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1) Úvod 

 

Období Druhé republiky je v českém obecném historickém povědomí stále 

třináctou komnatou, o níž se dnes už sice dobře ví, ale nerado se do ní vstupuje. Po 

dvaceti letech liberálně demokratické První republiky, jejíž odkaz je převážně 

pozitivně přijímán, nastoupilo pochmurné období autoritářského, antidemokratického 

a antisemitského režimu. Toto období, začínající podepsáním Mnichovské dohody 

29.-30. září 1938 a končící vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava 14.-15. března 

1939, bylo vyvrcholením pohnutých a dramatických událostí roku 1938 v Evropě a 

zejména v Československu.  

Právě z důvodu zvláštního významu a rozporuplnosti Druhé republiky jsem se 

rozhodla si toto období vybrat. Pohled na Druhou republiku očima německých 

liberálních novin je téma, které u nás navíc není ještě příliš zpracované. Články 

zabývající se česko-slovenskou tematikou Druhé republiky ve významných tehdejších 

německých novinách Frankfurter Zeitung mi pomohly získat mnoho nových 

informací. Problém jsem zpočátku měla s výběrem novin, protože meziválečný 

celoněmecký liberální tisk se příliš nedochoval, a pokud ano, tak nekompletní. 

Německé noviny Frankfurter Zeitung, které jsem si vybrala, všechny mé podmínky 

splňovaly a v období Druhé česko-slovenské republiky se celé dochovaly. Díky 

projektu Erasmus jsem odjela na zimní semestr 2007/2008 do Frankfurtu nad 

Mohanem, na Universitu Johanna Wolfganga Goetheho. Výtisky novin jsem měla k 

dispozici na mikrofilmu, v moderní knihovně university. V Praze nejsou výtisky 

německých novin Frankfurter Zeitung z období Druhé republiky k dispozici 

v knihovnách ani v archivech. 

Moji práci jsem rozdělila do sedmi kapitol. V první kapitole „Úvod“ 

seznamuji obecně s prací a proč jsem si toto téma vybrala. V druhé kapitole „Metody, 

výzkum, cíle“ vysvětluji použité metody, postup výzkumu a cíle, kterých bych chtěla 

dosáhnout. Ve třetí kapitole „Charakteristika deníku Frankfurter Zeitung“ seznamuji 

s deníkem, který tvoří jádro mé bakalářské práce a věnuji se onomu výjimečnému 

postavení, který deník ve třicátých letech dvacátého století v Německu měl. 

Čtvrtá kapitola „Pohled na cestu k Mnichovu“ popisuje hlavní události roku 1938, 

které podepsání Mnichovské dohody předcházely. V páté a šesté kapitole, „Druhá 

republika v politice a hospodářství na stranách FZ v říjnu a listopadu 1938“ a 

„Druhá republika v politice a hospodářství na stranách FZ od prosince 1938 do 
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15.3.1939“ se zabývám pramenným výzkumem novin. Výzkum jsem tedy rozdělila 

do dvou etap. Sedmá kapitola „Závěr“ obsahuje celkový závěr mých analýz. 

 

2) Metody, výzkum, cíle 

 

Jak jsem již zmínila v úvodu, rozhodla jsem se ve své práci věnovat období 

Druhé republiky. Tak, jak se o něm psalo v celoněmeckém liberálním tisku, resp. 

v novinách „Frankfurter Zeitung“ s podtitulem „und Handelsblatt,“ které podle slov 

jeho redaktorů, byly „jedinými demokratickými novinami vydávanými před druhou 

světovou válkou pro liberálně smýšlející čtenáře“1. Lze se jen těžko dohadovat o tom, 

jak moc noviny byly, či nebyly liberální. Pravdou ale je, že noviny podávaly většinu 

článků bez vlastních subjektivně zabarvených komentářů a jako jediné německé 

noviny se postavily na stranu Versailleské dohody a propagovaly mír v Evropě.2 

Podle autorů zabývající se německým tiskem devatenáctého a dvacátého století byl 

novinám Frankfurter Zeitung ponechán jejich liberální charakter proto, aby sloužily 

jako příklad všem, že nacistické Německo je stále alespoň částečně demokratické.3   

Ve třicátých letech se noviny vydávaly třikrát denně, zabývala jsem se pouze 

jejich ranními výtisky, jelikož jen ty se plně dochovaly. Samotný výzkum, sběr 

materiálů, probíhal od října 2007 do února 2008. Prováděla jsem podrobnou textovou 

analýzu vyexcerpovaných článků s česko-slovenskou tématikou 83. ročníku FZ. 

Opírala jsem se o analýzu diskursu novinových článků. Získala jsem velké množství 

požadovaných článků a zpráv, které jsem dále dělila do několika tematických skupin: 

• zprávy z politiky 

• zprávy z hospodářství 

• zprávy ze sportu 

• články a zprávy týkající se kultury 

• zprávy „ostatní“ 

                                                 
1 Die Gegenwart: Ein Jahrhundert der Frankfurter Zeitung begründet von Leopold Sonnemann. 1856 – 
1956. Mit Beiträgen von Max von Brück (u.a.). Frankfurt am Main 1956. Str. 10. 
2 tamtéž 
3 Koszyk, K.: Deutsche Presse 1914-1945. Geschichte der deutschen Presse, Teil III. Colloquium 
Verlag Berlin 1972; Stöber, R.: Deutsche Pressegeschichte: von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Konstanz 2005. 
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Těžištěm novin bylo politické a hospodářské zpravodajství. Vzhledem k tomu, 

že článků zabývajících se sportem, kulturou, či „ostatním“ bylo úplné minimum, 

rozhodla jsem se soustředit pouze na politické a hospodářské zprávy. 

Období Druhé republiky jsem rozdělila ve svém výzkumu do dvou částí. V 

první části, 1.10.1938 – 30.11.1938, byla frekvence článků o Česko-Slovensku 

v novinách velmi vysoká. Články se zabývaly především pomnichovskými důsledky 

a čs. politickým systémem. Z toho důvodu jsem se rozhodla svoji první část ukončit 

datem 30.11.1938, zvolením Emila Háchy do funkce prezidenta a zvolením nové 

vlády, čímž hlavní politické změny v Česko-Slovensku končí. V druhé části, 

1.12.1938 – 15.3.1939, se frekvence článků o Česko-Slovensku zmírnila. 

Ve své práci si kladu za cíl zjistit, jaké články (podle témat) podávaly noviny 

Frankfurter Zeitung o Česko-Slovensku, kolik jich v deníku vycházelo, při jakých 

příležitostech byly publikovány a do kterých kategorií podle kontextu se dají rozdělit. 

Jsem si vědoma toho, že v úvahu by přicházelo zkoumat i autory článků (či agenturní 

zdroje), jaké byly žánry atd. Já jsem se však zaměřila pouze na obsahy a frekvenci 

článků a zpráv. 

Dalším mým cílem je zjistit, jaký pohled na česko-slovenskou společnost se 

nabízel čtenářům celoněmeckého deníku na konci třicátých let, před vstupem do 

druhé světové války. Zda a jak je reflektovaná politická a hospodářská situace Česko-

Slovenska, její osobnosti a její obyvatelé.   

 

 

3) Charakteristika deníku Frankfurter Zeitung  

 

3.1 Historický vývoj 

  

Noviny, které později přijaly název „Frankfurter Zeitung“, vznikly 21. 

července 1856 ve Frankfurtu nad Mohanem.4 Bankéř Leopold Sonnemann5 je začal 

vydávat v každý pracovní den jako obchodní zpravodajství „Frankfurter 

                                                 
4 Verlag der Frankfurter Zeitung: Geschichte der Frankfurter Zeitung 1856 bis 1906. FFM 1906, s. 7. 
5 Leopold Sonnemann (1831-1909), německý bankéř, žurnalista, nakladatel a politik, původu 
židovského. Absolvoval obchodní akademii a nastoupil do otcova obchodu se sukny. Poté se vydal se 
Frankfurtu/Mohanem, kde se stal bankéřem. Roku 1856 založil frankfurtské noviny. V letech 1871-77 
a 1878-84 se stal poslancem za Frankfurt na říšském sněmu a členem německé strany lidové. Zabýval 
se otázkami národohospodářskými, zvláště mincovními a bankovními. Významnou úlohu zastával od 
r. 1868 v městském zastupitelstvu frankfurtském. 
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Geschäftsbericht“ určené jeho zákazníkům. První číslo nového frankfurtského 

obchodního zpravodajství vyšlo v rozsahu čtyř stránek, ve formátu 32 ¼ cm na 20 ½ 

cm. 

Hned na začátku získal „Frankfurter Geschäftsbericht“ u veřejnosti velkou 

popularitu. Po několika týdnech se Sonnemann rozhodl dodat vzhledu a obsahu 

zpravodajství více novinové formy a tak vyšel 27. srpna 1856 deník pod názvem 

„Frankfurter Handelszeitung“. Společně s přijetím nového titulu a s přechodem 

k novinové formě se i dále snažil přizpůsobit požadavkům veřejnosti. Dne 6. prosince 

1857 vyšlo první číslo s přílohou fejetonu a dne 12. února 1858 vyšel první čistě 

politický úvodník. Aby každý nezúčastněný poznal, že noviny nadále budou i 

politickými listy a nebudou jen výlučně odborným listem zabývajícím se obchodem, 

bylo jméno deníku dne 1. září 1859 změněno na „Neue Frankfurter Zeitung“ 

s podtitulkem „Frankfurter Handelszeitung“. Bylo také oznámeno, že deník bude 

vycházet třikrát denně. Politické zaměření novin objasnil článek „Pozvánka 

k předplacení“:6 

 

„Svobodně a nezávisle sloužíme vlasti a odpovídajícímu pokroku. Nerušený rozvoj 

národního ducha bez přejímání cizích vzorů, silná a prostřednictvím vnitřní svobody ještě 

mocnější jednota Německa . . ., to jsou cíle naší snahy. Uvnitř svobodný a veřejný, 

bojující za liberální státní podobu, neznáme v boji směrem navenek žádnou stranu a 

neobhajujeme nic kromě tohoto jednoho velkého německého národa. Náš program zní: 

Německo je navenek tak mocné, jako uvnitř svobodné.“      

 

  Ve své nové podobě přinášely „Neue Frankfurter Zeitung“ v letech 1860/66 

politické a kulturněhistorické úvodníky, politické přehledy nejprve o zahraničních a 

poté i o německých vztazích a měly stále vzrůstající počet korespondentů. Ve svém 

postoji k vnitřní politice Německa prošly noviny v těchto letech pozoruhodnou 

změnou. Bismarck byl v „Neue Frankfurter Zeitung“ a v souladu s veškerým 

liberálním tiskem v Německu poctěn největším projevem nedůvěry, neboť v něm prý 

člověk viděl typického představitele pruského junkerství a tudíž i rozhodujícího 

nepřítele liberálních idejí. Bismarckův politický koncept sjednocení Německa pod 

pruskou nadvládou byl novinami „Neue Frankfurter Zeitung“ od základu odmítnut.7  

                                                 
6 Verlag der Frankfurter Zeitung: Geschichte der Frankfurter Zeitung 1856 bis 1906. FFM 1906, s. 44. 
7 Verlag der Frankfurter Zeitung: Geschichte der Frankfurter Zeitung 1856 bis 1906. FFM 1906, s. 45. 



 10 

  Odmítnutí pruské politiky novinami „Neue Frankfurter Zeitung“ vedlo 

nakonec k tomu, že bylo šíření deníku v pruském státě zakázáno. Když bylo poté roku 

1866 Pruskem obsazeno svobodné město Frankfurt, nezbývalo novinám nic jiného 

než se přesunout na jiné místo. Tím novým místem se stal Stuttgart, kde již 2. srpna 

1866 vyšly pod názvem „Neue Deutsche Zeitung,“ ve stejném formátu a skoro ve 

stejné podobě. „Neue Deutsche Zeitung“ si zachovaly svobodomyslný, demokratický 

směr původních „Neue Frankfurter Zeitung,“ avšak v důležitých politických otázkách 

braly plný ohled na zemi, jejíž pohostinnosti velkoryse užívaly. 

  Po zrušení válečného stavu mohly noviny uvažovat o přesídlení zpět do 

Frankfurtu. Dosáhnout zrušení zákazu novin však tehdy bylo skoro nemožné a trvalo 

by dlouhou dobu. Z tohoto důvodu padlo rozhodnutí založit noviny nové. Pruský 

komisař jejich vydávání povolil jen pod podmínkou, že se „budou držet co nejdále od 

politiky“.8 Tento příkaz ale nemohl být  z důvodu legislativy přesně dodržen a tak 

vyšel 16. listopadu 1866 opět politický deník, s upraveným názvem  

„Frankfurter Zeitung 

und Handelsblatt“. 

  Tento úspěšný vývoj byl rozhodující měrou zásluhou jeho činorodého 

zakladatele Leopolda Sonnemanna, který vedle předsednictví v dozorčí radě zastával 

místo ve vedení podniku a v redakční radě. Post šéfredaktora roku 1873 ve 

Frankfurter Zeitung zanikl: prostřednictvím demokraticky vedené redakční rady se 

uznávalo jen vedení kolegiální. V roce 1902, krátce po svém sedmdesátém roce 

života, jmenoval Sonnemann na místo ředitele Švýcara Theodora Curtiho a předal mu 

správu nakladatelství. Mezi další vedení novin patřil např. Josef Stern, který měl 

dlouhou dobu přednostní postavení v politické části novin a Ludwig Cohnstaedt, 

který skoro třicet let působil ve vedení hospodářské a obchodní části novin. Po smrti 

Leopolda Sonnemanna roku 1909 vstoupili v únoru 1910 jeho dva bratranci Heinrich 

a Kurt Simon do vedení novin, kde působili až do své rezignace roku 1934. Nahradil 

je Carl Bosch, který noviny vedl až do jejich konce. 

  Hospodářská situace většiny novin byla na konci Výmarské republiky velmi 

ohrožená. Po převzetí moci národních socialistů vzniklo další nebezpečí, že vládnoucí 

strana bude všechny noviny utlačovat či vyvlastňovat. Rok 1933 znamenal také velké 

nebezpečí pro mnohé zaměstnance deníku. Ostrý antisemitický směr nového režimu 

                                                 
8 Werber, Rudolf: Die „Frankfurter Zeitung“ und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus. 1964, s. 19. 
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totiž silně ohrožoval židovské členy redakce. Mnozí zaměstnanci museli noviny 

okamžitě opustit, protože jim Goebbelsův zákon o redaktorech (z němč. 

Schriftleitergesetz vydán 4. října 1933), s účinností od 1.1.1934,9 zakazoval 

vykonávat své povolání. Zákon o redaktorech též vyžadoval jmenování šéfredaktora. 

U Frankfurter Zeitung zaujal tento post Rudolf Kirchner, dlouholetý londýnský 

korespondent a ředitel berlínské kanceláře. 

  Co se týče vlastnických vztahů nakladatelství novin Societäts-Druckerei, které 

založil Leopold Sonnemanna, celý provoz přešel v dubnu 1939 z rukou Carla Bosche 

do rukou holdingové společnosti nesoucí jméno Herold-Verlag G.m.b.H. Tato 

holdingová společnost se sídlem v Berlíně nebyla nic jiného než odnoží mocného 

nacistického koncernu Max-Amann-Konzerns10. Vedení nakladatelství a redakce 

novin se tak náhle ocitly v hospodářské závislosti na vládnoucí nacistické straně. Při 

stále přibývajících potížích s cenzurními zásahy a finančními potížemi vyšlo 31. 

srpna 1943 poslední číslo novin. Po druhé světové válce, 1. listopadu 1949, se část 

bývalých redaktorů FZ spojila a vznikly „Frankfurter Allgemeine Zeitung,“ které se 

dodnes hlásí k tradici Frankfurter Zeitung.  

 

3.2 Postavení FZ na německém mediálním trhu 

  

Při vcelku demokratickém postoji FZ bylo samozřejmé, že se stavěly na odpor 

radikálním silám, stejně jako marxistickým a nacistickým hnutím. V roce 1933 

ovlivnily noviny tři základní opatření. Zřízení Říšského ministerstva pro národní 

osvětu a propagandu vládním usnesením 11. března 1933. Říšský komorní zákon 

z 22. září 1933 omezující práva tisku, rozhlasu a literatury a zákon o spisovatelích ze 

4. října 1933. Vedoucí osobou Říšského ministerstva pro národní osvětu a 

propagandu se stal Joseph Goebbels, který byl zároveň i vůdcem říšské propagandy 

NSDAP (Národně socialistické německé dělnické strany). Novinářská práce byla 

regulována tiskovými nařízeními a denními hesly. Mezi lety 1933 a 1945 bylo 

vydáno přibližně 80 000 – 100 000 tiskových nařízení.11 Mezi roky 1934 až 1944 

                                                 
9 Werber, Rudolf: Die „Frankfurter Zeitung“ und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus. 1964, s. 21. 
10 Max Amann (1902-1957), člen NSDAP. Vedl vedoucí nacistické nakladatelství Eher. Založil té 
doby největší koncern Max-Amann, který řídil veškerý nacionálněsocialistický tisk a postupně pod 
sebe dostával všechen tisk, který nebyl plně v souladu s nacismem.  
11 Stöber, R.: Deutsche Pressegeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart. Konstanz 2005, s. 
151. 
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ukáznily disciplinární soudy přibližně 1 200 – 1 300 novinářů. Státní kontrola 

nahradila dozor nakladatele.  

