nicméně upozorňuje podtitulkem na „Pražský 

den smutku“ a na titulní stránce tvrdí, že Češi by rádi za své území bojovali, ale bohužel jim to 

nebylo umožněno.445 Přestože se v něm projevují především pacifistické tendence a úleva nad 

opadnutím hrozby války, je Daily Herald poměrně přísný k neohleduplnosti Velké Británie, 

které vytýká diplomatické přešlapy a dává za vinu, že „obětovala Československo“.446 Přesto 

označuje Chamberlaina a další zodpovědné politiky za „muže osudu“, kteří si své ovace 

zaslouží.447 Jiné listy však nepřipouštějí prostor pro žádnou kritiku Mnichovské dohody. Mezi 
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takové patří list Daily Mail, v jednom z jehož článků se speciální korespondent podivuje, jak 

kdokoliv může být nespokojen s mnichovskou dohodou, a opovrhuje těmi, „kdo pronikavě křičí 

a volají o hrozbě a zradě. Jsou snad odhodlaní k válce za každou cenu?“ ptá se.448 I Daily Mirror 

hlásá vděk Chamberlainovi, kterému se přišla podle tvrzení titulu poklonit královská rodina a 

je mu vděčný celý národ.449 Zpravodajskou percepci potvrzuje deník i v editorialu, kde tvrdí, 

že celonárodní ovace premiérovi jsou zasloužené. Dodává, že Mnichovská dohoda je první 

velmi velký morální zisk pro oba národy, jak britský, tak německý.450 

Byly však i noviny, které Mnichovskou dohodu odsoudily. Jedním z mála byl částečně 

i The Daily Telegraph, který zároveň přinesl řadu kritických komentářů před i po samotné 

konferenci. Den před podpisem Mnichovské dohody deník přináší tezi, že „Hitler netouží po 

míru, jak veřejně prohlašuje. Proto se mnichovská konference a případné uvolnění napětí musí 

brát s rezervou, protože zajištění míru tím rozhodně nekončí… Je těžké ignorovat skutečnost, 

od koho po celou dobu krize přicházejí ústupky a od koho výtržnosti a provokace; a že každá 

nová koncese poskytla příležitost pro nový požadavek.“451  V podobném duchu vyznívá i vydání 

z následujícího dne. Jedním z článků, který stojí za zmínku, je text „Co se německé veřejnosti 

nikdy neřeklo“ od bývalého korespondenta z Berlína Anthonyho Manna, ve kterém zmiňuje, 

v jakém informačním vakuu Němci žijí, že nemají tušení o upadajícím průmyslu, politické 

nesvobodě, ekonomických těžkostech či agresivní zahraniční politice.452 Jakkoliv se může zdát 

pozice The Daily Telegraph kritická, list byl přesvědčen o tom, že ústupky Německu za mírnou 

diskreditaci Velké Británie stojí, protože mír je tím hlavním měřítkem úspěchu politiků. 

Dokládá to tvrzení z 1. října, ve kterém tisk hodnotí, „že dosažení míru je požehnání tak 

neocenitelné, že první a převládající reakcí na naše osvobození od mučivých obav z minulých 

dnů je nutně hluboká vděčnost… Je úlevou, že válka již nehrozí.“453 Pozice deníku je tak silně 

ambivalentní: na jednu stranu si redakce uvědomuje a přiznává těžkosti a morální selhání Velké 

Británie, to však přebíjí záruka míru. Politické smýšlení titulu sumarizuje tvrzení z 5. října, kdy 

podle listu mohl být mír zajištěn i jinak „než hozením malé země vlkům, ale získání míru není 

otázkou hrdosti“, přičemž zároveň přiznává, že Mnichov je vítězstvím pro Hitlera.454 Z toho lze 

vyvozovat hlavní východisko, které The Daily Telegraph z událostí čerpá a jímž je urychlené 
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zbrojení, jehož dosavadní rychlost deník kritizuje.455 Za dosažení dohody přiznává nicméně 

čestné zásluhy Chamberlainovi, který se v Mnichově zachoval správně a celý Západ se tak 

Mnichovem alespoň přiučil cenné diplomatické lekci. Deník překvapivě nenachází ve svých 

článcích žádnou kontradikci, hlavním východiskem je pro něj dosažení míru a urychlené 

zbrojení. 