Liberálních novin nebylo po roce 1933 mnoho. Byly to většinou deníky z 

velkých měst. V následující tabulce je vytvořen přehled liberálních novin v Německu 

z období konce devatenáctého století a první poloviny dvacátého století.  

 

Jednotlivé občansko-liberální noviny12 

 Šéfredaktor, 

vydavatel 

Doba vydávání Náklady 

Königlich-

priviligierte 

Berlinische Zeitung 

(přezdívka: 

Vossische Zeitung, 

od roku 1904 

oficiální jméno) 

Georg Bernhard; 

Christian Friedrich 

Voss  

 

1617 - 31.3.1934 1776: 2 000 

1848: 24 000 

1918: 80 000 

1928: 65 370 

1934: 41 000 

Kölnische Zeitung 

(předchůdci od roku 

1651, posledně jako 

Kölner Zeitung) 

Karl Heinrich 

Brüggemann; 

Marcus DuMont 

9.6.1802 - 

31.8.1809 

14.1.1814 - 

11.3.1943 

1802: 250 

1848: 17 388 

1870: 40 000 

1923: 80 000 

Frankfurter 

Zeitung (název od 

roku 1866, nejdříve 

Frankfurter 

Geschäftsbericht) 

Žádný šéfredaktor, 

ale kolegiální 

vedení; 

Leopold 

Sonnemann 

 

21.7.1856 - 

31.8.1943 

1862: 3 500 

1890: 34 800 

1917: 170 000 

1934: 100 000 

1943: 30 000 

Berliner Tageblatt Theodor Wolff; 

Rudolf Mosse 

1.1.1872 - 

31.1.1939 

1872: 5 000 

1900: 68 000 

1914: 230 000 

1931: 150 000 

 

 

                                                 
12 Stöber, R.: Deutsche Pressegeschichte: von den Anfängen bis zur Gegenwart. Konstanz 2005, s. 
237. 
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Při stále stoupající moci Hitlera nikdo neočekával, že by se liberálně-

demokratický deník jako byl Frankfurter Zeitung, ve kterém pracovala řada 

židovských redaktorů, mohl udržet nad vodou. Očekávaný zákaz po roce 1933 ale 

nepřicházel. Za jednu z hlavních příčin se považují zahraničněpolitické události. 

Velmi přesně je toto řečeno v Hitlerově dokumentu, kde se píše: „Ze 

zahraničněpolitických důvodů budou noviny jako ´Frankfurter Zeitung´ na mé přání 

dále vydávány. Vnitřní poměry [deníku]  jsou přesně stanovené“.13 Šlo o tzv. „alibi 

tisk“, tj. o publikaci, jejíž existence měla cizině dát najevo, že jsou národně-

socialističtí politici tolerantnější než je jejich pověst. Při těchto předpokladech ale 

musela pro FZ nastat kritická situace, jakmile by mezistátní styky přestaly fungovat. 

Tento stav nastal, když se válečné dění vyvinulo v neprospěch Třetí říše, po bitvě o 

Stalingrad v roce 1943. V srpnu 1943 byla také činnost novin trvale zakázána.  

 

3.3 Čtenářská základna, obsah FZ a náklad 

 

Frankfurter Zeitung stály na prvním místě německého žurnalismu vzhledem 

ke své umírněnosti, objektivitě, vynikajícímu zpravodajství a výbornému kulturnímu 

obsahu. Tuto pozici také posilovali jejich přispěvatelé, což byli většinou muži s 

dobrým postavením ve světě vědy, obchodu a vlády – FZ publikovaly články 

například od Philipa Scheidemanna, Thomase Manna, Martina Bubera, Hermana 

Hesse, Theodora Adorna či Maxe Webera.  

Roku 1934 byl vytvořen přehled sociálních struktur čtenářů FZ. Tato statistika 

začlenila pravidelné odběratele novin FZ následovně:14  

• 36,9 % vlastníci firem a firmy;  

• 14,5 % finančníci;  

• 13,2 % samostatně výdělečně činné osoby;  

• 9,5 % kluby, hotely, cestovní kanceláře;  

• 9,3 % úřady a vyšší úředníci;  

• 6,9 % právní zástupci, obchodníci, úředníci;  

• 4,7 % důchodci a soukromníci;  

• 5,0 % různá povolání.       

                                                 
13 Die Frankfurter Zeitung (1856-1943) in: Deutsche Zeitungen des 17. bis 20. Jahrhunderts. S. 252. 
14 Die Frankfurter Zeitung (1856-1943) in: Deutsche Zeitungen des 17. bis 20. Jahrhunderts. S. 250. 
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Frankfurter Zeitung byl rozdělen do tří částí, které byly tvořeny třemi 

samostatnými redakčními okruhy: politická část, finanční část (tzv. Handelsteil) a 

kulturní část (tzv. Feuilleton). Politický redakční okruh byl dále dělen na politiku 

domácí, politiku zahraniční a na politiku z celého světa. Hospodářský redakční okruh 

se dělil na celkový hospodářský přehled, burzy, půjčky a akcie, zprávy o počasí a 

inzeráty. Kulturní redakční okruh se dělil na fejetony a sport. V neděli vycházely 

přílohy o cestování, literatuře či o ženách. Noviny se vydávaly třikrát denně. 

Od počátku svého vzniku stoupal náklad novin každým rokem. Roku 1866 se 

náklad vyšplhal na 8000 výtisků denně a o skoro deset let později, roku 1875, to již 

bylo 20 000 výtisků denně. Po padesátiletém výročí založení, roku 1906, noviny 

zveřejnily, že v porovnání s rokem 1856, kdy za rok vyšlo 1680 stran FZ s 91m2 

potištěné plochy, vyšlo roku 1906 již přes 7000 stran o ploše 1300 m2. Mezi 

červencem 1911 a červencem 1912 činila délka zpravodajství v jednom sloupci novin 

následující: v obchodní části 4205 m, v zahraniční 1225 m, v německé politice 1871 

m, ve fejetonech 1926 m, v lokálním zpravodajství 318 m, ve sportu 141 m a v počasí 

108 m.  

Roku 1917 dosáhly FZ doposud svého největšího nákladu: vycházelo 170 000 

výtisků denně, hlavně díky předplatnému. Roku 1934 se počet výtisků snížil a denně 

se prodalo něco přes 100 000 kusů. Mezi lety 1937 a 1938 činil denní náklad 

v pracovní dny kolem 75 000 kusů, o víkendu 95 000 kusů. Za války se v sobotu 

mohlo vytisknout a prodat až 200 000 čísel. Ve svém posledním roce života, roku 

1943, se však počet snížil na 30 000 denních výtisků. Jedním z možných vysvětlení 

tohoto snížení nám vtipně podává spisovatel Kurt Paupié: „čtenáři chybí, jsou buď 

mrtví, či nedosažitelní“.15  

 

4) Pohled na cestu k Mnichovu 

 

Na podzim 1937 začala v Evropě kritická doba pro osudy míru a demokracie. 

Docházelo ke zhoršování mezinárodní situace a mezinárodní politiku určovaly 

utilitární zájmy mocností. Po nástupu Nevilla Chamberlaina do čela britského 

kabinetu v jeho politice převládl bezvýhradný appeasement. Při rozhovorech 

britského ministra lorda E. Halifaxe s A. Hitlerem v listopadu 1937 se projednávala 

                                                 
15 Paupié, K.: Die Frankfurter Zeitung. in: H.-D. Fischer (Hrsg.): Deutsche Zeitungen des 17. bis 20. 
Jahrhunderts. Verlag Dokumentation, Pullach 1972. S. 250. 
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situace ve střední Evropě. Britská strana dala neoficiálně najevo ochotu Německu 

dále ustupovat za předpokladu, že nedojde k válce. Výsledky jednání Hitlera s lordem 

Halifaxem shrnul premiér Chamberlain v soukromém zápisu z 26. listopadu 1937: 

„Nevidím důvod, proč bychom nemohli říci Německu: dej nám uspokojivé záruky, že 

nepoužiješ síly, když se chceš vypořádat s Rakušany a Čechoslováky, a my ti dáme 

podobné záruky, že nepoužijeme síly, abychom zabránili změnám, budeš-li jich chtít 

dosáhnout mírovými prostředky.“16  

V březnu roku 1938 přistoupil Hitler bez vážnějších obav k realizaci svých 

plánů. První bylo na řadě Rakousko a jeho připojení (anšlus) k Německu ve jménu 

sjednocení všech Němců v jednom státě. Tento krok vyvolal v Evropě jen formální 

diplomatické protesty. Následovalo Československo. Hitler od něho požadoval, aby 

Německu odstoupilo pohraniční území obývaná převážně německým obyvatelstvem. 

Ve skutečnosti chtěl víc: zničit Československo a anektovat české země. Usiloval o to 

v těsné spolupráci s politikou Sudetoněmecké strany (SdP), která pod vedením 

Henleina působila na území sudetoněmeckého pohraničí v plném souladu s politikou 

říše.  

Československá zahraniční politika se snažila odrážet zlověstně hrozící 

důsledky britské a francouzské politiky usmiřování. Po anšlusu Rakouska se zaměřila 

na obnovu československých bezpečnostních garancí. Obranu ČSR spojovala 

s obranou demokracie ve střední Evropě a demokratický Západ ji podle 

československé argumentace měl hájit ve vlastním zájmu, jak z hlediska čistě 

mocenského, tak i pro fakt nedělitelnosti míru a demokracie jako obecně platných 

principů. Všechny aktivity čs. diplomacie soustředěné k obraně státu ale nenacházely 

adekvátní ohlas.  

Předseda čs. vlády Milan Hodža se soustředil na národnostní vyrovnání. Dne 

1. dubna se sešel s delegací strany SdP, slovenskou Hlinkovou stranou a se zástupci 

menšiny polské a maďarské, kterým nabídl podstatné ústupky ve vládním návrhu 

(např. zákaz odnárodnění, proporcionální účast menšin na státním rozpočtu, školskou 

samosprávu, úpravu jmenování státních úředníků). Měly vytvořit nový komplet 

národních práv v zemi. Na delegaci premiér s náplní seznámil ve víře, že Západ 

republiku podpoří. Navržená opatření však byla záhy odmítnuta jako nedostatečná a 

zčásti nepřijatelná. SdP již měla taktiku kladení stále nových požadavků, ve kterých 

                                                 
16 Kvaček, R.: Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-1937. Praha 1966. S. 425. 
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se vedle sotva uskutečnitelných vyskytovaly i naprosto nepřijatelné. V poslanecké 

sněmovně disponovala 55 křesly a stala se jednoznačně největší politickou stranou 

v Československé republice. Za SdP šlo nyní 83,3% německých poslanců.17  

Ve dnech 23.-24. dubna 1938 byl svolán sjezd SdP do Karlových Varů. Jeho 

jednání usneslo osm bodů, známých jako „karlovarské požadavky“. Jejich obsah a 

formulace přesně odpovídaly hitlerovskému pojetí; byly neurčité nebo přesahovaly 

možnosti ČSR jako jednotného suverénního státu. Byly to: 1.rovnoprávnost a rovnost 

pro sudetoněmeckou národní skupinu; 2.její uznání za právní osobnost; 3.uznání a 

zabezpečení německého sídelního území; 4.německá samospráva pro všechny oblasti 

veřejného života; 5.zákonná ochrana příslušníků národa, žijících mimo národní 

„uzavřené území“; 6.odstranění bezpráví spáchaných na národu od vzniku ČSR 

včetně náhrady škod; 7.v německém území němečtí veřejní zaměstnanci; 8.svoboda 

přiznání se k němectví a k „německému světovému názoru“.18 Požadavky jako celek 

byly pro vládu nepřijatelné. Vrátit stav před rok 1918, od kterého se mohl český 

národ vyvíjet bez nadpráví rakouských Němců (včetně Němců českých), bylo spíše 

provokací než požadavkem. Sjezd byl ve vývoji sudetoněmecké otázky přelomem. 

Historický čas se na jaře 1938 zhušťoval. Květen probíhal v českém a 

moravskoslezském pohraničí ve znamení předvolební kampaně SdP, jež se cítila už 

naprostým vítězem. Ve velké většině obcí se také ujala vlády.19 Mimořádná čs. 

vojenská opatření spojená s povoláním záloh a zaujetím ostrahy hranic státu, pro něž 

se vžilo označení „květnová mobilizace“ 1938, ale přispěla k zostření národnostních 

sporů a henleinovce sice zbrzdila jen nakrátko, Čechům a Slovákům však dodala 

v úsilí o obranu státu sebedůvěry. Nakonec byla využita k vystupňování nátlaku 

Německa a západních spojenců na ČSR.  

Aby československá politika získala podporu a ukázala, že nechce být 

původcem eskalace mezinárodního napětí, podnikli političtí představitelé řadu 

vstřícných kroků. Na začátku srpna 1938 tak souhlasili s vysláním mise lorda 

Runcimana do ČSR. Prezident E. Beneš sám převzal vyjednávání s představiteli SdP 

a po dohodě s vládou premiéra M. Hodži jim nabídl splnění jejich požadavků na 

autonomii pro německou menšinu. Ve dnech 25.-29. srpna předložil Beneš SdP a 
                                                 
17 Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918-1938). Díl třetí: O přežití a o život (1936-1938). 
Nakladatelství Libri, Praha 2003. s. 513. 
18 Klimek, A.: Velké dějiny zemí Koruny české. 1929-1938. Svazek XIV. Paseka Praha Litomyšl 
2002. s. 543. 
19 Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918-1938). Díl třetí: O přežití a o život (1936-1938). 
Nakladatelství Libri, Praha 2003. s. 523. 
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Runcimanovi návrh nového řešení. Později dostal název „třetí plán“ („prvním 

plánem“ bylo jeho dubnové memorandum, druhým pak národnostní statut). Ale ani 

tuto dohodu už sudetoněmečtí politici nechtěli akceptovat. Zachovali se obdobně jako 

v předešlých dvou případech, kdy odmítli dvě znění národnostního statutu, který se 

snažil o velkorysé řešení celkové národnostní politiky československého státu. 

Henlein byl ochotný vyjednávat jen na základě karlovarských požadavků a Runciman 

po schůzce s Henleinem označil Benešův elaborát za nedostatečný. V pokynech 

z Londýna bylo jasně řečeno, že sudetská otázka musí být vyřešena do očekávaného 

sjezdu NSDAP, který byl stanoven na 6. září v Norimberku. 

5. září předložil Beneš „čtvrtý plán“, který byl už jen krůček od toho, aby 

předal správu pohraničních území do rukou Henleinovy nacistické strany. Lord 

Runciman ho přijal jako krajnost, kam až vláda mohla ustoupit. Henleinovi lidé 

odpověděli, že do jednání s vládou vstoupí SdP až po Hitlerově projevu na sjezdu 

NSDAP. Svou roli katalyzátoru rozpadu ČSR pak naplnili 13. září 1938, kdy došlo 

k vystupňování teroristických činů henleinovců v pohraničí. Vláda vyhlásila stanné 

právo a armádní jednotky situaci zklidnily. SdP byla zakázána. 

Po neúspěšném pokusu henleinovců o puč se Hitler soustředil na variantu řešit 

vyhrocenou situaci na diplomatickém poli. Oprávněně předpokládal obavy Britů a 

Francouzů z hrozícího ozbrojeného konfliktu a jejich přitakání možnosti řešit situaci 

na úkor Československa. Hitler se sám ujal režie jednání a v jejich průběhu sáhly 

Velká Británie a Francie až k drsnému nátlaku na čs. politiky. 21. září svolilo ČSR 

předat nacistické říši oblasti, kde Němci tvořili více než polovinu obyvatel. Hitlerovi 

už ale požadoval víc. V ČSR mezitím docházelo k demonstracím, požadavkům 

zajistit obranu. Dne 22. září nato odstoupila Hodžova vláda a byla vytvořena 

úřednická vláda národní obrany, která pod vedením generála Jana Syrového působila 

až do konce listopadu 1938. V československé veřejnosti mezitím vládlo odhodlání 

postavit se na odpor a zároveň žila naděje na vznik širší mezinárodní koalice 

v případě napadení Německem. 

Po ztroskotání druhého jednání Chamberlaina s Hitlerem 22. a 23. září 

v Godesbergu (první bylo v Berchtesgadenu 15. září), naznačili Britové a Francouzi, 

že ČSR již nemohou odrazovat od vyhlášení mobilizace. V jejím vyhlášení 24. září 

ale spatřovali jen politický prostředek ke zmírnění Hitlerových godesberských 

požadavků, do kterých vtělil také územní požadavky Polska a Maďarska. Čs. vláda je 

odmítla, neboť ohrožovaly samotnou existenci státu.  
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Velká Británie a Francie nadále hledaly politické východisko ze vzniklé krize. 

Řešení měla nalézt konference čtyř velmocí (Velká Británie, Francie, Německo a 

Itálie), která byla svolána na 29. září do Mnichova, na jejíž jednání nebyli přizváni 

zástupci Československa. Představitelé zúčastněných států podepsali dohodu o 

odstoupení pohraničí českých zemí Německu a v dodatku k dohodě nařizovali i čs. 

územní ústupky vůči Maďarsku a Polsku. Čs. souhlas s dohodou byl pokládán za 

samozřejmý.  

Mnichovská dohoda znamenala pro československý stát katastrofu jak 

národní, tak i státní, neboť její důsledky zpochybnily a rozkolísaly rozhodující 

atributy státní suverenity. Krize, jež potom ČSR zasáhla, se dotýkala všech oblastí a 

myslitelných dimenzí společenského života. Československé ústavní a politické 

činitele postavilo rozhodnutí mocností a jimi podepsaná dohoda před otázku, zda se 

podvolit a verdikt přijmout, anebo vést Československo do ozbrojeného konfliktu. 

Požadavky byly nakonec přijat. 

 

 

5) Druhá republika v politice a hospodářství na stranách FZ v říjnu a 

listopadu 1938 

 

5.1 Česko-Slovensko a jeho občané 

  

Jak již bylo v předchozích kapitolách několikrát zmíněno, představovaly 

Frankfurter Zeitung jeden z předních německých deníků. Tomu přirozeně odpovídaly 

jeho strukturovanost, okruh témat, o nichž své čtenáře informoval, a prostor, který jim 

byl věnován. Z hlediska zájmu novin i čtenářů stály v popředí zprávy týkající se 

politiky a hospodářství. O událostech politického charakteru, které byly ve 

Frankfurter Zeitung vůbec nejčetnější, noviny referovaly několikrát denně, zejména 

v měsíci říjnu 1938.  

Česko-Slovensko, které po Mnichovské dohodě zůstalo územně zmenšené o 

30 % a jehož počet obyvatel se snížil o 33 %20, bylo kromě neustálého tlaku ze stran 

všech svých sousedů zmítáno řadou vnitřních problémů. V deníku dominují v období 

října a listopadu 1938 témata zabývající se realizací „Mnichova“ a politickou situací 

                                                 
20 Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918-1938). Praha 2003, str. 626. 
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v ČSR. Právě v těchto dvou měsících docházelo v Česko-Slovensku k velkým 

změnám, k tzv. přestavbě státu. Lidé se špatně vyrovnávali s nově nastalou situací 

v zemi, která byla nadšením sudetských Němců ještě podtržena.  

Noviny FZ sledovaly politické dění v Česko-Slovensku v těchto dvou 

měsících velice pozorně. V říjnu a listopadu 1938 vyšlo v jejich politické části celkem 

256 článků a zpráv týkajících se česko-slovenské a sudetoněmecké politiky.  

Rozhodla jsem se kapitolu dělit do čtyř oddílů, které v novinách jasně 

dominovaly. Většina zpráv, o nichž bude kapitola pojednávat, pochází buď z článků 

dopisovatelů FZ v česko-slovenských zemích nebo ze stručných agenturních zpráv. 

Články se většinou objevují na první, či druhé straně novin. 

 

  5.1.1 Mnichovská dohoda a její realizace 

 

Dle Mnichovské dohody měla okupace pohraničí začít 1. října 1938 a skončit 

10. října 1938. Byla vymezena čtyři území, která se měla v určité dny vyklidit: úsek I. 

(1.-2. října), úsek II. (2.-3. října), úsek III. (3.-5. října) a úsek IV. (6.-7. října). 21 Úsek 

V., území převážně německého charakteru, měl vymezit tzv. mezinárodní výbor 

složený ze státního tajemníka německého ministerstva zahraničí E. von Weizsäckera, 

z vyslanců N. Hendersona (V.Británie), F. Ponceta (Francie), B. Attolica (Itálie) a 

československého zástupce, vyslance V. Mastného. Výbor se dělil na tři podvýbory: 

„A“ pro věci vojenské, „B“ pro otázky hospodářské a finanční a „C“ pro stanovení 

hranic. Konečné rozhodnutí padlo 5. října, kdy byla mezinárodním výborem přijata 

demarkační linie pro okupaci V. pásma, které se mělo uskutečnit 7. až 10. října.    

Po 13. říjnu pokračovala jednání o hranicích už jen jako jednání mezi 

německou a česko-slovenskou delegací. Dvoustranná německo-česká jednání začala 

26. října. Německá strana v nich odmítla všechny podstatné požadavky na 

etnografickou a dopravní korekturu hranic V. pásma. Naopak si vynutila ještě několik 

dalších drobnějších korektur ve svůj prospěch a 20. listopadu byly podepsány 

německo-české protokoly o stanovení německo-česko-slovenské hranice.  

Na začátku října se v novinách často objevují články s titulky jako „Der 

Einmarsch hat begonnen“ [Vpochodování začalo], „Der Einmarsch in die Zone II.“ 

[Vpochodování do 2. zóny] anebo „Vormarsch im Abschnitt III.“ [Postup v úseku 

                                                 
21 Kural, V., Radvanovský, Z. a kol.: „Sudety“ pod hákovým křížem. Albis International. Ústí nad 
Labem 2002, s. 41. 
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III.]. Články se zaměřují na to, zda dochází k přesnému plnění smluv a jak probíhá 

postup německé armády. Vyplývá z nich, že vše probíhá podle plánu a že Češi jsou 

vstřícní a nedochází ke střetům.22 Podle redaktorů FZ měl A. Hitler vše dobře 

zorganizované a pod kontrolou a proto k žádným problémům nedocházelo. Hitler 

není v žádném případě nahlížen v záporném smyslu, naopak, chce pomoci 

sudetoněmecké menšině. Tento bod je ve Frankfurter Zeitung velmi důležitý. Hitlera 

považují za člověka, který chce pouze splnit program Mnichovské dohody a tím 

pomoci sudetským Němcům nabýt svá práva. 

Odtržení čs. pohraničí na základě Mnichovské dohody bylo provázeno všemi 

možnými formami nátlaku a násilí, které byly namířeny zejména proti Čechům a 

Židům, ale i proti německým antifašistům. U FZ je vidět tendence tyto jevy 

bagatelizovat. Zmínky o jakýkoliv sporech mezi Čechy a sudetskými Němci na území 

jsou opomíjeny, stejně jako odliv Čechů z území Sudet po uzavření Mnichovské 

dohody. Velká pozornost je naproti tomu věnována sudetoněmeckým obyvatelům, 

kteří neustále Hitlerovi za své osvobození děkují.23 Noviny se tedy v článcích 

zabývajících se Sudety plně soustřeďují jen na sudetoněmecké obyvatele, na jejich 

„utrpení“ v posledních dvaceti letech a na jejich „zdevastované“ území.  

Články ve FZ neopomínají vyzdvihnout mezinárodní komisi, která má na 

starosti postupy okupace a vyslovují se k tomu, že komise pomáhá při udržení 

objektivnosti okupace. Je zajímavé, že se zprávy vyvarovávají subjektivních 

komentářů a mají jen informativní charakter. Noviny se tedy snaží o udržení své 

liberální nezaujaté pozice, ačkoliv postava Hitlera, která je považována za 

„zachránce“ Sudet, tuto pozici viditelně kazí, stejně jako „utiskovaní“ sudetští Němci, 

které v každém článku o Mnichovské dohodě neopomenou zmínit. 

Již v polovině října články zabývající se okupací pohraničí utichají. Noviny 

zaměřují svou pozornost na poměry v Sudetech a v ČSR, na jejich obyvatele. 

 

5.1.2 Charakteristika Druhé republiky 

 

Co se týče charakteristiky Druhé republiky, zabývají se FZ hlavně čs. 

politickou situací a čs. politickými osobnostmi. V prvních dvou říjnových týdnech 

v článcích dominují reakce česko-slovenských politiků na Mnichovskou dohodu. 

                                                 
22 Např. FZ 83/1938 z 4.10., s. 2, Der Vormarsch der deutschen Truppen, pražský korespondent. 
23 Např. FZ 83/1938 z 4.10., s. 2, Der Vormarsch der deutschen Truppen, pražský korespondent. 
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Hodně se píše o čs. prezidentovi Edvardu Benešovi, např. o jeho životě: „...er wollte 

ein europäischer Staatsmann sein und hat schließlich Europa gegen sich aufgebracht 

[chtěl se stát evropským politikem a nakonec si proti sobě popudil Evropu]“24. Pohled 

FZ na E. Beneše je dle mého názoru spravedlivý. Je pokládán za schopného státníka, 

který se sám, po událostech Mnichovské dohody, rozhodl odejít z úřadu, protože 

nedokázal předejít Mnichovské dohodě.25 FZ uznává, že pro československý lid 

znamená mnoho a že se i mnoho pro Československo zasloužil. V souvislosti s čs. 

státem nahlížejí noviny na podepsání Mnichovské dohody dvěma pohledy. První 

pohled je pohled očima sudetských Němců, kteří se díky „Mnichovu“ osvobodili a 

byly jim navráceny jejich práva. Druhý pohled je očima českého lidu, že 

Československu „Mnichov“ uškodil a nespravedlivě zasáhl do jeho života. Právě 

v tomto druhém pohledu je nahlížena i postava E. Beneše, který kvůli „Mnichovu“ 

musí odejít ze své funkce. Noviny jeho rozhodnutí odejít z vlády velmi oceňují, ne 

každý by to podle nich udělal. V těchto rozsáhlých článcích vnímají postavu Beneše 

velmi kladně, mají ho za muže s dobrými úmysly, které nenaplnil.   

Nová prezidentská volba, která se konala 30. listopadu 1938 a zvolen byl 

JUDr. Emil Hácha, dosavadní předseda správního soudu ČSR, má také v novinách 

své významné místo. Okolo 20. října se objevují první články tykající se této volby. 

FZ se v této souvislosti nejvíce zabývají možnými kandidáty na prezidenta. Je 

pozoruhodné, že se deník tolik angažuje ve výběru možného kandidáta na čs. 

prezidenta. Chtějí ukázat směr, kterým by se Česko-Slovensko mělo vydat. Také se 

snaží o dobré zhodnocení situace. Svého kandidáta mají jasného - prosazují ministra 

zahraničí dr. Františka Chvalkovského.26 Chvalkovský by byl tím nejlepším 

kandidátem podle FZ, protože se vyzná v zahraniční politice, chápe současné 

problémy ČSR a je ochoten se sousedními státy vyjednávat. Právě ono vyjednávání se 

sousedními státy (myšleno je Německo) se zdá být hlavním důvodem pro jeho výběr. 

Podle postupných zpráv ve FZ to i tak vypadá, že nakonec bude prezidentem právě 

on. Až 23. listopadu vychází první článek, který píše o Emilu Háchovi jako o 

možném novém kandidátu na prezidenta. E. Hácha sice není deníkem považován za 

tolik vhodného kandidáta jako byl Chvalkovský (např. nemá tolik politických 

zkušeností), přesto ale uznávají jeho zájem na udržení dobrých zahraničních vztahů se 

                                                 
24 FZ 83/1938 z 6.10., s. 1, Benesch tritt zurück, pražský korespondent. 
25 FZ 83/1938 z 7.10., s. 10, Benesch nimmt Abschied, pražský korespondent. 
26 Např. FZ 83/1938 z 11.11., s. 4, Die Tschechen suchen einen Weg, pražský korespondent. 
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sousedními státy. Je tedy jasné, že udržení dobrých zahraničních vztahů, převážně 

s Německem, je pro noviny důležité.  

„Přestavba“ Česko-Slovenska po Mnichovské dohodě bylo dalším oblíbeným 

námětem článků ve Frankfurter Zeitung. Pražští korespondenti často sdělovali své 

dojmy z ČSR: „Nach einer unerhörten Anspannung verharren die Stadt und – wie es 

scheint – auch das ganze tschechische Volk in einem Zustand der Erschlaffung [po 

neslýchaném napětí setrvává město a – jak se zdá – také celý český národ ve stavu 

spánku]“27. Hodně je zajímá atmosféra, která v ČSR panuje, a kterou pražský 

korespondent pravidelně popisuje. Většinou mluví o hluboké depresi, ve které národ 

prý žije a o pocitu ukřivdění. V této souvislosti se noviny několikrát detailně zabývají 

i vznikem „nové Evropy“ po Mnichovské dohodě. Za „novou Evropu“ považují 

územní zvětšení Německa po připojení Rakouska a sudetského pohraničí. Tzv. „nová 

Evropa“ je výsledkem sjednocení všech Němců pod Velkoněmeckou říši. Noviny se 

sice nestaví na stranu Velkoněmecké říše a z článků nevyplývá, že by vznik „nové 

Evropy“ byl akt správný. Na druhé straně z nich ani nevyplývá opak. Události jsou 

komentovány tak, jak se staly a příčiny odůvodněné tím, že se Němci, kteří žili 

doposud pod nadvládou jiného území, chtěli spojit.  

V druhé půli října čtenářům další korespondent FZ sděluje, jak čeští 

maloměšťáci prožívají tento měsíc: „Früher haben sie sich nur über die Deutschen 

aufgeregt. Was jetzt vorgeht, ist im Grunde etwas ganz anderes. Sie wollen mit der 

großen Welt überhaupt nichts mehr zu tun haben. Sie haben in dieser großen Welt 

bittere Erfahrungen gemacht. Sie sind von denen, die sie in der Welt für ihre Freunde 

hielten, schwer enttauscht worden [Dříve se rozčilovali jen kvůli Němcům. Co se děje 

teď, je něco úplně jiného. Nechtějí mít nadále s velkým světem vůbec nic společného. 

Zažili v tomto velkém světě trpké zážitky. Velmi je zklamali ti, které ve světě 

považovali za své přátele]“28. Podobné zprávy vyznívají spíše ve prospěch českého 

lidu, který za svou nepříjemnou situaci nemůže. Na druhé straně se ale lid prý 

konečně od Beneše osvobodil a může vlastními a lepšími rozhodnutími dosáhnout 

něčeho nového.29 Nesmí se zapomenout, že Beneše přitom v žádném případě 

nevykreslují špatně, jen podporují myšlenku „nového a lepšího Česko-Slovenska 

s novou a lepší vládou a prezidentem“. FZ uznávají nepříjemnou situaci, do které se 

                                                 
27 FZ 83/1938 z 23.10., s. 1, Die Tschecho-Slowakei im Umbau, pražský korespondent. 
28 FZ 83/1938 z 26.10., s. 3, Der Prager Kleinbürger, vlastní zpráva, autor neuveden. 
29 FZ 83/1938 z 27.11., s. 1, Die Welt seit München, vlastní zpráva, autor neuveden. 
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české země díky Mnichovské dohodě dostaly. Jsou si však jisté, že se Česko-

Slovensku nyní otevřely dveře do nového světa, kde na něj čeká zdárná budoucnost. 

Podle mého názoru se němečtí redaktoři FZ těmito výroky snaží ospravedlnit 

spáchané činy Německa (konkrétně podepsání Mnichovské dohody, ačkoliv to u nich 

bylo z velké většiny pokládáno za akt správný). 

V čs. politice došlo během období října a listopadu 1938 k velkým změnám. 

Jedna z hlavních změn byla redukce politických stran na dvě - Strana národní jednoty 

(SNJ), která hrála od svého vzniku po dobu celé Druhé republiky vládní roli a jejíž 

představitelem se po generálu Syrovém stal Rudolf Beran; a Národní strana práce 

(NSP). Ministrem zahraničí se stal proitalsky a proněmecky zaměřený stoupenec 

republikánské strany František Chvalkovský, který vystřídal Kamila Kroftu. Zprávy 

v novinách většinou jen detailně popisují události, které se přihodily, popř. ke kterým 

se schyluje (jaký ministr byl jmenován, jak se strany dělí atd.) a redaktoři FZ 

k článkům nepřipojují žádné dodatky, či vlastní postřehy. Noviny se snaží udržet si 

odstup a nemíchat se do vnitřních záležitostí. Ve velké většině politických zpráv se 

noviny dodatečnými vlastními komentáři neangažují.  

Ke konci října se spekuluje nad modelem tzv. „trialismu“ – vzniku vlád česko-

moravské, slovenské a karpato-ukrajinské, které bude sjednocovat vláda centrální. V 

novinách považují za dobré řešení fakt, že státní moc bude představována více skrze 

vládu, armádu a byrokracii než skrze politické síly.30 Staré strany, které zanikly, prý 

ztratily pro občany svou přitažlivost. Byly příliš úzce propojeny se systémem, který 

na plné čáře ztroskotal a ztratil všechnu důvěru. Zde dochází k mírnému posunu u 

stejného stanoviska. Najednou se na starý vládní systém, který „na plné čáře 

ztroskotal“, začíná nahlížet jako na systém, který nikdy moc nefungoval a proto bylo 

logické, že musel skončit. Čím více se doba vzdaluje od podepsání Mnichovské 

dohody, tím více se články se stejnými náměty pozoruhodně mění. Podle FZ se mezi 

sebou prolínají tři proudy: v rámci starých stran se do popředí dostávají směry a 

skupiny, které se dříve nemohly prosadit; vedle toho se objevují snahy o zjednodušení 

rozbitého stranictví pomocí sloučení příbuzných skupin; a nakonec se hledají nové 

podklady pro politickou přestavbu národního života. Analýzy redaktorů FZ o čs. 

politickém dění jsou jinak dle mého názoru většinou podrobné a i přesné.  

                                                 
30 FZ 83/1938 z 23.10., s. 1, Die Tschecho-Slowakei im Umbau, pražský korespondent.  
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Články novin FZ se podrobně zabývají i návštěvami československých 

politiků u A. Hitlera a u jiných německých státníků. Hlavním bodem je vždy důvod 

jednání a jakého výsledku se dosáhlo. Články jsou neutrální, jen popisují události. Na 

první straně FZ z 15.10.1938 slibuje ministr zahraničí Chvalkovský Hitlerovi 

„oddané chování vůči Německu“. Ačkoliv je článek sepsán v pozitivním duchu, 

redaktoři se k tomu nijak nevyjadřují. Je jasné, že oddané chování zaměňovali 

redaktoři FZ s dobrými vztahy Česko-Slovenska se svým velkým sousedem, což je to, 

co v novinách neustále prosazovali. Chvalkovský je jedním z nejčastěji zmiňovaným 

čs. politikem. Z novin jasně vyplývá, že podává pravidelná hlášení do Německa o 

stavu čs. vlády31 a FZ  vyhovuje právě svým proněmeckým přístupem. Co se týče 

dalších čs. ministrů, deník se jimi nezabývá. 