Podobnou percepci mnichovského dění dostávali i čtenáři The Manchester Guardian. 

Pro titul je jasné, že území Československa nemohlo zůstat nedotčeno za jakýchkoliv 

východisek, a upozorňuje, že jakkoliv jsou nespravedlnosti vůči Československu velké a pro 

zemi katastrofální, nelze je poměřit s hrůzami, které mohly postihnout celou západní 

civilizaci.456  Přesto list prorocky varuje, že dohoda může být pro Německo pouze provizorní a 

do příštího jara si může vzít celou zemi nebo co bude chtít.457 Na rozdíl od titulů zmíněných 

výše se však The Manchester Guardian nevyjadřuje tolik pro akutní zbrojení, ačkoliv články 

z října a listopadu roku 1938 tvrdí, že není sporu o tom, že Německo bude pokračovat ve své 

politice síly. Interpretace událostí může být s podivem, protože si The Manchester Guardian 

držel svou striktní antinacistickou a antivládní pozici, úleva nad odstraněním hrozby války však 

převážila i v něm. Přesto se list ke své původní pozici vrátil a ještě více ji upevnily události 

v Německu z listopadu 1938.  

Ač noviny The Daily Telegraph a The Manchester Guardian Mnichovskou dohodu 

částečně odsoudily, jejím příkřejším kritikem byl News Chronicle. Deník zároveň apeloval na 

vládu, že musí pro Československo vyjednat lepší podmínky dohody, ať už se jednalo o 

odstranění hrozby použití síly, či garantování už tak poničených hranic. Lhostejný mu nebyl 

ani osud „malého a nevinného národa, který by svou odvahou měl být vzorem pro větší 

demokratické státy“.458 V říjnových článcích deník kritizuje politiku appeasementu Velké 

Británie, kterou uplatňovala v předchozích měsících roku, ostatně na to upozorňoval ve svých 

článcích již na jaře. Mír označuje za chabý a vedle toho si všímá i ambivalentní pozice premiéra 

země a táže se jej, kvůli čemu chce zvýšit výdaje na zbrojení, když uzavřel přátelství 

s Německem. Mnichov označuje za příležitost, ve které mohla Velká Británie zaznamenat velké 

diplomatické vítězství a odhalit diktátorství, avšak vláda podle něj v tomto úkolu bohužel 

selhala. Vyzdvihuje naopak protest politika z Konzervativní strany Duffa Coopera, který 
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vyjádřil nesouhlas s politikou appeasementu a rezignoval na svůj post člena parlamentu.459 Tím 

tak dává do protikladu interpretace deníků výše, které právě na zbrojení apelují, ačkoliv oslavují 

mír v Evropě. List News Chronicle se také snaží vyvracet tvrzení vlády a provládních titulů o 

tom, že bylo na výběr pouze mezi Mnichovskou dohodou v její přijaté podobě a válkou. 

Přichází s tvrzením, že jednat měly západní mocnosti společně se Sovětským svazem již v létě, 

aniž by dostaly celou Evropu na pokraj války. Podobně se nad událostmi pozastavuje i The 

Manchester Guardian, který se podivuje Chamberlainovu varování celé zemi a apelu na 

zbrojení, ačkoliv od premiéra nepřišlo žádné varování směrem k Hitlerovi.460 Opačným pólem 

je pak Daily Mirror, který sice vychvaluje Mnichovskou dohodu, avšak zároveň souhlasně kýve 

na zbrojení a tvrdí, že ačkoliv Británie získala mír se ctí, musí i tak zbrojit. V interpretaci deníku 

je to totiž jedna z nejdůležitějších povinností britské vlády.461 Od poloviny října se začíná měnit 

vnímání Mnichovské dohody i na stránkách dříve antičeského nedělníku The Observer a jeho 

editora J. L. Garvina. V říjnovém editorialu vlivný novinář začíná připouštět, že míru bylo 

dosaženo za cenu utrpení Československa a dohoda není úplně spravedlivá.462 

Téma Mnichova a návazné zahraničněpolitické bezpečnostní otázky plnily stránky 

předních britských novin po celý podzim. Některé britské noviny se však zamýšlejí i hlouběji, 

co Mnichovská dohoda znamená. Velmi skeptický je přitom Daily Herald, který podepsání 

dohody označuje za Hitlerovo vítězství a podle nějž civilizovaná demokracie utrpěla tvrdou 

ránu. Současně říká, že poslední dny přinesly nejhorší diplomatickou porážku v dějinách 

Francie a Velké Británie, a doplňuje to rozhovorem se zmíněným oponentem appeasementu 

Duffem Cooperem.463 Proti kritikům Mnichovské dohody staví The Times argument, že není 

nikdo, kdo by byl v opozici vůči Chamberlainovi a kdo by na jeho místě prosazoval válku 

namísto míru, jakákoliv jiná vláda by podle deníku neměla jinou možnost než na podpis dohody 

přistoupit.464 Přesto Taylor dochází k tomu, že britská vláda se zachovala podobně jako 

v prosinci roku 1935 při ujednání paktu Hoare-Laval.465 Některým titulům, které podporovaly 

Mnichovskou dohodu, však sebrala veškeré iluze o Hitlerově mírumilovnosti buď listopadová 

křišťálová noc v Německu, nebo březnová okupace a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. 

Například The Daily Telegraph o křišťálové noci píše jako o „smutném nezdaru 
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Chamberlainovy snahy o appeasement“.466 Oproti tomu Daily Mail na pozadí listopadových 

pogromů na Židy bezostyšně prosazoval plán na další usmíření Hitlera návrhem na vzdání se 

afrických kolonií v jeho prospěch.467 Přesto ještě ve vydání ze dne 31. ledna 1939 The Daily 

Telegraph uvádí, že Hitler předpovídá dlouhé období míru.468 Tomuto příslibu nicméně podle 

McDonougha nevěřila britská veřejnost. Historik uvádí, že v národním průzkumu 

uskutečněném hned krátce po podepsání Mnichovské dohody se 86 procent z dotázaných 

vyslovilo, že nevěří, že Československo bylo posledním Hitlerem nárokovaným územím. 

Dodává, že 51 procent dotázaných bylo spokojených s výsledkem Mnichovské dohody, oproti 

tomu 39 procent nespokojených.469 Lze tvrdit, že britské noviny situaci a intence Hitlera 

neodhadly. Jedním z problémů, které britský tisk sužovaly, byla nepřítomnost zahraničních 

korespondentů v Československu. Situaci pokrývali z části korespondenti z Německa, částečně 

zaujatí, a některé zprávy pocházely z nacisty ovlivněného německého tisku, jejichž informační 

hodnotu určitě nelze brát jako relevantní zdroj. V průběhu září a října se také začaly na 

stránkách deníků objevovat hlubší rozpory v britském veřejném mínění, jak je to vyjádřeno ve 

zveřejněných dopisech editorovi. Někteří aplaudovali Chamberlainovi a jeho mírovému 

snažení, druhá část, nutno říct, že menší, kritizovala jeho ustupování před hrozbou síly ze strany 

Německa.  

Shrnutí kapitoly 
 

Lze konstatovat, že československá krize byla jedním z hlavních témat, kterým se britský tisk 

v roce 1938 věnoval. Svou četností a intenzitou články přebily i událost z jara téhož roku, kterou 

byl anšlus Rakouska. V britských denících, stejně jako v britské společnosti, ale i v určitých 

politických kruzích zejména na britském velvyslanectví v Praze, začínají na povrch zřetelně 

vyplouvat antičeské názory a nálada. Panuje tvrzení, že právě Československo, tak malý stát, 

brání míru ve světě a jeho částečná suverenita by mohla být obětována pro uspokojení Hitlera 

a garanci míru. A všechny tyto aspekty se přenášely na stránky britských periodik. 