Zajímavé také je, že články v novinách FZ poměrně často přejímají názory 

vyslovené čs. tiskem, resp. se odvolávají na tento tisk: Lidové noviny, Prager 

Tagblatt, Národní Listy, České slovo, Venkov.32 Aby mohly FZ svým čtenářům 

nabídnout hlubší pohled do problematiky čs. politiky, poskytují doslovné přepisy z čs. 

tisku. Přepisy se vždy týkají celého článku, nikdy ne jen jednotlivých vytržených 

citací. FZ tedy občas čerpaly z demokraticky sociálně zaměřeného českého tisku a 

vzhledem k tomu, že tyto přepisy čs. článků už nebyly dále nijak okomentovány, FZ 

nechávaly čtenáře, aby si sami utvořili svůj vlastní názor. 

 

5.1.3 Sudetoněmecká problematika 

 

Po celé první zkoumané období je v sudetoněmecké problematice pozornost 

novin věnována politické reorganizaci sudetské župy ve stylu Německa, i když jsou 

to jen kratší administrativně-správní zprávy. Právě tento druh zpráv patří v novinách 

k nejčastějším. Mezi témata politické reorganizace patří např. zavádění německých 

zákonů, policejní organizace, nové daně, soudní správa, kulturní zákony. Noviny to 

                                                 
31 Např. FZ 83/1938 z 17.10., s. 1, Berlin – Prag, pražský korespondent. 
32 Lidové noviny: český deník, založen roku 1892 v Brně A. Stránským a zaměřený na demokraticky 
orientovanou moravskou a českou inteligenci.  
Prager Tagblatt: pražský německý deník, vydávaný v letech 1875-1939 a zaměřený sociálně 
demokraticky.  
Národní Listy: český deník vycházející v letech 1861-1941. V letech 1918-1938 ústřední tiskový orgán 
Československé národně demokratické strany, resp. Národního sjednocení. 1939-1941 ústřední list 
Národního souručenství.  
České slovo: český deník, založen roku 1907. Ústřední tiskový orgán národně sociální strany. 
Venkov: český agrární deník, v letech 1906-1938 ústřední tiskový orgán agrární strany, 1939-1945 
jeden z listů Národního souručenství.  
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sice nekomentují, ale právě tím, že se o to tolik zajímají, nám ukazuje, jak velký 

zájem mají na přetvoření Sudet do podoby Německa. Podle článků FZ jsou Sudety 

„konečně osvobozeny“ a mohou se společně s Velkoněmeckou říší vyvíjet směrem 

k lepší budoucnosti.33 Sudetští obyvatelé trpěli pod nadvládou Čechů a jakákoliv 

možná vina Němců na poničení sudetského regionu je vyloučena. Tento názor 

v novinách neměně převládá již od začátku října 1938. Noviny tak stojí pevně na 

straně odtrženého sudetského území a jeho obyvatel, na straně svých „bratrů“. 

Velkého zájmu se těšila jízda A. Hitlera po svých nově nabytých 

sudetoněmeckých území, která trvala po celý měsíc říjen. Z novin FZ máme přesné 

informace o tom, kde a kdy Hitler přesně byl, jak místo/město vypadalo a co měl 

vůdce za proslov. Opakují, že je všude vřele vítán. Lidé mu děkují za osvobození po 

dvaceti letech nadvlády a hlavně po „tom hrůzostrašném napětí, které museli 

v posledních týdnech snášet“.34 Noviny zdůrazňují, že nyní je třeba dát celé území do 

pořádku, protože v něm Češi napáchali mnoho škod. Je zvláštní, že pod „škody“ 

považují noviny fakt, že Češi ono sudetoněmecké území neměli rádi, protože bylo 

z velké většiny obsazeno Němci, a tudíž jim na něm nezáleželo a ani čs. vláda se o 

něj nezajímala. Jako častý příklad uvádějí zničené železniční tratě. Tyto články jsou 

doprovázené dlouhými, až literárními, popisy krajiny, měst, obyvatel (Němců) a 

celkové atmosféry.  

Sami reportéři FZ se vydávají na cesty po sudetském kraji, vždy do těch částí, 

které už byly německou armádou obsazeny. Popisují krajinu, podrobně města a jejich 

atmosféru.35 Popisy jsou subjektivní, přesto se ale drží v určité profesionální rovině a 

kromě výroků o tom, jak se obyvatelé cítí „jako v nebi“ a „od ucha k uchu se smějí“, 

se k situaci až tolik nevyjadřují. „Das Gesicht der sudetendeutschen Städte wandelt 

sich von Tag zu Tag, der Aufbau der neuen Verwaltung macht rasche Fortschritte 

[Tvář sudetoněmeckých měst se den ode dne mění, začlenění nové správy dělá rychlé 

pokroky].“36 Popisy cest reportérů se v novinách objevují po celý říjen minimálně 

dvakrát týdně.  

Velkým tématem jsou také sudetští vězni v českých věznicích. Čs. vláda měla 

ve lhůtě čtyř týdnů ode dne podepsání Mnichovské dohody propustit sudetské Němce 

                                                 
33 FZ 83/1938 z 3.10., s. 2, Die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete, pražský korespondent. 
34 např. FZ 83/1938 z 4.10., s. 1, Adolf Hitler in Asch und Eger, pražský korespondent. FZ 83/1938 
z 5.10., s. 1, Karlsbad begrüßt Adolf Hitler. 
35 FZ 83/1938 z 6.10., s. 2, Quer durch Zone III., autor neuveden. 
36 FZ 83/1938 z 11.10., s. 2, Die neue Verwaltung, autor neuveden. 
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ze svých vojenských a policejních jednotek. V téže lhůtě měla propustit i 

sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávali tresty odnětí svobody za politické trestné 

činy. Noviny tuto problematiku vyzdvihují a podrobně se zajímají o to, kdo a kdy byl 

propuštěn, zda to bylo ve stanoveném termínu a zda to proběhlo v pořádku. Téma je 

zajímá, neboť jde o „jejich“ sudetské Němce. Vše ale probíhá bez problémů a noviny 

tedy nemají důvod k negativním zprávám. 

Nepřekvapí nás názor, že Sudety a sudetské obyvatelstvo odvždy patřily 

k Velkoněmecké říši, který je v novinách silně zastáván. Neobvyklé nejsou ani články 

týkající se toho, zda byly Sudety na připojení k Německu připraveny či ne. Jeden 

redaktor nám osvětluje názor většiny: „Das Vorhandensein deutscher Rüstung und 

besonders das Einfügen des gesamten, zu jedem Einsatz bereiten Volkes in diese 

Rüstung hat es dem Führer ermöglicht, Großdeutschland zu schaffen, ohne einen 

Schuss abzugeben [Fakt německého zbrojení a obzvláště přítomnost veškerého, 

k nasazení připraveného lidu v tomto zbrojení, vůdci umožnilo, aby dosáhl 

Velkoněmecka bez jediného výstřelu].“37 Ze všech podobných názorů redaktorů FZ 

nám vyplývá, že Sudety odjakživa patřily k Německu a byly během dějin násilně 

připojeny k českým zemím. Celá Velkoněmecká říše s podepsáním Mnichovské 

dohody souhlasí a byla připravena za „své Sudety“ bojovat. Na druhé straně noviny 

uznávají, že Mnichovská dohoda Československo poškodila, ale práva lidí a vykonání 

nutné spravedlnosti jsou přece důležitější – redaktoři FZ mají v tomto jasno.  

Česká menšina v obsazených Sudetech nezaujímá v novinách FZ důležité 

místo. První vyskytující se názory působí pro českou menšinu příznivě: „Die neue 

Grenze entspreche, zum Schaden der Tschechen, nicht jener Grenze des Volkstums, 

die eine möglichst reinliche Scheidung der Nationalitäten gewährleiste [Nová hranice 

nám k újmě Čechů dokazuje, že ne každá národnostní hranice zajišťuje co možná 

nejčistší rozdělení národností].“38 Ještě ve stejném článku nám ale dokazují opak, 

když vyřknou, že Čechů v Sudetech vlastně až tak moc není. České statistiky prý 

udávají číslo 850 000 (většinou se udává číslo kolem půl milionu39). Nepíší z jakého 

zdroje čerpají, ale „podle německých údajů“ jich tam je z důvodu českého 

přistěhovalectví jen 250 000. Zdůrazňují, jak je toto nízké číslo těší, neboť jako i 

jinde ve světě se ani zde o vznik nových menšin nestojí. Podobným tématům se 

                                                 
37 FZ 83/1938 z 27.10., s. 3, Deutschland war bereit, autor neuveden. 
38 FZ 83/1938 z 13.10., s. 2, Deutschlands tschechische Minderheit, vlastní zpráva, autor neuveden. 
39 Kural, V., Radvanovský, Z. a kol.: „Sudety“ pod hákovým křížem. Ústí nad Labem 2002. Str. 170. 
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noviny raději vyhýbají. Co dále opomíjí je např. kolik Čechů muselo po „Mnichovu“ 

z obsazovaného území odejít. Čísla to přitom nebyla malá (uvádí se číslo kolem 120 

000 Čechů40). Stejně tak se deník nevěnuje česko-německým vztahům na území 

Sudet či rasové diskriminaci, ke které docházelo. Jak už jsem zmínila několikrát 

předtím, z článků FZ jednoznačně vyplývá, že odtržení sudetského území byla věc 

správná a tedy jakékoliv problémy, které se s tím pojily (diskriminace, 

vystěhovalectví Čechů atd.) byly v novinách potlačeny a bagatelizovány.  

 

5.1.4 Slovenská, podkarpatská a polská otázka 

 

Oproti podkarpatské a polské otázce se noviny po dobu prvního zkoumaného 

období nejvíce věnují otázce slovenské. Zajímají se o politické dění na Slovensku, 

byť není, jako v případě českém, zkoumáno tak důkladně. Dále se zabývají dohodami 

mezi Čechy, Slováky a Podkarpatskou Ukrajinou týkající se práv na větší 

osamostatnění. Články jsou většinou kratší a objevují se na zadních stranách novin.   

Na Slovensku šel vývoj stranického systému cestou radikálnější než tomu bylo 

v českých zemích. Výsledkem bylo, že všechny slovenské strany a slovenské 

pobočky československých stran buďto zanikly nebo splynuly s Hlinkovou 

slovenskou stranou ľudovou. Ve dnech 5.-6. října měla strana sjezd, na kterém se 

předsedou slovenské vlády po smrti Andreje Hlinky stal dr. Jozef Tiso, dřívější 

předseda strany. Byla schválena tzv. Žilinská dohoda, která přijala návrh zákona o 

decentralizaci státní moci a o vytvoření autonomní slovenské vlády pod vedením 

ľudáků. Je zajímavé, že Žilinské dohodě se noviny nevěnují. V dějinách Slovenska je 

to přitom v tomto období jedna z nejdůležitějších dohod, ke které došlo. Byla prvním 

reálným impulsem k osamostatnění Slovenska. Předpokládám, že na počátku října 

byla u novin na prvním místě realizace Mnichovské dohody, stejně jako měnící se 

politická situace v českých zemích a tak se o osamostatňování dozvídáme až o něco 

později, teprve na konci října.  

Důležitý je tu také fakt, že slovenská autonomie byla vždy spojována i 

s podkarpatskou autonomií. Ve FZ se předpokládalo, že když se chce osamostatnit 

Slovensko, bude chtít totéž i Podkarpatská Ukrajina. Z článků vyplývá, že se všechny 

                                                 
40 Kuklík, J, Gebhart, J.: Velké dějiny zemí Koruny české. 1938-1945. Svazek XV.Paseka Praha 
Litomyšl 2006. S.32. 
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tři strany snaží o vzájemnou dohodu a o „zdravější poměry na hranicích“41. Častý 

názor FZ je ten, že se bude muset Slovákům a Podkarpatské Ukrajině v jejich 

požadavcích vyhovět. Vyplývá nám, že po odtržení Sudet mají i ostatní národnostní 

menšiny nárok na podobné zacházení a na svá práva.  

V tomto prvním zkoumaném období jsou vyzdvihovány dobré vztahy mezi 

Čechy a Slováky. Podle novin k autonomistickým dohodám dochází rychle a 

mírumilovně. „Wichtig ist, dass die Tschechen und Slowaken sich selbst über die 

Grundlagen ihrer künftigen Zusammenarbeit geeinigt haben, viel wichtiger ist der 

Wille dieser beiden Völker, ihr Schicksal gemeinsam zu tragen. Den neuen Staat 

wollen nicht die „Tschechoslowaken“, sondern die Tschechen und die Slowaken 

bauen. Wenn dieser Wille lebendig bleibt und von beiden Seiten respektiert wird, 

braucht niemand zu furchten, dass aus dem Bindestrich ein Trennungsstrich werde“ 

[Důležité je, že se sami Češi a Slováci shodli na základech své budoucí spolupráce. 

Mnohem důležitější ale je vůle těchto dvou národů, nést si společně svůj osud. Nový 

stát nechtějí tvořit „Čechoslováci“, nýbrž Češi a Slováci. Pokud tato vůle bude i 

nadále trvat a bude oběma státy respektovaná, nemusí se nikdo bát, že ze spojovací 

čáry vznikne dělící čára].“42 Na autonomistické tendence Slovenska, stejně jako na 

vztahy mezi Čechy a Slováky nahlížely FZ v měsících říjnu a listopadu 1938 tedy 

pozitivně. Dlouhotrvající debaty o osamostatnění mezi českou a slovenskou stranou 

zdůvodňovaly tím, že se obě strany snaží dosáhnout co možná nejvhodnějšího řešení 

pro všechny. Zprávy jsou bez podtextového zabarvení. V novinách lze vyčíst podporu 

naděje „nové a lepší budoucnosti, výhodnější pro všechny“. Stejná naděje se 

objevovala zpočátku i při zmínkách o Česko-Slovensku těsně po Mnichovské dohodě. 

Z novin vyplývá, že jako bylo osamostatnění sudetského území správnou věcí, je 

správnou věcí i osamostatnění Slovenska (a Podkarpatské Rusi). FZ se snaží stavět na 

stranu práv lidí a národů.   

Otázka Židů v ČSR se v deníku zprvu vůbec neobjevuje. První zmínky 

přicházejí až s novým politickým systémem na Slovensku (vláda ľudáků), který se 

proti Židům začíná obracet a zprávy ve FZ ho popisují jako slovenské „wachsende 

Erbitterung [rostoucí rozhořčení]“43 vůči těm Židům, kteří zastávají vysoké funkce 

v hospodářském a společenském životě. V říjnu a listopadu se pak občas objeví další 

                                                 
41 FZ 83/1938 z 21.10., s. 1, Um die neuen Grenzen, vlastní zpráva, autor neuveden. 
42 FZ 83/1938 z 21.11., s. 1, Der Bindestrich, pražský korespondent. 
43 FZ 83/1938 z 13.10., s. 10, Der neue Kurs in der Slowakei, bratislavský korespondent. 
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krátké agenturní články o tom, že všichni židovští vysokoškoláci byli ze 

slovenských univerzit vyloučeni, či jak pokračuje emigrace Židů na Slovensku. 

V jiných souvislostech se k tomuto tématu již nevyjadřují, což vzhledem k rostoucím 

rasovým problémům je zajímavé.  

Co se týká Podkarpatské Ukrajiny, převládá v novinách stanovisko, že se musí 

rychle dospět k dohodě mezi českou a maďarskou vládou (Maďarsko požadovalo 

podkarpatské území), jinak vznikne další evropská otázka, u které budou muset opět 

rozhodovat ty čtyři mocnosti, které rozhodovaly v Mnichově. Situace bude tentokrát 

ale prý jiná – nikdo ze čtyř mocností se o tuto otázku nezajímá. Není jasné, odkud 

tento názor noviny mají, je však překvapivé, že požadavky tak velkého území jako 

bylo Maďarsko považují za nedůležité. Redaktoři zmiňují skoro každý česko-

maďarský návrh, který si mezi sebou země v naději vyřešení sporu kolem hranic 

vymění. Podle článků FZ se nenachází řešení situace, protože pražská vláda není 

připravena maďarské pohledávky na odtržení území přijmout.44 Češi jsou ještě příliš 

zdrceni odtržením Sudet a tak se nechtějí vzdát dalšího území – byť jim podle FZ 

nepatří. Noviny po celý říjen a listopad 1938 udržují v tomto tématu stejný názor. 

Podkarpatská Rus, stejně jako Slovensko, má nárok na odtržení a na uznání svých 

práv, protože to nejsou tytéž národy, či titíž lidé.  

Polská otázka ve vztahu k Česko-Slovensku je v deníku aktuální jen v první 

polovině října. Ačkoliv byl polský požadavek na území ČSR vysloven až 1. října 

(ještě v souvislosti s Mnichovskou dohodou), ve stejný den již docházelo k polské 

okupaci na Těšínsku. Čs. obyvatelstvo s tím ale nebylo vůbec smířeno. Docházelo ke 

střetům, několik článků ve FZ se dokonce obává, aby z polsko-českých 

konfliktů nevznikla válka.45 Střety však nebyly velké, a přesto to noviny považují za 

důležité a zveřejňují to na prvních stranách. Obzvláště se FZ zajímaly o boje a 

rozpory, ke kterým mezi Čechy a Poláky docházelo, o počty polských uprchlíků z čs. 