Tisk věnoval větší pozornost událostem v Československu až od konce srpna, některé 

listy přikládaly větší váhu událostem až od půlky září, tedy v době, ve které britský premiér 

Chamberlain podnikl první schůzku s Adolfem Hitlerem. Britský tisk sborově vidí ve 
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schůzkách obou státníků hlavní naději v zachování míru na kontinentu a patřičně o nich referuje 

na stránkách svých vydáních, často také na titulních stranách. Právě osoba Nevilla 

Chamberlaina je v prezentaci zářijových událostí a následného výsledku Mnichovské dohody 

důležitým faktorem. Všechny analyzované tituly do něj vkládaly své naděje na udržení míru ve 

světě, nejpatrněji je to vidět na analýze obsahu deníku The Times. Jakmile bylo dohody 

dosaženo, deníky se začaly předhánět v tom, kdo britského premiéra ocení více, a to napříč 

celým spektrem analyzovaných tiskovin. Ve vybraných denících jako The Manchester 

Guardian, News Chronicle či The Daily Telegraph však lze pozorovat hlubší snahy o 

interpretaci, co vlastně Mnichovská dohoda znamená, jakou roli na mezinárodním poli hraje 

Společnost národů a jaká je úloha a vina Velké Británie v tehdejším mezinárodním systému. 

Naopak deníky jako Daily Mirror či Daily Mail jsou především rády, že Evropě a Velké Británii 

nehrozí žádné nebezpečí, které se podařilo premiérovi odvrátit. Přesto stále bazírují na britském 

zbrojení.  
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Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat jak přístup britského tisku k zahraniční politice 

Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho, tak vztah tisku a politiky ústupků vlády Velké Británie 

vůči Německu a Itálii. Po zmapování rozložení trhu britských novin, analýze jejich redakční 

práce a základního přístupu k oběma diktátorům, jsem prezentoval a hodnotil přístup vybraných 

periodik k interpretaci dvou zahraničněpolitických událostí – italské invaze do Habeše v roce 

1935 a cesty k Mnichovské dohodě, včetně samotného výstupu z konference v Mnichově. 

V analyzovaném tisku se uplatnily různé politické vlivy, ať už od zájmových skupin, či 

přímo politických stran. Produkci tisku ve 30. letech 20. století naplno ovlivnila komercializace 

novin a etablování žurnalistického průmyslu jako výdělečného, a především ziskového 

byznysu, který má možnost ovlivnit velkou masu lidí. Tento fakt si uvědomovali jak politici, 

tak majitelé novin. Proto lze v tisku pozorovat zvýšený podíl senzačních titulků, barvité 

komentáře různých autorů, ale i větší množství reklam a zpráv ze společenského a běžného 

života. Pro mou diplomovou práci bylo však podstatné sepjetí zahraničněpolitických událostí a 

tisku, které lze ve zkoumaném období označit za velmi živé a obsahově výživné. Zahraniční 

události hrály v denících zásadní roli, plnily nejdůležitější stránky novin, často byly i obsahem 

editorialu daných periodik. Mohu zároveň konstatovat, že se potvrdila premisa, že každá 

redakce přistupovala k zahraničněpolitickým událostem rozdílně, nicméně jejich přístup měl 

některé společné jmenovatele. 

Nedá se říct, že by některé noviny, vyjma Daily Mail a Daily Mirror ve vlastnictví 

vikomta Rothermera, byly příznivě nakloněny nacistickému hitlerovskému Německu či 

fašistické Mussoliniho Itálii a přikrášlovaly jejich politiku po celá 30. léta 20. století. Přesto lze 

usuzovat, že ač většina britského tisku razila politiku vyhýbání se jakémukoliv zapletení se 

s danými režimy a proniknutí jejich vlivů do politického života ve Velké Británii, zároveň 

prosazovala přátelský a smířlivý přístup k daným zemím pro zachování míru v Evropě, a 

především bezpečnosti pro ostrovní zemi a její občany. Obecně se dá tvrdit, že v redakcích 