území a počty zabitých jak na straně Poláků, tak i Čechů.46 Právě onen zájem o boje, 

počet zabitých a uprchlých je v porovnání se zprávami o dění v Sudetech 

pozoruhodný. Obsazení Sudet probíhalo podle redaktorů FZ velmi poklidným 

způsobem, bez sebemenších problémů, jak ze strany Němců, tak i ze strany Čechů. 

Noviny se snaží ukázat, jak A. Hitler měl vše pod kontrolou a dobře zorganizované. 

                                                 
44 Např. FZ 83/1938 z 25.10., s. 2, Ungarns Gegenforderungen, pražský korespondent. 
45 Např. FZ 83/1938 z 3.10., s. 6, Polen erhalt das Tschechener Gebiet, pražský korespondent. 
46 FZ 83/1938 z 2.10., s. 28, Neue Kämpfe zwischen Polen und Tschechen, vlastní zpráva, autor 
neuveden. 3.10., s.1, Tschechen von den Polen besetzt. 
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Při obsazování Těšínska tomu ale bylo naopak. Polsko si obsazení Těšínska vymohlo 

až dodatečně a to také mělo své následky, nikdo na to nebyl připraven, probíhalo 

hekticky, neorganizovaně a jako nepromyšlený čin. Ač se články snažily být 

nezaujaté, je z nich někdy poznat, že obsazení Těšínska Polskem nebyl čin správný – 

proto všechny ty boje a protesty. Těšínsko u nich spadalo pod české území, Sudety 

však pod německé.  

S dokončením okupace Těšínska pak zároveň končí i články zabývající se čs.-

polskou otázkou. 

 

5.2 Hospodářství  

 

Z hospodářského a ekonomického hlediska se zásah „Mnichova“ týkal 

především energetické základny průmyslu. Československo přišlo o významný 

hnědouhelný revír v Krušných horách. Doplňovala ho ztráta hnědouhelného revíru 

falknovského (sokolovského), části kamenouhelného revíru nýřanského na Plzeňsku a 

žacléřského v severovýchodních Čechách. Celkem se jednalo o ztrátu cca 62% těžby 

v revíru, tj. ztráta 54,86% těžby kamenného uhlí, 35,06% výroby koksu a 92,68% 

těžby hnědého uhlí.47 Okupaci propadly i Třinecké železárny, velké závody v Novém 

Bohumíně, strojírenské závody firmy Rinhoffer-Tatra v Kopřivnici, dále závody  

v Chomutově, Ústí nad Labem a na Ostravsku. ČSR přišla o 90 elektráren a 

podstatnou část vodní energetické síly. Zbylý československý průmysl tak ztrácel 

téměř úplně schopnost samostatné existence.  

Většina zbrojního, leteckého a automobilového průmyslu byla až na výjimky 

soustředěna ve vnitrozemí a republice tak zůstala zachována. Problémy ale přineslo 

přerušení všech tratí, jež vedly do pohraničních oblastí.  

Zemědělství bylo postiženo nejméně. Vnitrozemí bylo nížinné a tedy 

v zemědělském sektoru produkcí z celého státu nejsilnější. 

ČSR musela zásadně změnit strategii zahraničního obchodu. Stala se 

obchodním vazalem Německa a bylo na ní soustředěno cca 40 % celkového obratu 

zahraničního obchodu. Za československé zboží (pšenice, mouka, škrob, líh) se 

platilo málo a naopak např. uhlí dovážené ze sudetské župy podražilo o 30-40 %.48 

Říšskoněmecké monopoly donutily české banky k nevýhodnému odprodeji jejich 

                                                 
47 Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918-1938). Praha 2003, str. 626. 
48 Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918-1938). Praha 2003, str. 626. 
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podniků v Sudetech a využívaly odlivu židovského kapitálu z oblasti stejně jako toho, 

že zdejší závody opouštěl kapitál spojenecký. 

Hlavním cílem se stalo zapojení sudetské ekonomiky do velkého 

hospodářského celku vznikající Velkoněmecké říše. Šlo o spojení „obra a trpaslíka“, 

ale v přípravách na válku byla každá možnost bezprostředního hospodářského 

posílení vítána, a zejména území severních a severozápadních Čech, které patřilo 

k nejprůmyslovějším oblastem celého evropského kontinentu, hrálo v tomto směru 

velkou roli.  

O ekonomických událostech, které byly po politice druhým nejčastějším 

tématem, referoval FZ každý den. Nejčastějším tématem se v prvním zkoumaném 

období stala sudetoněmecká ekonomika, která po podepsání Mnichovské dohody 

připadla Německu. Zprávy vycházely v části „Handelsteil“ [obchodní část] a za toto 

období vyšlo v deníku celkem 200 článků týkajících  se česko-slovenského a 

sudetoněmeckého hospodářství a ekonomiky, z toho 79 krátkých agenturních zpráv.  

Musím podotknout, že hospodářstvím se FZ zabývaly poměrně podrobně. 

Zprávy byly krátké, výstižné a nezaujaté. Málokdy k nim připojovaly dodatky, 

komentáře, či se k nim jakkoli vyjadřovaly oproti politické části novin. Hospodářská 

situace na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v deníku nehrála žádnou roli.  

Články jsem se rozhodla členit do tří hlavních podskupin, které v deníku 

výrazně dominovaly. 

 

5.2.1 Česko-slovenská ekonomika 

 

V průběhu října a listopadu 1938 jsou v novinách postupně sledovány hlavní 

ekonomické problémy pomnichovského Česko-Slovenska. Noviny informují o všech 

důležitých změnách v hospodářství a ekonomice a to dle mého názoru objektivně a 

s odstupem.  

Možné následky „Mnichova“ na ekonomiku ČSR jsou problémy, které u FZ 

na začátku října převažují. Čs. hospodářství na tom podle jejich redaktorů není moc 

dobře: „..sie war wie ein Vielvölkerstaat, der nicht zusammen-, sondern 

auseinanderstrebte. Zu den inneren Feindseligkeiten kam das Misstrauen der 

wichtigsten Nachbarn. Der innerpolitische Zwiespalt war der Vorführer zu 

unwirtschaftlichen Maßnahmen und hing wie ein Bremsklotz an der Wirtschaft des 

neuen Staates; die politische Entfremdung von den Nachbarn führte auch zu einer 
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wirtschaftlichen Entfremdung von den natürlichen Abnehmern [..(ČSR) bylo jako 

mnohonárodnostní stát, který se nepřibližoval, nýbrž rozbíhal. K vnitřnímu 

nepřátelství se přidala nedůvěra v nejdůležitější sousedy. Vnitropolitický rozkol byl 

předvojem hospodářských opatření a brzdil hospodářství nového státu; politické 

odcizení sousedů také vedlo k hospodářskému odcizení přirozených odběratelů].“49 

Tím, že se noviny v ekonomické části tímto problémem zabývají, se navrací opět 

k oné představě, že Mnichovská dohoda zbavila ČSR špatného vedení, špatného 

systému a stát by se nyní mohl rozvíjet lépe politicky i ekonomicky. 

Výstižné je jejich hodnocení čs. hospodářské situace. Beranově vládě byla 

Velkou Británií zapůjčena částka 10 milionů liber na obnovu zřetelně narušeného 

hospodářství. V tomto tématu vyvolá velkou diskusi otázka, zda se sníží úroky z čs. 

půjček od Anglie. Noviny jsou toho zastáncem, po zmenšení svého území už totiž 

ČSR nemá potřebné prostředky na splacení půjček a anglická vláda by mu je mohla 

prominout.50 V těchto diskusích vyznívají jasné názory – i Anglie se podílela na 

momentálním okleštěném stavu ČSR, měla by tedy půjčky prominout. Jako zpočátku 

v politické části a pokud se nejedná o problematiku Sudet, jsou FZ zastáncem ČSR a 

po odtržení pohraničí chápou neštěstí, do které se země dostala.  

Dalším problémem čs. ekonomiky byl bankovní a finanční systém. 

V odstoupeném území zůstala řada poboček mateřských závodů z vnitrozemí, což 

znesnadňovalo jejich samostatnou výrobní a obchodní existenci. Všechny významné 

banky a spořitelny přišly o ty své pobočky, které přešly do říšského bankovního 

systému, nebo se likvidovaly. FZ pokrývá i tento problém poměrně důkladně. Podle 

novin čs. banky měly svou obchodní politiku a po dvě minulá desetiletí se snažily o 

počeštění průmyslu v Sudetech. Označují to za „skoro militantní úvěrovou politiku“.51 

Vyplývalo, že počeštit německé území nejde a že nyní, po odtržení pohraničí, se 

alespoň vztahy vyjasní. Noviny se z toho pokouší také vyvozovat možné následky. 

Buď prý dojde k přetrhání vazeb, což bude spojené s významným přemístěním 

kapitálu. Pokud se ale zachová minulý stav, změní se obraz bilancí a zisků, protože 

budou jiné nejen měny, nýbrž i hospodářský rozvoj obou zemí.52 Letmá analýza FZ je 

výstižná, přesto se zde i přes svou nezaujatost nezapře onen obraz „ubohých“ Sudet a 

„agresivních“ Čechů.  
                                                 
49 FZ 83/1938 z 2.10., s. 15, Aus der Tschecho-Slowakei ins Reich, vlastní zpráva, autor neuveden. 
50 FZ 83/1938 z 5.10., s. 7, Der engsliche Kredit fur Prag, britský korespondent. 
51 FZ 83/1938 z 16.10., s. 19, Der Weg der Prager Grossbanken, vlastní zpráva. 
52 FZ 83/1938 z 15.10., s. 5, Unternehmungen in den Sudetnlandern, vlastní zpráva. 
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Do obtížné situace se dostal i celý dopravní systém čs. státu závislého na 

zahraničním obchodu. Územní zábory narušily prakticky všechny hlavní silnice a 

železniční tratě. V hospodářských zprávách FZ je jako jediný důvod narušení cest 

uváděno odtržení pohraničí. Z českých pramenů se ale dozvídáme, že při vytyčení 

hranic záboru nacisté s rozvrácením železniční a silniční sítě záměrně kalkulovali. 

Opět zde dochází k vyhýbání se viny, kterou by mohli sudetští obyvatelé a jejich 

zachránci nést. FZ vidí dále dva hlavní problémy v dopravní situaci ČSR: výstavba 

silniční dálnice a říčního kanálu. „Těžiště dopravních zájmů v ČSR leží v říší, která 

chce spojit Slezsko a Východní marku“.53 Články ve FZ vyznívají pro propojení ČSR 

a nacistického Německa. Jen tak lze podle nich udržet dobré vztahy, které jsou pro 

všechny státy v Evropě důležité, stejně jako je důležitý mír.    

Hospodářské analýzy ve FZ nepochybují o tom, že se čs. zemědělský sektor 

po „Mnichovu“ zvětšil a průmyslový sektor zmenšil. Dodávají ale, že základní 

hospodářské poměry se v zemi přesto tolik nezměnily, jak to zpočátku vypadalo.54 

Podle nich musí ČSR přistoupit na budoucí úzkou spolupráci s Německem, která 

vyplývá už jen z její zeměpisné situace. Jenom tak nedojde k zhoršení hospodářských 

poměrů. FZ si všímá i toho, že se ČSR nachází v přechodu od volného hospodářství 

k hospodářství vázanému.55 Zda pod tímto „vázaným hospodářstvím“ myslí onu sílící 

fašizaci, omezování volného pohybu pracovní síly na trhu práce či další vynucené 

zásahy státu v oblasti měnové a finanční politiky, to už nechává otevřené. Změna 

stavu hospodářství je přičítána politickým rozhodnutím, kterými se v této části noviny 

nezabývají.  

V listopadu se v novinách objevují namísto velkých článků jen krátké 

agenturní zprávy týkající se čs. průmyslu. Většinou heslovitě oznamují, jak pokračují 

ony zavedené hospodářské zákony a jak si ekonomika vede. FZ se nepouští do větších 

analýz čs. hospodářství, ani dále nekomentuje situaci a tak už to zůstane až do 

poloviny března 1939. Pro celou hospodářskou část FZ jsou typické strohé faktické 

zprávy, které se nepouští do hlubších analýz či předpokladů.   

 

 

 

                                                 
53 FZ 83/1938 z 27.10., s. 17, Zusammen mit Deutschland, vlastní zpráva, autor neuveden. 
54 FZ 83/1938 z 27.10., s. 17, Zusammen mit Deutschland, vlastní zpráva, autor neuveden. 
55 FZ 83/1938 z 24.10., s. 5, Umschau, vlastní zpráva, autor neuveden. 
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5.2.2 Sudetoněmecká ekonomika 

 

Většina zpráv týkající se sudetoněmecké ekonomiky se zabývala zejména 

jejím začleněním do ekonomiky Velkoněmecké říše. Stanoviska FZ byla v této otázce 

jednotná – k začleňování docházelo rychle a bez větších problémů, sudetské 

obyvatelstvo změny vřele vítalo. Berlínem dirigovaný průběh procesu začleňování 

ekonomiky do celoněmeckého hospodářství přinesl očekávaný profit především 

kapitálu „staré říše“. Noviny se zabývají zvláště jeho profitem pro Sudety. 

Sudetoněmecké podnikatelské kruhy vkládaly do nového státu velké naděje a 

očekávání. Velkým problémem Sudet byl totiž nedostatek odbytových možností a 

z toho plynoucí potíže s prodejem vyrobeného zboží, což bránilo výraznějšímu 

oživení výroby. Většina odvětví byla v Sudetech až dosud převážně odkázána na 

vývoz vyrobeného zboží, odvětví byla roztříštěná, zastaralá a často zadlužená.56 

Všechny tyto letité neduhy průmyslové výroby v pohraničních oblastech českých 

zemí přirozeně zvyšovaly výrobní náklady, tedy i prodejní ceny zboží a snižovaly 

konkurenční schopnost zboží zejména na zahraničních trzích. To se konečně plně 

projevilo na počátku 30. let, kdy propukla velká hospodářská krize.  

Tak jako v jiných částech se i zde FZ zabývají možnými pomnichovskými 

důsledky. Opojení z „nově nabyté svobody“, jak bezprostřední důsledky 

mnichovského verdiktu chápala značná část sudetoněmecké veřejnosti, bylo podle 

novin obecně spojováno s vidinou brzkého všestranného rozvoje a trvalé prosperity. 

Realita se však brzy začala dostávat do jiného světla. Byla vydána nařízení, jejichž 

direktivně a striktně formulovaný obsah dával najevo, že projevy subjektivně chápané 

podnikatelské svobody nehodlá nacistické centrálně řízené hospodářství v žádném 

případě tolerovat. S účinností 18. října byl nařízením H. Göringa na území Sudet 

zaveden tzv. čtyřletý plán, který dával plnou moc říšskému komisaři pro tvorbu cen.57 

Dne 5. listopadu se dovršilo cenové vyrovnání sudetské župy se „starou říší“ ve 

smyslu nařízení o tvorbě cen při obchodním styku mezi sudetoněmeckými oblastmi a 

ostatním územím říše. 

Rozebíraným tématem na začátku října je v hospodářské sekci FZ popis nově 

nabytého sudetoněmeckého průmyslu. K popisům přistupují noviny tak poctivě, že 

                                                 
56 Kural, V., Radvanovský, Z. a kol.: „Sudety“ pod hákovým křížem. Ústí nad Labem 2002. Str. 115. 
57 Kural, V., Radvanovský, Z. a kol.: „Sudety“ pod hákovým křížem. Ústí nad Labem 2002. Str. 135. 
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vydávají podrobné jmenné seznamy veškerého průmyslu v odtrženém území.58 Po 

oněch seznamech se popisy dále věnují především textilnímu průmyslu – 

v předmnichovském ČSR tvořil textilní průmysl největší průmyslové odvětví země. 

Hlavní těžiště textilu zůstalo na území Sudet.   

Častým tématem je poškození sudetoněmecké ekonomiky Čechy, a to ve 

všech směrech. „Es handelt sich also bei den Sudetenländern um eine 

Wirtschaftsraum, der gute Entwicklungsmöglichkeiten, aber zwei harte Jahrzehnte 

hinter sich hat, in denen er nicht reicher geworden ist [U sudetských zemí se jedná o 

hospodářský prostor, který má dobré rozvojové možnosti, ale dvě těžké desetiletí za 

sebou, ve kterých se nijak nerozvinul].“59 Jako možné důvody se často objevuje 

mnohem nižší životní standard ČSR oproti Německu, neochota Čechů, stejně jako 

jejich nemilý vztah k Němcům. „Je größer der Anteil der Deutschen um so großer 

der Anteil der Arbeitslosigkeit. Je größer der Anteil der Tschechen, um so bessere 

Beschäftigung [Čím víc Němců, tím větší nezaměstnanost. Čím víc Čechů, tím lepší 

zaměstnání].“60 Stejně tak neopomínají zdůrazňovat, že reálné příjmy jsou 

v odstoupených územích nižší než v ČSR a zbytku Německa. Častá je i otázka ničení 

území Sudet během předání. To, že situace byla asi mnohdy právě naopak, deník 

nezmiňuje. Nacionalistický pohled německé politiky zde jasně převládá. 

Podle novin je nejčastějším slovem posledních týdnů v sudetských časopisech 

slovo „hledám“.61 Je prý potřeba všech druhů pracovníků, noviny poukazují na 

zajímavost, že většina inzerátů je podávána obyvateli „staré říše“ a Rakouska. 