platila premisa, že pokud má být v Evropě mír, Německo musí být za každou cenu jeho 

součástí, a stejně tak Itálie, ačkoliv ta hrála optikou britského tisku menší roli na mezinárodním 

poli a měla menší význam pro britskou zahraniční politiku. Většina mnou zkoumaných periodik 

přijala za svou vládní politiku appeasementu jak v inkriminovaný rok 1935 při italsko-etiopské 

válce, tak při československé krizi v roce 1938. Tisk se snažil přimět státníky k zachování míru 

za jakoukoliv cenu, redakce interpretovaly události čtenářům tak, že pokud se konflikt nevyřeší 
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mírovou cestou a ústupky, hrozí válka jak Evropě, tak Velké Británii. Tím působila na občanské 

vnímání války jako bezpečnostní hrozby, která je za rohem a v bezprostřední blízkosti. 

Důležitým faktem bylo, jak noviny pojímaly obě extremistické země a jejich vzájemné vztahy. 

The Times například v editorialu z roku 1936 tvrdí, že sepjetí Hitlera a Mussoliniho už se na 

politické mapě světa rýsuje a poslední věcí, již by britská vláda měla chtít, je znepřátelit si obě 

země, které by byly ochotny znevážit celý Locarnský systém.470 A přesně takovou politiku 

zaujímala většina konzervativních seriózních novin jako The Observer, News Chronicle a The 

Daily Telegraph, liberální The Manchester Guardian, ale i těch bulvárnějších, jakými byly 

Daily Express, Daily Mail či Daily Mirror. Stejné tvrzení nelze aplikovat například na Daily 

Herald, který se svými pacifistickými tendencemi a sepjetím s levicovou Liberální stranou vždy 

tvrdě vystupoval proti oběma zmíněným režimům.  

Zároveň se periodika zdráhala vyostřit debatu ohledně mezinárodních vztahů tím, že se 

vůči Německu tvrdě vymezí, čímž by mohla přimět politiky k razantnějšímu přístupu, což sama 

nechtěla. Otázkou také může být, zda by o tom britští čtenáři chtěli číst a být případně ve stresu, 

ale také to, zda o tom chtěli daní redaktoři psát. Přesto lze říci, že obsah novin jako Daily Mail, 

Daily Mirror, Daily Express a The Observer byl zabarvený určitými rysy náklonnosti ke 

zmíněným režimům či projevům antičešství. Obzvláště u novin ve vlastnictví vikomta 

Rothermera je tento jev často patrný a místy přerůstá v adoraci obou vůdců a jejich ideologií, 

což dokreslovaly exkluzivní rozhovory a vyjádření pro daný tisk, ale i četnost a interpretace 

zahraničněpolitických témat, která se od ostatních analyzovaných periodik značně lišila. Často 

byl jejich obsah plný eufemismů nakloněných na italskou nebo německou stranu. 

Četnost politických článků o dění v Itálii nebyla po 1. světové válce v britském tisku 

příliš mohutná a nic na tom nezměnil ani nástup fašismu a Mussoliniho k moci; zájem britských 

novin o zahraniční politiku Itálie kulminoval až v roce 1935. Po dlouhé době podle britských 

novin hrozilo, že se některá evropská mocnost zaplete do válečného konfliktu, což pro ně 

představovalo potenciální ohrožení stability a míru na kontinentě. Právě tohoto aspektu se 

britská periodika obávala nejvíce a také nejvíce ovlivňoval publikovaný obsah a tvorbu redakce. 

Na stránkách deníků jako The Times či The Daily Telegraph dominuje oceňování role Velké 

Británie jako mediátora daného konfliktu, přesto obě periodika v první polovině roku 1935 

tvrdí, že žádná válka mezi Habeší a Itálií nehrozí a napětí se zmírňuje. Lze tak vyvozovat, že 

některé noviny se vzdaly zodpovědnosti a nerozdmýchávaly mezi svými čtenáři hysterii tím, že 
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minimalizovaly potenciální nebezpečí a upevňovaly mylné představy o pravých plánech 

agresorů. Ještě v září roku 1935 je část novin přesvědčená o tom, že konfliktu se dá zabránit 

mírovou cestou a vyjednáváním. Právě zdůrazňování role Velké Británie jako mírového řešitele 

a její následné oceňování utvrzuje čtenáře v přijímání politiky ústupků jako té správné. 