Z článků nám ale vyplývá, že je nutné, aby si Sudety své pracovníky také udrželi, 

neboť situace se bude stále vyvíjet lépe, životní podmínky budou stoupat, průmysl se 

bude rozšiřovat a pracovní síla tam tudíž bude stále potřeba. Budoucnost odtržených 

Sudet se měla vyvíjet k lepšímu.  

Podobně jako v oddíle o česko-slovenské ekonomice přestávají v listopadu 

v novinách vycházet velké články o sudetské ekonomice, na jejich místě jsou jen 

krátké agenturní zprávy. Vychází sice denně, žádné analýzy už ale neposkytují, jsou 

to jen oznámení plná ekonomických čísel. 

 

                                                 
58 Např. FZ 83/1938 z 15.10., s. 5, Unternehmungen in den Sudetenlandern, vlastní zpráva, autor 
neuveden. 
59 FZ 83/1938 z 2.10., s. 15, Der Ubergang, vlastní zpráva, autor neuveden. 
60 FZ 83/1938 z 2.10., s. 15, Aus der Tschecho-Slowakei ins Reich, vlastní zpráva, autor neuveden. 
61 FZ 83/1938 z 30.10., s. 10, Breschen in der Wirtschaftsgrenze, vlastní zpráva, autor neuveden. 
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5.2.3. Česko-německé hospodářské vztahy 

 

Značnou důležitost měly výsledky jednání o vzájemných hospodářských 

vztazích mezi odtrženými pohraničními oblastmi a územím pomnichovského Česko-

Slovenska. Nešlo pouze o to, že české vnitrozemí i Slovensko byly až dosud pro řadu 

podniků v pohraničí významnými tuzemskými odbytovými oblastmi, ale také o to, že 

hrozilo vážné narušení tradiční spolupráce a vzájemné závislosti samotných 

výrobních závodů. Obě strany měly zájem na jejich zachování. Za úspěch bylo proto 

považováno zavedení bezcelního režimu mezi odtrženým pohraničím a čs. územím 

14. října 1938. Nastal ojedinělý případ, jak to nazvaly FZ: „za celé dějiny zde poprvé 

dochází k výjimečnému případu obchodní politiky, kdy si dva státy domluví celní 

svobodu, která se týká vývozu a dovozu jednoho určitého regionu“.62 Hitlerovské 

Německo zprvu navrhovalo pro republiku nevýhodnou celní unii mezi celou říší a 

Druhou republikou, proti čemuž se ale ozývali redaktoři FZ. V případech, kdy byla či 

měla být hospodářská politika vedena velmi špatným směrem, se objevovaly mírnější 

komentáře. V tomto případě se ve FZ ozývaly hlasy, které byly jednoznačně pro 

bezcelní režim pouze s obsazeným územím. Celní unie mezi celou říší a ČSR by 

podle nich dříve či později zkrachovala. 

Co FZ také neopomíjí, je pohyb zboží mezi Sudety a ČSR. Věnuje se hlavně 

nové vyhlášce, že zboží vyrobené či znárodněné na území Sudet už neplatí za čs. 

zboží, nýbrž za zboží německého původu.63 V tomto případě se k tomu staví zcela 

s odstupem, bez komentářů. 

Vzhledem k tomu, že noviny FZ vždy stály na straně dobrých hospodářských 

vztahů ČSR a hitlerovského Německa a věřily v zlepšení ekonomiky v ČSR po 

Mnichovské dohodě, byly přesvědčené také o tom, že i v Sudetech dojde k oživení 

ekonomiky.64 Z článků vyplývá, že tomu napomůže právě nová politická situace 

(odtržení od ČSR a připojení k Velkoněmecké říši). Debatu vyvolává i otevření 

tranzitní dopravy mezi Německem a ČSR. Budou znovu obnoveny nejen 

nejdůležitější železniční spojení Česko-Slovenska se zahraničím, ale i vytvořeny 

podmínky pro obnovení vnitrostátních železničních sítí, které byly novými hranicemi 

                                                 
62 FZ 83/1938 z 30.10., s. 10, Breschen in der Wirtschaftsgrenze, vlastní zpráva, autor neuveden. 
63 FZ 83/1938 z 16.10., s. 24, Der Warenverkehr mit dem Sudetenland, vlastní zpráva, autor neuveden. 
64 FZ 83/1938 z 20.10., s. 5, Der Sudetenanschluss, vlastní zpráva, autor neuveden. 



 37 

poškozeny také. Platební styk se Sudety a tranzitní doprava jsou častým námětem 

zpráv, které ale jen podávají informace a snaží se nevměšovat do vnitřních záležitostí.   

Jak je ze všech hospodářských zpráv jasné, deník preferuje klidnou spolupráci 

Sudet a hitlerovského Německa s Česko-Slovenskem. Opakuje, že by se ČSR 

dokonce mělo plně soustředit zejména na čilou hospodářskou výměnu se Sudety a na 

jejich propojení .65 Vyplývá to nejen z dané zeměpisné situace země, nýbrž i 

z těsného, po staletí udržovaného, hospodářského kontaktu. Vztahy jsou podle FZ 

zatím napjaté, postupem času se však zlepší a Česko-Slovensko pochopí, že bez 

Velkoněmecké říše by nebylo schopno dál dobře hospodařit. Jejich ojedinělé pohledy 

do budoucnosti předpokládají, že nové uspořádání střední Evropy bude mít velmi 

positivní vliv na čs. ekonomiku. 

 

 

6) Druhá republika v politice a hospodářství na stranách FZ od prosince 1938 do   

15.3.1939 

 

6.1 Česko-Slovensko a jeho občané 

 

Ve druhém zkoumaném období od prosince 1938 do 15. března 1939 dominují 

v článcích novin FZ protičeské tendence, noviny se soustřeďují na česko-německé 

(většinou negativní) vztahy a na česko-slovenské rozepře. Oproti prvnímu období se 

na ČSR začíná pohlížet negativně a poprvé lze poznat sílící diskriminační a nacistické 

vlivy. Obzvláště v měsíci únoru a březnu 1939 se původně neutrální postoj vůči 

Čechům začíná silně zhoršovat. Celkově se ale v tomto období frekvence článků o 

Česko-Slovensku zmenšila. V celém druhém zkoumaném období vyšlo v novinách 

207 článků a zpráv týkajících se česko-slovenské a sudetoněmecké politiky.   

Kapitolu dělím do čtyř oddílů. Ponechávám oddíl „Charakteristika Druhé 

republiky“ a oddíl „Sudetoněmecká problematika“. Jako třetí oddíl přidávám „Česko-

německé vztahy,“ které v novinách v tomto období dominovaly. Ve čtvrtém oddílu 

„Slovenská otázka“ se zabývám pouze Slovenskem, podkarpatskou a polskou otázku 

jsem vynechala, protože již v novinách nehrála žádnou roli. Většina zpráv opět 

pochází buď z článků dopisovatelů FZ v česko-slovenských zemích nebo ze 

                                                 
65 FZ 83/1938 z 6.10., s. 5, Im Ubergang zu einer neuen Ordnung, vlastní zpráva, autor neuveden. 
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stručných agenturních zpráv. Články se tentokráte objevovaly spíše na zadních 

stranách novin. 

 

6.1.1 Charakteristika Druhé republiky 

 

Vymezení státního území, přetvoření centrálně řízeného státu ve spolkový stát 

Čechů, Slováků a Karpato-Ukrajinců, zvolení nové česko-slovenské vlády a volba 

nového prezidenta dalo vznik další etapě pomnichovské doby. Redaktoři FZ označují 

tuto dobu za „krok k zapomenutí na minulost a k vytvoření nové a lepší 

budoucnosti.“66 Podobné názory se objevovaly v článcích již na začátku října, těsně 

po podepsání Mnichovské dohody. Tehdy „novou budoucnost“ umožnila Česko-

Slovensku právě Mnichovská dohoda. Tentokrát ji umožňovalo nové politické 

uspořádání čs. státu. Česko-Slovensko si mohlo samo vybrat politický směr, kterým 

se jeho země bude vydávat. Ve zprávách FZ nebyla zpočátku jediná pochybnost o 

tom, že si ČSR vybere směr správný a lepší než byl ten dosavadní.  

Pozitivně je vedle nové politické situace v ČSR hodnoceno i uznání 

částečných autonomních práv Slováků a Karpato-Ukrajinců. „Nově vzniklý stát ve 

střední Evropě“ (myšleno je Česko-Slovensko) je podle FZ velkým úspěchem, 

separatistické cíle samostatných kultur (Slovensko a Podkarpatská Ukrajina) se v něm 

nyní mohou plně uskutečnit.67 Redaktoři se v článcích snaží dokázat, že jen díky 

Mnichovské dohodě bylo toto vše možné. „Mnichov“ nyní ospravedlňují uznáním 

práv nejen sudetských Němců, ale i Slováků a Karpato-Ukrajinců. Zde dochází k 

mírnému posunu od října 1938, kdy onen druhý pohled na problematiku Mnichovské 

dohody (soucítění s Čechy a chápání jejich nepříjemné situace po „Mnichovu“) se 

z novin zcela vytrácel. Redaktoři stáli za názorem, že ačkoliv Čechům připadá, že 

bylo učiněno velké bezpráví, ve skutečnosti tomu tak není - díky nové a lepší 

politické vládě a díky uznání práv národům, které se donedávna „těsnily 

v Československu,“ na všechny čeká lepší budoucnost.  

Počínaje únorem 1939 vznikl plán na dovršení fašismu v českých zemích. 

Cestu k němu otevřel zmocňovací zákon odhlasovaný 15. prosince 1938, který 

dovoloval vládě a prezidentovi měnit vládními nařízeními zákony i ústavu. 

Následovala série opatření, v nichž nechyběla antisemitská vládní opatření, či dohody 

                                                 
66 FZ 83/1938 z 3.12., s. 1, Der Mann aus dem Hintergrund, pražský korespondent. 
67 FZ 83/1938 z 3.12., s. 3, Ein neuer Staat, autor neuveden. 
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o spolupráci policie s gestapem. Ve velmi krátkém čase tak byla cestou zákonů a 

nařízení dokončena demontáž parlamentní demokracie. Právě v tomto momentu, na 

začátku roku 1939, se úhel pohledu novin FZ na Česko-Slovensko začínal rapidně 

měnit. Všechny vydávané diskriminující a omezující čs. vládní nařízení a zákony 

byly v novinách považovány za samozřejmost, ke které docházelo samovolným 

vývinem. Z článků plyne, že si nová čs. vláda zvolila svůj politický směr sama, bez 

jakýchkoli vnějších zásahů. Tato nařízení jsou pak jeho následky. Zde lze ještě 

poznat, že si FZ  snaží i nadále v určité míře udržet odstup, neplést se do vnitřních 

záležitostí a nesnažit se rozebírat, jakým směrem se to ČSR tedy opravdu vydává.  

Zahraničněpoliticky se Beranova vláda počátkem roku 1939 snažila udržet 

suverenitu. Hra na pevnou ruku uvnitř státu ale vyvolala sílící odpor mezi Čechy proti 

režimu Druhé republiky. Narůstalo vědomí, že vláda je závislá na vůli nacistů, a to 

přímo i nepřímo, a že se tedy krok za krokem vzdává zbytku suverenity. Lidé začali 

uvažovat o řešení pomocí skrytého odboje. Tento skrytý odboj začali vnímat i 

korespondenti FZ a pomalu se pohled na Čechy a jejich zahraniční politiku začal 

měnit. Jako první se to projevilo u česko-německých vztahů a zahraniční politiky 

ČSR. Nejdůležitějším bodem kritiky čs. zahraniční politiky bylo nedostatečné 

navazování dobrých vztahů s Německem. V říjnu 1938 bylo utužování dobrých 

vztahů ČSR s hitlerovským Německem tou základní podmínkou pro zdárnou 

budoucnost Česko-Slovenska. V novém roce 1939 však již nepobízí k lepším 

vztahům, nýbrž kritizují nechuť, kterou ČSR vůči hitlerovskému Německu cítí (která 

se projevuje např. skrytým odbojem atd.). Z článků FZ připadá, že k přeměně 

v negativní postoj vůči Čechům došlo ze dne na den. Byla to ale proměna 

dlouhotrvající a dlouho se vyvíjející, kdy se noviny FZ postupně stále více dostávaly 

pod nacistický vliv. 

Návštěvy ministra zahraničí Chvalkovského v Berlíně jsou sledovány 

podrobněji než tomu bylo předtím. Ještě na začátku ledna lze poznat určitou podporu 

německo-českých setkání. Je to však poslední podpora a naděje z „lepších zítřků“. 

Dne 21. ledna 1938, kdy Chvalkovský navštívil v Berlíně Hitlera, mělo dojít podle 

novin k dalšímu ryze pracovnímu setkání, kdy se předpokládalo, že k žádné zvláštní 

dohodě či novince nedojde. Ona návštěva však znamenala nemilosrdné smetení všech 

iluzí o suverenitě a budoucnosti Česko-Slovenska (ČSR muselo přijmout 21 

německých požadavků a bylo mu zakázáno navazovat jakékoliv kontakty se 

zahraničím). Redaktoři se Hitlera zastali a souhlasili s průběhem berlínské schůzky.  
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Ke konci ledna, v únoru a na začátku března jsou česko-německé vztahy na 

stránkách novin FZ na bodu mrazu. Co se týče dalších událostí jako byly „marné 

pokusy“ čs. vlády o udělení záruk na zachování svých hranic, se noviny stále snažily 

udržet alespoň nějaký odstup a nepřidávat do nich své vlastní názory. Jedním 

z důvodu bylo, že noviny FZ uznání práv jednotlivých národů vždy podporovaly a 

tedy i uznání garancí hranic ČSR bylo zřejmě pokládáno za spravedlivé. Tento názor 

přímo vysloven nebyl, ale pozitivní  bylo i to, že strohé zprávy se podávaly většinou 

bez komentářů a subjektivních zabarvení. Vcelku se neutrálně vyznívající články 

týkající se tohoto tématu ale přesto začaly objevovat jako negativní, když se 

koncem února k udělení garancí čs. hranic poprvé vyjádřil sám Hitler - německá 

vláda udělení garancí Česko-Slovensku jasně odmítla.  

Oproti prvnímu zkoumanému období, kdy nevycházely skoro žádné články o 

tématu Židů, se v druhém období situace změnila. Na počátku období není ještě 

židovská otázka podrobně zpracovávaná, nejsou zprávy o přímé diskriminaci, ale 

pouze o uzavřených dohodách, které se Židů nějakým způsobem dotýkají. FZ se stále 

snaží nezaplést se a o událostech informuje stroze. V Česko-Slovensku docházelo v té 

době ale k velkým přesunům Židů do bezpečí v zahraničí. Dne 13. ledna 1939 došlo 

k podpisu dohody o transferu Židů mezi česko-slovenským ministerstvem financí a 

Židovskou agenturou (Jewish Agency for Palestine), umožňující emigraci většího 

počtu Židů z území republiky. Vláda při omezených devizových zásobách Národní 

banky použila k transferu židovského majetku z čs. území prostředků z britské půjčky 

a podporovala „dobrovolný“ odprodej židovských majetků. Od podzimu 1938 do 15. 

března 1939 emigrovalo téměř tři tisíce Židů.68 Koncem ledna 1939 už proti Židům 

vyvstává v novinách rasistická vlna. Židé prý obsadili všechny místa „politického, 

hospodářského a sociálního života Česko-Slovenska a je tedy v zájmu všech 

nezaměstnaných Čechů tento stav změnit“.69 Postupně to má být i v zájmu 

zaměstnaných a následně v zájmu všech obyvatel ČSR.  

Ke konci února a v první polovině března se už v novinách převážně vyskytují 

nenávistné výlevy vůči Židům a Čechům. Frankfurter Zeitung, které již byly zcela 

pod nacistickým vlivem, své čtenáře informovaly jen o těch událostech, které 

hitlerovskému Německu vyloženě prospívaly. Právě z toho důvodu se nic nedozvíme 

                                                 
68 Kuklík, J, Gebhart, J.: Velké dějiny zemí Koruny české. 1938-1945. Svazek XV. Praha Litomyšl 
2006. S.125. 
69 FZ 83/1938 z 5.1., s. 9, Die Judenfrage in der Tschecho-Slowakei, sudetský korespondent. 
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o možnosti, že demonstrace a nepokoje v Česko-Slovensku byly vyvolávány 

henleinovci (podle FZ za to mohli Češi a Židé), či o možné budoucí okupaci Čech a 

nakonec i o přesunu německé armády směrem do Čech, ke kterému došlo 11. března 

1939. V duchu negativně vyznívajících zpráv se až 15. března najednou bez 

vysvětlení dočteme o tom, že se Slovensko zcela odtrhlo a byl utvořen Protektorát 

Čechy a Morava. 

 

6.1.2 Sudetoněmecká problematika 

 

Vyvrcholením první pomnichovské etapy začleňování pohraničních oblastí 

českých zemí pod nacistické Německo se měly stát doplňovací volby do říšského 

sněmu 4. prosince 1938. Bylo to stále období mimořádné euforie sudetských Němců z 

„osvobození,“ ale zároveň i doba počátku nacistické totalitní moci. Volby jsou v 

novinách nazývány „Tag des Dankes [den díku]“70 všech sudetských Němců, a 

články kladně komentují to, že většina sudetských Němců zvolila Velkoněmeckou 

říši. Volbami ukazují, že odtržení Sudet od českého území bylo věcí správnou. V 

článcích a zprávách se od této doby používá namísto výrazu Německo, či 

Velkoněmecká říše, jen výraz nacistické Německo Adolfa Hitlera: „Es bedurfte 

keiner Abstimmung mehr. Niemand zweifelte an dem Willen der Sudetendeutschen. 

Die Frage dieses Wahltags war nicht: Bekennst du dich zu Deutschland? Sie hieß: 

Bekennst du dich zum nationalsozialistischen Deutschland Adolf Hitlers? Die 

Antwort ist so klar [Není třeba žádného dalšího hlasování. Nikdo nemá pochyby o 

vůli sudetských Němců. Otázka tohoto volebního dne nebyla: přiznáváš se 

k Německu? Byla to: přiznáváš se k nacistickému Německu Adolfa Hitlera? 

Odpověď je tak jasná].“71 A. Hitler držel vládu celého nacistického Německa již 

pevně ve svých rukou. 

V prosinci 1938 a lednu 1939 se v novinách píše o novém pojmu „sudetská 

věrnost“. Všechny články a zprávy jsou v nadmíru pozitivním smyslu a je neustále 

vyvyšováno, že také díky věrnosti sudetských Němců je nacistické Německo tak 

silné. Z článků vyplývá, že všichni občané nacistického Německa by se měli takto 

chovat. Články o „sudetské věrnosti“ postupně sílí a začínají mít charakter silné 

nadřazenosti jedné rasy nad druhými. „Sie sind zu uns gekommen, nicht um es besser 

                                                 
70 FZ 83/1938 z 5.12., s. 1, Tag des Dankes, sudetský korespondent. 
71 FZ 83/1938 z 6.12., s. 1, Das Ja zum Reich, autor neuveden. 
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zu haben, sondern weil sie zu uns gehören. Sie wollen unser Schicksal teilen, doch so 

das wir auch ihre [Přišli k nám ne proto, aby se jim lépe dařilo, ale protože k nám 

patří. Chtějí s námi sdílet náš osud, stejně jako my ten jejich].“72 V tomto druhém 

zkoumaném období se již v novinách nezabývají administrativně-správními články 

popisující dění v sudetských oblastech jako v období prvním. Zaměřují se na právo 

sudetského území patřit k Velkoněmecké říši, jejich právo na sebeurčení a přiznání se 

k víře národních socialistů. Vše vyznívá ve prospěch sudetských Němců a jejich 

četných práv. 

 V únoru a v první polovině března již není ve FZ sudetoněmecká problematika 

aktuální. Zájem zaujímají česko-německé vztahy. 

 

6.1.3 Česko-německé vztahy 

 

V říjnu a listopadu 1938 nebyly česko-německé vztahy na stránkách novin FZ 

předmětem zájmu. Počátkem roku 1939 se ale staly tématem číslo jedna. 

Sudetoněmecká problematika, stejně jako politická situace v Česko-Slovensku 

ustoupily do pozadí.  

Do popředí se dostávají názory znalce česko-německých vztahů, nacistického 

vůdce německé menšiny v Česko-Slovensku Ernsta Kundta. Národnostní problémy 

byly považovány v prvním zkoumaném období za nepatrné, protože se týkaly Čechů 

na území sudetské župy, kterých tam „bylo minimum“. Ve druhém období se česko-

německé národnostní problémy  přesunuly ze sudetského pohraničí na území českých 

zemí a nyní se jednalo o „diskriminovanou skupinu Němců“ žijících v ČSR. Noviny 

FZ poskytovaly doslovné přepisy výroků E. Kundta: „Existují zde (v ČSR) dva 

problémy: svobodné a bezpřekážkové přiznání se k německému nacismu a tvorba 

nových zahraničněpolitických poměrů mezi Německem a Česko-Slovenskem.“73 

Články se zpočátku poznámek distancovaly, avšak stačilo, že výroky Kundta byly 

zveřejňovány pravidelně na prvních stranách novin. Velkoněmecká říše se, podle 

článků FZ,  považovala za zachránce práv sudetských Němců, Slováků a Karpato-

Ukrajinců a za dárce nového života Česko-Slovensku. Proto nemohla tato říše 

pochopit, proč se po všem „tom dobrém, co Hitler pro ČSR vykonal“ obrací Češi 

proti Němcům a opět je začínají utlačovat a diskriminovat. „Vielleicht könnten sie 

                                                 
72 FZ 83/1938 z 13.1., s. 3, Die Sudetendeutschen, autor neuveden. 
73 FZ 83/1938 z 25.12., s. 2, Auf neuer Grundlage, pražský korespondent. 
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gerade in ihrer nationalen Arbeit eines Tages übersehen, dass es in ihrem Gebiet 

immer noch Menschen eines anderen Volkstums mit eigenen Ansprüchen gibt. Noch 

ist dieser Augenblick nicht da, er wird wohl auch nie kommen – aber eben, damit 

diese Gefahr von Beginn an vermeiden werde, hat Kundt seine Ansprüche angemeldet 

[Možná by mohli (Češi) právě ve své národní práci jednoho dne přehlédnout, že jsou 

na jejich území ještě stále lidé jiné národnosti, kteří mají vlastní požadavky. Tento 

okamžik ale ještě nenastal, možná také ani nikdy nenastane -  přesto, aby se tomuto 

nebezpečí od začátku předešlo, ohlásil Kundt své požadavky].“74 

Situace se začíná podle článků a zpráv ve FZ zhoršovat ve chvíli, když jsou 

v lednu zveřejněny Kundtovy požadavky německé menšiny žijící na českém území. 

Jsou to: zcela svobodné politické uplatnění v duchu NSDAP, zachování pracovních 

míst pro Němce, co nejširší samospráva ve školství a kultuře, vyřazení Židů ze vztahů 

mezi Němci a Čechy a dobrý všestranný poměr Čechů k německému národu.75 

Reakce Čechů na tyto požadavky je přirozeně záporná, čímž se v záporný mění i 

náhled na české obyvatele v článcích FZ (Němci přece mají mít možnost uznání 

svých nároků). Zajímavé je, že se najednou začne více psát o sílících roztržkách mezi 

česko-německými obyvateli na území Česko-Slovenska a o nenávisti Čechů vůči 

Němcům. E. Kundtovy požadavky byly zveřejněny na začátku roku 1939. Můžeme 

tedy předpokládat, že právě od té doby noviny FZ postupně začaly podléhat 

nacistickému režimu.    

Na konci února a na začátku března jsou původně liberální noviny FZ již zcela 

pod vlivem nacismu. Podle nich prý docházelo k neustálým zásahům proti Němcům 

žijícím v Čechách, samozřejmě k zásahům nespravedlivým.76 V mnoha článcích se 

také vyslovovaly obavy z fám, které v Praze kolovaly o levicovém puči a o návratu 

bývalého presidenta E. Beneše z exilu. V případě návratu E. Beneše to autoři článků 

pokládali za „zkázu ČSR“. Beneš, ačkoliv zpočátku respektován, byl nyní již 

bývalým politikem, který by celé Česko-Slovensko přivedl na mizinu (jako k tomu 

přece skoro došlo u starého Československa nebýt Mnichovské dohody). V Praze se 

údajně vykřikovalo: „Benesch kommt zurück und wird´s euch Deutschen zeigen! 

[Beneš se vrátí a vám Němcům ukáže!]“77 FZ tím ukazovaly, jak už jsou čeští 

                                                 
74 FZ 83/1938 z 6.1., s. 3, Die Deutschen,die geblieben sind, autor neuveden. 
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obyvatelé „mimo“. Zajímavé je, že až těsně před okupací Čech se poprvé (od jeho 

abdikace v říjnu 1938) do článků a zpráv navracelo jméno Beneš. Tentokráte však ve 

zcela negativním smyslu. Čs. exilová vláda nehrála v novinách FZ žádnou roli, 

nebyla považována za dost důležitou a neměla podle FZ žádné pravomoci 

k rozhodování. 

Protičeská propaganda, v březnu již v novinách zcela zřejmá, vrcholí 

v článcích, kde redaktoři srovnávají předmnichovské Československo a 

pomnichovské Česko-Slovensko. Pomnichovské Česko-Slovensko mělo prý tu 

výhodu, že získalo novou vládu a nového prezidenta, mohlo se vydat správným, 

lepším směrem, než tomu bylo před „Mnichovem“. Vše se však vyvinulo v neúspěch 

a čs. stát se vrátil do kolejí starého předmnichovského systému. Tedy do takového 

systému, kdy prezident Beneš ve státě utlačoval menšiny, neuznával jejich práva na 

sebeurčení a nekomunikoval s ostatními zeměmi. To se nyní děje opět – Čechy 

vystupují proti hitlerovskému Německu a jeho obyvatelům. „Die alte Tschecho-

Slowakei hatte ihre Problematik, an der sie zugrunde ging, die neue Tschecho-

Slowakei hat auch ihre Problematik, und was in diesen Tagen geschehen sind, schiebt 

die neue Problematik auf die alten ausgefahrenen Gleise, auf denen damals der Zug 

entgleist ist [Staré Československo mělo svou problematiku, která ji položila, nové 

Česko-Slovensko má také svou problematiku a to, co se v posledních dnech stalo, ji 

tlačí na staré vyježděné koleje, na kterých vlak tehdy vykolejil].“78 Česko-Slovensko 

již nemělo žádnou šanci se ospravedlnit, či se hitlerovskému Německu postavit, 

kostky byly vrženy.   

 

6.1.4 Slovenská otázka 

 

Nastolení autonomie Slovenska završily volby do slovenského sněmu dne 18. 

prosince 1938, které dostaly podobu plebiscitu.79 Byly v režii luďáků, pro které 

představovala důležitý mocenský nástroj Hlinkova garda80. V Hlinkově gardě se 
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79 Kuklík, J, Gebhart, J.: Velké dějiny zemí Koruny české. 1938-1945. Svazek XV. Praha Litomyšl 
2006. S.110. 
80 uniformovaná polovojenská teroristická organizace Hlinkovy slovenské Ľudové strany založená 
v roce 1938 (legalizovaná v říjnu 1938). Nejvyšším velitelem hlinkových gard byl předseda HSĽS J. 
Tiso, hlavním velitelem v letech 1938-1939 byl K. Sidor, v letech 1939-1944 A. Mach, v letech 1944-
1945 O. Kubala. Podílela se na rozbití ČSR, v období slovenského klerofašistického státu pak byla 
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soustředily separatistické síly, které směřovaly k vytvoření samostatného slovenského 

státu a k nastolení totalitního režimu. Slovenským volbám se však noviny nevěnují. 

Otázka slovenské politiky se v druhém zkoumaném období přesouvá na zadní kolej. 

Své místo v článcích FZ získává nově vydobytá částečná samostatnost Slovenska, na 

které „Slováci díky nacistickému Německu docela dobře vydělali.“81 Zajímavý je zde 

právě ten moment, že na oné rozšířené samostatnosti Slovenska má zásluhu nacistické 

Německo – díky Mnichovské dohodě a vzoru odtržení sudetského pohraničí. I zde 

převládá stále větší tendence Německa jako ochranáře práv slabších. Tento názor ale 

noviny FZ přitom zastávaly už hned po Mnichovské dohodě, jen nebyl tolik 

zveřejňován. Se sílící fašizací sílí i proněmecká stanoviska.   

Od počátku roku 1939 probíhala jednání s Prahou o rozšíření pravomocí 

slovenských zástupců v orgánech pražské ústřední vlády. Návrhy vyměněné mezi 

Prahou a Bratislavou jsou v novinách sledovány poměrně podrobně, ne však 

s takovým zájmem a nadšením (jde prý jen o vyměňování názorů). Tvoří menší 

zprávy, bez komentářů, na zadních stranách novin. Noviny se snaží informovat, je ale 

vidět, že to není věc, o kterou se právě zajímají. Rozhodnutí předsedy Berana odvolat 

Tisovu autonomní vládu a místo toho zavést vládu prozatímní vzbudí větší rozruch. 

Beran viděl stoupající fašizaci Tisovy vlády a proto se rozhodl začít jednat a Tisa 

odvolat. FZ ihned reagovaly na podle nich špatné chování pražské vlády a 

jednoznačně se postavily na stranu Slovenska. Tisova vláda byla podle nich 

právoplatná a Beranovo jednání nesprávné.82 FZ se viditelně v jakémkoliv tématu 

týkajícího se Česko-Slovenska staví do pozice proti Čechům. Přitom podporují, aby 

se Slováci od Čechů zcela odtrhli.83 

Odstředivé síly byly na Slovensku stále silnější, nikdy by ale nevedly k rozbití 

státu tak radikálním způsobem a tak brzo, nebýt nacistických záměrů. Vztahy mezi 

Čechy a Slováky jsou v článcích FZ vykreslovány jako nesnesitelné. Redaktoři a 

korespondenti FZ se opět vydávají na cesty tentokráte po Slovensku, a mluví o 

přirozené rozdílnosti povah těchto dvou národů: „Slowakisches und tschechisches 

Temperament setzen sich scharf voneinander ab. Die Tschechen sind als Volk 

politisch alter als die Slowaken. . . Der Prager Zentralismus hat mitgeholfen, die 

                                                                                                                                           
jedním z hlavních nástrojů potlačování revolucí a protifašistických hnuti, pronásledování komunistů 
a pokrokově orientovaných lidí. Porážkou fašismu byla Hlinkova garda likvidována. 
81 FZ 83/1938 z 3.12., s. 1, Der Mann aus dem Hintergrund, pražský korespondent. 
82 FZ 83/1938 z 11.3., s. 1, Prag gegen Pressburg, autor neuveden. 
83 např. FZ 83/1938 z 19.2., s. 5, Der Wirrwarr in der Slowakei, autor neuveden. 
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wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte der Slowakei zu entwickeln und die Slowaken 

zu Gegnern der Tschechen gemacht [Slovenský a český temperament se ostře liší. 

Češi jsou jako národ politicky starší než Slováci…Pražský centralismus pomohl 

rozvinout slovenské hospodářské a kulturní síly a ze Slováků tím udělal soky 

Čechů].“84 Zajímavé je, že důvod jejich rozdílnosti hledají v historii. Jak ukazuje 

citace, za vznik slovenského uvědomění může pražský centralismus, který ho 

rozvinul. Ačkoliv tedy Češi prý pomohli Slovákům „vzniknout“ (jak tomu později 

říkají), mají Slováci plné právo na své odtržení – Češi se k nim chovají nesnesitelně. 

Protičeská propaganda FZ zacházela tak daleko, že Čechy zevšeobecňovala na 

agresivní a nespravedlivou národnost.  

Překvapivé je další stanovisko FZ v tomto období a to, že Mnichovská dohoda 

byla sice českými zeměmi vnímána jako národní neštěstí, pro Slováky však byla 

osvobozením od tíživého tlaku ze strany Čech a možností uznat svá práva. V této 

souvislosti je nutno dodat, že na Slovensko je nahlíženo v poměrně přívětivém světle, 

akceptuje se jeho osamostatňující se tendence. Tehdy již nacistické Slovensko bylo 

v režii Hitlera a vyvíjelo se zcela v souladu s nacismem v Německu. Nebyl tedy 

důvod, proč ho hanit. 

Hitler podporoval luďácký separatismus a zpracovával slovenský politický 

terén pro německé potřeby. V novinách byl mylný předpoklad, že Třetí říše nemá o 

vnitřní rozbití Česko-Slovenska zájem. Opak byl skutečností: Hitler takový „vnitřní 

rozpad“ potřeboval, protože vojenský zásah v českých zemích mínil motivovat 

vývojem na Slovensku a „ochranou“ zbytku německé menšiny. Vzhledem k tomu, že 

podle vydaných článků a zpráv ve FZ byly noviny v roce 1939 nejprve pod menším, 

pak pod úplným vlivem Hitlera, se nemůžeme divit, že se postavily na stranu 

Slovenska a proti českým zemím veřejně vystupovaly. 

 

6.2 Hospodářství  

 

Česko-slovenská ekonomická situace přestávala od prosince 1938 do 15. 

března 1939 hrát ve Frankfurter Zeitung významnější roli, i přesto, že se problémy 

s výrobou, trhem, vývozem, nezaměstnaností a s uprchlíky příliš nezměnily. Do 

popředí se dostávaly otázky vnitropolitické. V hospodářské části novin FZ 

                                                 
84 FZ 83/1938 z 16.12., s. 1, Von Prag nach Pressburg, autor neuveden. 
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„Handelsteil“ [obchodní část] stejně jako v prvním zkoumaném období zcela 

převažují krátké a výstižné agenturní zprávy, které jsou bez jakýkoliv 

subjektivnějších poznámek, či komentářů. V tomto období vyšlo v hospodářské části 

novin celkem 166 článků a zpráv, z toho 135 krátkých agenturních zpráv. 

Články dělím tentokrát jen do dvou oddílů. Oddíl „Česko-slovenská 

ekonomika“ zůstává a pod druhý oddíl spojuji „Sudetoněmeckou ekonomiku a česko-

německé hospodářské vztahy“. Sudetské pohraniční území se stalo součástí 

hitlerovského Německa a v tomto období tedy bylo na jeho hospodářství nahlíženo 

jako na část hospodářství nacistického Německa.  

 

6.2.1 Česko-slovenská ekonomika 

 

Ekonomická situace se v tomto období ukázala jako naléhavý korektiv 

fašizujících tendencí. V prosinci 1938 přijala vláda mimořádná opatření s jasnými 

principy řízeného hospodářství a zejména s prvky centrálního řízení pohybu 

pracovních sil. Pod tato opatření spadal nábor na práci do německé říše, či zřizování 

pracovních útvarů, které byly podle FZ „k dočasnému hospodářskému zajištění 

nezaměstnaných osob a k využití jejich pracovních schopností pro všeobecně 

prospěšné úkony“.85 Dále vláda vydala nařízení o zřizování kárných pracovních 

táborů, kam měly být umisťovány osoby „práce se štítící, které neměly řádným 

způsobem zajištěnou obživu“.86 Pracovní útvary a kárné pracovní tábory byly ve FZ 

celkově považovány za velmi pozitivní, za vstřícný krok ČSR vůči svému lidu. 