Podobnou interpretaci přijal i bulvární tisk, který se však klonil na stranu Mussoliniho. 

Například Daily Express označuje za hlavního viníka celého konfliktu především Společnost 

národů, jež není schopna nabídnout Itálii takové podmínky, které by pro ni byly přijatelné. 

V některých jeho článcích je přesto cítit mírná náklonnost k italskému tažení, podobně situaci 

interpretují Daily Mail či Daily Mirror. Výjimky v jinak konsenzuální interpretaci prosazující 

minimální sankce vůči Itálii představují deníky Daily Herald a News Chronicle, které před 

válkou varovaly již od jara 1935 a volaly po co nejtvrdším potrestání agresora a zavedení 

významných sankcí. Těch se naopak některá periodika obávala, jelikož by mohly popudit 

Mussoliniho k zahájení konfliktu v Evropě. Událostí velkého významu je pro britský tisk 

Hoare-Lavalův pakt a jeho uniknutí na veřejnost, proto mu jsou věnovány často titulní strany 

novin a důležité místo ve zpravodajství i komentářích. Seriózní tisk tento diplomatický krok ve 

velké míře odsoudil, navíc s dodatkem, že jde o ostudu Velké Británie na mezinárodním poli. 

V kontrastu k tomu je pak interpretace návrhu paktu ze strany Daily Mail či Daily Mirror, ale 

i seriózního nedělníku The Observer, pro které představuje schůdnou cestu k všeobecnému 

míru a bezpečnosti občanů Velké Británie. A to i po odhalení přesného obsahu plánu. 

V ostatních periodikách je ale cítit zklamání z úlohy Společnosti národů, potažmo z chování 

Velké Británie na mezinárodní scéně, které často označují za tristní a nehodné reputace světové 

velmoci, jež měla garantovat mír ve světě. 

Držení se politiky ústupků ze strany tisku i v roce 1938 může mít své kořeny právě 

v roce 1935, kdy byly deník Daily Herald a Labouristická strana v září očerňovány, že chtějí 

zatáhnout Velkou Británii do války tím, že požadují tvrdé sankce namířené proti Itálii za agresi 

v Habeši. Většina periodik totiž reportovala o československé krizi z roku 1938 především ve 

prospěch ústupků vůči Adolfu Hitlerovi a schvalovala všechna zářijová mírová jednání 

Chamberlaina s Hitlerem jako jediné možné a spásné řešení, které ochrání Velkou Británii a 

Evropu před válkou. Zároveň tisk, ve snaze dosáhnout evropského míru, nepodroboval vládní 

kroky podrobnější kritice. Lze vyvozovat, že britský tisk byl zaslepen domnělou 

bezprostředností hrozby války, že neinterpretoval události zcela přesně a byl pro co 

nejjednodušší, nejrychlejší a bezbolestné řešení. Proto mohu tvrdit, že všechny z mnou 

analyzovaných novin Mnichovskou dohodu uvítaly. V mé analýze nebyl jediný titul, který by 
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explicitně otiskl jen názor, že daný výstup je výhradně špatným diplomatickým krokem. Mezi 

periodiky převládl konsenzus, že mír je nejdůležitějším prvkem a fakt, že ho bylo dosaženo, je 

úspěch především Chamberlaina. Nejvyhraněnější pozici ohledně Mnichovské dohody 

zastupovaly bulvární deníky Daily Mail a Daily Mirror, ale i Daily Express, ve kterých 

převládlo přesvědčení o legitimních nárocích Adolfa Hitlera a nejsnazší a jediné správné cestě 

k zajištění míru. Právě u těchto deníků, ještě společně s nedělníkem The Observer, převládlo 

v interpretaci událostí i hmatatelné antičešství a názor, že by malý národ a jeho pohraničí 

neměly stát v cestě všeobecnému míru. Tato interpretace skutečností a možností řešení sporu 

však nezůstala pouze na stránkách bulvárního tisku, přenesla se například i do obsahu The 