Pohled novin byl objektivní – vzhledem k velkému vzrůstu nezaměstnanosti bylo 

nutno vytvářet nové pracovní příležitosti. ČSR bylo momentálně v nouzové situaci, 

kterou však bylo schopno rychle překonat díky své dobře prospívající ekonomice.  

Nezaměstnanost byla největším problémem, kterým čs. hospodářství podle 

novin trpělo. Byla popisována péče o desítky tisíc uprchlíků z odstoupených území. 

Situace se zhoršila, když ze Slovenska a z Podkarpatské Rusi přicházely do Čech a na 

Moravu další české rodiny. Skladbu obyvatelstva ovlivnilo také to, že uprchlíci patřili 

do kategorie státních zaměstnanců, či dělníků nebo živnostníků a právě tito byli podle 

článků FZ těmi, díky nimž se zvyšovala nezaměstnanost (k 25. prosinci 1938 bylo 

                                                 
85 FZ 83/1938 z 16.2., s. 6, Prager Entscheidungen, autor neuveden. 
86 FZ 83/1938 z 16.2., s. 6, Prager Entscheidungen, autor neuveden. 
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udáno číslo cca 190 tisíc uprchlých osob87). Ale díky pracovním táborům a 

pracovním útvarům se ČSR snažilo situaci řešit a v článcích a zprávách FZ je tato 

snaha viditelná. 

Během několikaměsíční existence Druhé republiky pokračoval také odliv 

francouzského a britského kapitálu a naopak se uvolňoval prostor pro další expanzi 

německých bank Dresdner Bank a Deutsche Bank a velkých německých koncernů do 

česko-slovenského bankovnictví i průmyslu. Vedení říšskoněmeckého průmyslu a 

špičky nacistické vládní a státní hierarchie projevovaly v rámci svého výzbrojního 

programu mimořádný zájem o klíčový strojírenský podnik, Škodovy závody, a o 

největší závod hutního průmyslu, Vítkovické železárny. V článcích FZ je tento zájem 

zřetelně vidět. Objevují se podrobné popisy českých továren. Mezi jedny z nejčastěji 

jmenovaných patří firma Baťa a Škodovy závody. Obě továrny jsou pokládány za 

vzor výroby a je vyzdvihován jejich „unikátní systém fungování“88. Tyto deskripce 

vycházejí vždy ve velmi pozitivním duchu. Podobné články o jiných českých 

továrnách a závodech vycházejí až do 15. března 1939. Je velmi pozoruhodné, že se 

hospodářské zpravodajství nenechalo strhnout fašistickými a protičeskými směry. 

Důvodem může být fakt, že se dění  na konci třicátých let točilo kolem nových a stále 

překvapujících politických událostí a hospodářské zprávy nebyly pro nacisty až tak 

důležité.  

Po celé druhé zkoumané období se, jak jsem už zmínila, zprávy o česko-

slovenské ekonomice objevovaly jen jako krátké agenturní zprávy o dvou až třech 

řádcích, které pouze informovaly o proběhlých hospodářských dohodách, 

statistických údajích či hospodářstvích v různých oblastech. Zprávy byly bez 

subjektivních komentářů a neobsahovaly žádné domněnky či názory. Přičítám to 

tomu, že se objevovaly nové hospodářské kauzy v jiných zemích, které byly pro FZ 

aktuálnější a také tomu, že česko-slovenská ekonomika byla již dříve v novinách 

dobře zpracovaná. Bylo důležité, aby zejména politické zprávy v tisku vycházely 

v nacistický prospěch a tedy hospodářské zprávy, pokud proti nacistickému režimu 

nijak veřejně nevystupovaly, byly ponechány jak jsou – v případě FZ liberální a 

nezaujaté.      

 

                                                 
87 Kuklík, J, Gebhart, J.: Velké dějiny zemí Koruny české. 1938-1945. Svazek XV.a Paseka Praha 
Litomyšl 2006. S.128. 
88 např. FZ 83/1938 z 13.3., s. 7, Wie Bata produziert, autor neuveden. 
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6.2.2 Sudetoněmecká ekonomika a česko-německé hospodářské vztahy 

 

Koncem roku 1938 a na počátku roku následujícího bylo už sudetské území 

zapojeno do řady hospodářských smluv, platebních dohod a obchodně politických 

ujednání hitlerovského Německa s jednotlivými partnerskými zeměmi. 

Sudetoněmecké zboží začalo na mezinárodním trhu vystupovat jako zboží německé a 

z tradičních obchodních kontaktů mezi pohraničními oblastmi a vnitrozemím se stal 

obchod zahraniční. FZ ve svých článcích nepopisuje a nehodnotí tuto změnu a ani její 

důsledky. Pouze v prvním zkoumaném období se těsně po Mnichovské dohodě 

objevily zprávy, že sudetské pohraničí je silně zaostalé a vinu na tom nese český stát. 

Názory se ale nesoustředily na hospodářství, nýbrž ventilovaly osobní celoněmecké 

názory. Vyšlo jich jen několik a obzvláště v tomto druhém období nelze rozpoznat 

jakoukoliv zášť či vinu vůči Čecho-Slovákům. Hospodářská část novin FZ se již do 

podobné choulostivé situace ani jednou nezapletla. 

K česko-německým hospodářským vztahům se autoři hospodářských zpráv 

vyjadřují pozitivně. Obchodní kontakty mezi sudetskou župou a vnitrozemím Čech a 

Moravy byly považovány za stále se zlepšující. V lednu 1939 byla např. podepsána 

dohoda mezi Česko-Slovenskem a hitlerovským Německem o zprostředkování 

zaměstnání pro české a slovenské zemědělce a živnostenské dělníky. Dohoda 

zajišťovala uchazečům stejné mzdové a sociální podmínky jako německým dělníkům 

a zaručovala jim i některé výhody, například slevy jízdného atp. Vůči česko-

německým hospodářským vztahům měly noviny FZ respekt a obchodním stykům se 

prý začínalo stále více dařit. Vždyť v prvních měsících roku 1939 byl podíl 

německých trhů na celkovém obratu zahraničního obchodu Česko-Slovenska 40%.89  

Zajímavé a časté byly názory, že nacistické Německo nemá zájem na tom, aby 

jakýmkoliv způsobem „z hospodářského dění vytlačilo svého obchodního partnera“ 

(myšleno je ČSR).90 Tyto názory se objevovaly spolu s tématy týkající se česko-

německých úmluv či dohod. Odtržené sudetské území bylo po dlouhou dobu 

ekonomicky s ČSR spojeno a  nebyl důvod, proč toto spojení rušit. Příkladem 

trvajících dobrých vztahů byla ukázka kolektivní práce – stavba kanálu a dálnice, 

které propojovaly hitlerovské Německo s Česko-Slovenskem. Pokud budu citovat FZ: 

                                                 
89 Kuklík, J., Gebhart, J.: Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, 
společenském a kulturním životě. Paseka Praha Litomyšl 2004. Oddíl Hospodářské a sociální poměry 
druhé republiky. 
90 FZ 83/1938 z 12.2., s. 5, Die Tschecho-Slowakei, autor neuveden. 
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„Politický rozum a technická tvůrčí vůle slaví v obou těchto projektech dosud nezažitý 

triumf nad rozervaností ve střední Evropě, která po dvě desetiletí vývoj blahobytu 

nepřirozeně zastavovala.“91 Je zvláštní, že po dobu posledních dvou desetiletí 

(v českých zemích období První republiky) byla podle zpráv hospodářská spolupráce 

brzděna. Tento moment je velmi překvapivý, neboť První republika byla 

demokratickou etapou v našich dějinách, kdy se prezident T.G. Masaryk a ministr 

zahraničí E. Beneš snažili o co možná nejlepší politické i hospodářské vztahy se 

sousedními zeměmi. Česko-německé hospodářské vztahy byly tedy v období Druhé 

republiky pokládány za dobré, zatímco v období První republiky za brzdící. 

Vzhledem k tomu, že hospodářské zpravodajství novin FZ nebylo silně ovlivňováno 

nacistickým režimem, musíme to pokládat za jejich osobní názor (kterých přitom 

v obchodní části bylo úplné minimum). 

Co se týče sudetoněmecké ekonomiky a česko-německých hospodářských 

vztahů, po celé druhé zkoumané období žádný posun od „pozitivních“ k „negativně 

vyznívajícím“ zprávám pro Česko-Slovensko nenastal. Strohé agenturní zprávy se 

obvykle vešly do dvou malých řádků, kde na případný komentář již nezbylo místo. 

Hospodářské zpravodajství mi přišlo nezaujaté a popisované s odstupem, ve své 

hospodářské části si pro mě noviny FZ udržely svůj liberální charakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 FZ 83/1938 z 29.12., s. 5, Neue Nachbarn, vlastní článek, autor neuveden. 
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7)   Závěr 

 

Noviny Frankfurter Zeitung patřily v Německu ve třicátých letech dvacátého 

století k nejvíce liberálním, svobodným a nejméně zaujatým novinám. I přes 

narůstající nacismus si v Německé říši až do konce roku 1938 udržely svoji dle mého 

názoru mimořádnou korektnost, informovanost a detailnost, pochopitelně v hranicích, 

které připouštěl restriktivní aparát tehdejšího hitlerovského Německa. Rok 1939 byl 

pro noviny Frankfurter Zeitung zlomový. V dubnu 1939 byly připojeny k tehdy 

nejsilnějšímu nacistickému koncernu Max-Amann a byl sesazen Carl Bosch, 

šéfredaktor FZ, který noviny vedl od roku 1934. V Evropě přestaly fungovat 

mezistátní styky a tzv. „alibi tisk“, pod který spadaly Frankfurter Zeitung, pozbýval 

svého výjimečného postavení mezi německým tiskem. Noviny se začaly viditelně 

propadat pod nacistický vliv a jejich hodnocení Čech a českých obyvatel bylo 

ovlivněno sílící protičeskou propagandou, kterou vyvolal Hitler spolu s henleinovci.  

První a druhé zkoumané období se od sebe tedy diametrálně liší. Zatímco 

v prvním období je popis událostí s výjimkou Sudet objektivní, v druhém už 

převažuje nacionalistický pohled na celé dění. 

 

• První zkoumané období  -  říjen a listopad 1938  

  

V prvním období dominovaly v novinách obsáhlé zprávy, které se týkaly 

sudetoněmeckých pohraničních oblastí a jejich obyvatel. Dále tvořily velkou skupinu 

zprávy o vývoji české politiky a zprávy zabývající se hospodářskou situací 

v Sudetech a v českých zemích. 

V pohledu na sudetské pohraniční území stály Frankfurter Zeitung na straně 

nacistického Německa. Bylo to vidět z jednoznačného a celkem jednotného pohledu 

všech jeho dopisovatelů a redaktorů. „Mnichov“ i následné odtržení Sudet od 

Československa byly podle nich právně v pořádku, protože zde docházelo k nápravě 

křivd spáchaných po první světové válce. V tématu sudetské otázky Frankfurter 

Zeitung zcela vynechaly pohled a pocity Čechů a jejich práva. Články byly často 

přibarvovány ve smyslu „ubohé“ Sudety a „krutí“ Češi.  

V pohledu na Česko-slovenský stát celkově a na jeho obyvatele popisoval 

Frankfurter Zeitung Česko-Slovensko jako stát, kterému po Mnichovské dohodě 

nastala zcela nová, kladná etapa života. Na české obyvatele žijící v Česko-Slovensku 
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noviny pohlížely jako na ty, kteří za svůj osud a události, které se staly nemohli, a 

přesto za ně pykali. Vyzývaly je k orientaci na lepší budoucnost a k otázce Česko-

Slovenska se vyjadřovaly pozitivně, s nadějí všeho dobrého. 

Zajímavým byl v tomto ohledu náhled Frankfurter Zeitung na práva jiných 

národů. Celkově v tomto prvním období prosazovaly mír, dobré vztahy, spolupráci a 

uznání práv všem národům. Právě proto se vyslovovaly pro osamostatňující se 

tendence Slovenska a Podkarpatské Rusi. Co se týče otázky Židů, byla situace trochu 

jiná. Režim, který po „Mnichovu“ roku 1938 ovládl okupované čs. pohraničí i Česko-

Slovensko, se vyznačoval výraznou nacionální nesnášenlivostí a rasovou nenávistí. 

Za celé první dvouměsíční pomnichovské období se však noviny o sílících 

nacistických tendencích v Česko-Slovensku či v Sudetech nezmínily, stejně jako o 

rasových problémech, které byly vynechávány a bagatelizovány.  

Hospodářské zprávy byly podle mého názoru nezaujaté a objektivní. 

Výjimkou byl pouze pohled Frankfurter Zeitung na sudetské oblasti na začátku října 

1938, kde za všechny špatné ekonomické a hospodářské podmínky neslo vinu jen 

Česko-Slovensko a jeho obyvatelé.  

 

• Druhé zkoumané období – prosinec 1938 až 15. březen 1939  

  

Ve druhém období dominovaly ve Frankfurter Zeitung převážně kratší, méně 

obsáhlé zprávy a vycházely spíše na zadních stranách novin. Tvář článků se začala 

měnit. Ony detailní, objektivní a nezaujaté zprávy z prvního zkoumaného období se 

pomalu měnily v články zaujatější a podléhající německým fašistickým tendencím. 

Mezi články tentokráte dominovaly česko-německé problematické vztahy.   

Postoj Frankfurter Zeitung se vůči Česko-Slovensku výrazně zhoršil, 

obzvláště v měsíci únoru a březnu, objevovaly se velmi rasistické a šovinistické 

články. Zpočátku se kritizovaly jen česko-německé vztahy. Češi údajně německou 

menšinu v Česko-Slovensku silně utlačovali a dopouštěli se na ní násilí. FZ 

v článcích používaly velmi ostrá slova a byly zcela nespokojené s chováním Čechů. 

Postupně noviny napadaly celé Česko-Slovensko, které bylo „agresivní a nezkrotné“. 

A. Hitler byl považován za zachránce sudetských Němců, Slováků a Karpato-

Ukrajinců.  

Články o židovské diskriminaci se začaly v novinách vyskytovat až začátkem 

roku 1939. Redakcí ale nebyly považovány za důležité, což udávalo jejich zadní 
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místo v novinách. O vyložené rasistické nenávisti a diskriminaci lze hovořit až na 

konci února 1939. Vzhledem k tomu, že frankfurtská redakce deníku FZ byla po 

dlouhou dobu obsazena židovskými spolupracovníky, bylo neinformování o těchto 

tématech pozoruhodné. 

V měsíci březnu 1939 se v politické části novin objevovaly články týkající se 

dohod o rozšíření autonomistických práv mezi Prahou a Bratislavou. Noviny přitom 

nepředpokládaly, že by mohlo dojít k úplnému odtržení Slovenska. Ani náznakem se 

ve FZ neobjevila zpráva o možné budoucí okupaci Čech a Moravy, o možném 

úplném odtržení Slovenska, či o přesunu německých vojsk směrem do Čech.  

Česko-slovenské a sudetoněmecké zpravodajství v oblasti hospodářství 

v druhém období zcela zaniklo. FZ o ekonomice informují většinou v podobě 

krátkých agenturních zpráv, které se jakýmkoliv subjektivnějším komentářům 

vyhýbají. Zprávy však v této části novin zůstávají stále objektivní a vystihující 

podstatu věci. Do hospodářských zpráv politika nezasahovala, nebyly pro sílící 

nacismus důležité. 

 

• Celkový závěr  

 

Jaký obraz Druhé republiky tedy tento celoněmecký liberální deník vytvářel? 

Česko-Slovensko bylo vnímáno jako země, která se po podepsání Mnichovské 

dohody a po odtržení sudetského pohraničí začala s novou vládou a novým 

prezidentem kladně rozvíjet. Země se ale postupně vydávala špatným směrem, 

vracela se do předmnichovských „starých kolejí,“ až muselo podle deníku dojít 

k jejímu obsazení.  

Z hospodářského hlediska bylo na Česko-Slovensko nahlíženo jako na zemi, 

která o velkou část svého průmyslu přišla, protože zůstal na území německých Sudet. 

Jsou ale zdůrazňovány značné možnosti růstu a perspektivnost česko-slovenského 

trhu v případě, že by Česko-Slovensko více obchodovalo s nacistickým Německem.  

Dle mého názoru pokrývaly Frankfurter Zeitung celou tematiku Druhé 

republiky v politice, hospodářství a ekonomice podrobně, podle možností precizně a 

zpočátku i objektivně, pouze v otázce Sudet převládal nacionalistický pohled. To, co 

mi v nich ale chybělo, byly určité politické a hospodářské nadhledy, jako byl např. 

pohled na sílící nacismus a rasismus, či vývoj směrem k Protektorátu Čechy a 

Morava. Vysvětluji to tím, že noviny Frankfurter Zeitung byly až do roku 1939 
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určitým způsobem tolerovány, pokud otevřeně nekritizovaly hitlerovské Německo, 

ale výrazněji se projevovat nemohly.  

Fakt, že počátkem roku 1939 se zpravodajství v novinách rapidně změnilo 

v antiliberální a antidemokratické už ale novinám ono výjimečné postavení, kterému 

se během většiny třicátých let dvacátého století těšily, vzít nemůže. 
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