Times. Právě jeden z nejstarších britských novinových titulů byl, i díky svému hlavnímu 

editorovi Geoffreymu Dawsonovi a jeho kontaktům ve vládních kruzích, především na 

ministerstvu zahraničí, polooficiálním deníkem vlády a interpretoval události ve znění, 

které Chamberlainově politice silně konvenovalo. Názorům The Times navíc dodávala 

kredibilitu jejich reputace a historie jednoho z nejstarších a nejserióznějších periodik na 

ostrovech. 

Příznačným rysem všech analyzovaných novin je adorace Nevilla Chamberlaina jako 

mírotvůrce, který si zaslouží ovace národa za zabránění válce v posledním okamžiku a za 

nastolení míru. Této interpretace se drží sborově všechny deníky a píšou o premiérovi jako o 

hrdinovi. Přesto byly tituly, které za Mnichovskou dohodou neviděly pouze mír, ač to pro ně i 

tak byl nejdůležitější faktor a výstup z jednání. Tituly The Daily Telegraph, News Chronicle či 

The Manchester Guardian se proti podmínkám dohody vymezily a poukazovaly na nedostatky 

a určité právní nesrovnalosti, které akt obsahuje a co ve výsledku znamená. Věnovaly se také 

ve větší míře osudu Československa, což u ostatních periodik vysledovat nelze. Přesto lze 

konstatovat, že z mnou analyzovaných deníků se s mírem nesmířil pouze News Chronicle, který 

požadoval pro Československo větší garance a lepší podmínky dohody. U The Daily Telegraph 

a The Manchester Guardian přeci jen v celkovém vyznění převážely výhody a záruky míru nad 

„obětováním Československa“. 

Lze tak s určitostí tvrdit, že většina periodik razila politiku appeasementu, konvenovala 

jí a zároveň podceňovala politiku a požadavky Mussoliniho fašistické Itálie, ale především 

Hitlerova nacistického režimu. Jedněmi z nejdůležitějších propagátorů myšlenek appeasementu 

byly seriózní deníky The Times a The Daily Telegraph. Bulvární noviny jako Daily Mail, Daily 

Mirror nebo Daily Express nejen že podporovaly politiku usmiřování a nejjednodušší cestu 

k míru, v jejich článcích a obsahu je navíc cítit zjevně špatná interpretace a neodhadnutí 
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nacistické problematiky, jež místy hraničily s adorací a inklinací k daným režimům a jejich 

ústředním osobnostem, které před miliony svých čtenářů ospravedlňovaly a ujišťovaly, že 

Velké Británii žádná válka nehrozí. Právě tyto tituly patřily ve Velké Británii k těm 

nejčtenějším. Paradoxně pak může působit jejich časté apelování na znovuvyzbrojení britské 

armády ve stejném období, kdy tvrdily, že Německo a Itálie nejsou agresivní a expanzionistické 

země. Dá se říct, že povědomí o nesvobodné povaze nacistické společnosti bylo zakořeněno 

v téměř každé redakci tisku, navíc je implicitně a pro Německo nepříznivě uváděna 

do kontrastu s Velkou Británií jako demokratickou společností. Což však může vyznívat trochu 

alibisticky, vezmu-li v úvahu, že v zahraničních záležitostech britský tisk svorně, až otrocky 

podporoval Chamberlainovu politiku ústupků proti agresorovi. Dokonce i noviny, které 

předsedovi vlády politicky odporovaly, tedy labouristický Daily Herald či liberální The 

Manchester Guardian. Zvítězila u nich totiž splněná povinnost ujednaného míru a oddálení 

bezprostředního nebezpečí, které již Velké Británii podle tisku nemělo hrozit a měla před ní 

podle britských novin ležet dlouhá léta míru. 
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