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Anotace

Diplomová práce "Reflexe parlamentních voleb 1946 v dobových tištěných

médiích" se zabývá analýzou toho, jak o těchto důležitých volbách informovalo šest

tehdejších vlivných deníků: stranické deníky Rudé právo, Svobodné slovo, Právo

lidu a Lidová demokracie a dva formálně nestranické listy Práce a Mladá fronta. U

čtyř stranických deníků je zkoumáno, jaké prvky politické propagandy ve svých

obsazích používaly a jak popisovaly kroky svých politických soupeřů. Na konci

diplomové práce je u těchto stranických listů provedena jejich vzájemná komparace.

U formálně nadstranických deníků Práce a Mladé fronty se diplomová práce zabývá

tím, zda tyto listy ve skutečnosti v období parlamentních voleb 1946 nestranily

konkrétním politickým stranám. Z hlediska časového vymezení jsou deníky

studovány vždy tři týdny před volbami a tři týdny po volbách. Diplomová práce

rovněž klade důraz na přiblížení společenského, politického a mediálního kontextu

voleb 1946 a odkrývá i některé obecnější skutečnosti, které mohou doplnit historické

poznatky o popisované době. Z výzkumu deníků například vyplývá, že

nekomunistické deníky (mezi nimi zejména Svobodné slovo a Lidová demokracie)

již před volbami varovaly, že po volbách hrozí v případě velkého úspěchu KSČ

komunistický převrat.

Annotation

Master thesis "Reflections on the parliamentary elections in 1946 in the

contemporary printed media" analysis the way six most influential newspapers of

the time reported on those important elections. The relevant dailies are Rudé právo,

Svobodné slovo. Právo lidu and Lidová demokracie and two formally non-partisan

papers Práce and Mladá fronta. This thesis explores the instruments of political
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propaganda four party dailies frequently used and how they described the political

actions of political rivals. At the end of the thesis these four party-affiliated

newspapers are compared mutually. We also deal with the issue whether the two

formally non-partisan dailies Práce and Mladá fronta sided with the any individual

political party. AH six newspapers are studied during the three weeks before the

elections and another three weeks after the elections. This master thesis also stresses

the importance of the description of the contemporary society, political and media

context and uncovers also a nurnber of facts that can complement the general

historical knowledge about the given tirne. The study of the selected dailies for

instance clearly shows that non-comrnunist dailies (especially Svobodné slovo and

Lidová demokracie) wamed, as early as before the elections, against the possibility

of the communist post-election coup in case of a really good outcome for the

Communist Party .

Klíčová slova
volby 1946, Československo , Rudé právo, Svobodné slovo , Právo lidu, Lidová

demokracie. Práce , Mladá fronta, propaganda, politické strany

Keywords
elections 1946. Czechoslovakia, Rudé právo, Svobodné slovo, Právo lidu, Lidová

demokracie. Práce. Mladá fronta, propaganda, political parties
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Mediální studia
Předpokládanýnázev práce v češtině:

Reflexe parlamentních voleb 1946 v dobových tištěných médiích
Předpokládanýnázev práce v angličtině:

Reflection of parliamentarv elections 1946 in nrinted media of that time
Předpokládanýtermín dokončení (semestr, školní rok - vzor: ZS 2012)
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrechod schválení tezí tedy teze schválené v LS
2010/2011 umožňují obhajovat práci nejdříve v LS 2011/2012): '
Letní semestr 2009

Ped~gog, S nímž byly teze konzultovány (příjmení, jméno, pracoviště - vzor: Mocnář, Karel, KMS
IKSZ UK FSV):
Cebe, Jan, Kl\1S IKSŽ UK FSV
Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (rozsah do 1800 znaků):

Parlamentní volby, které proběhly 26. května 1946, patří mezi nejdůležitější československé

historické mezníky celého 20. století. Jednalo se o první a až do roku 1990 zároveň poslední
alespoň částečně svobodné volby v poválečném Československu, které navíc výrazně spoluurčily

směr českých dějin na více než 40 let dopředu. Ve volbách totiž výrazně zvítězila Komunistická
strana Československa, která využila své síly k tomu, aby o necelé dva roky provedla
komunistický převrat. Jedním z významných faktorů, které měly vliv na výsledky voleb, byl i
tehdejší denní tisk. A to ncjcn tisk stranický, mezi který můžeme řadit komunistické Rudé právo,
národněsocialistické Svobodné slovo, Lidovou demokracii, kterou vydávala Československá
strana lidová nebo sociálnědcmokratickéPrávo lidu, ale i tištěná média formálněnadstranická, z
nichž měla největší vliv odborářská Práce a Mladá Fronta, kterou vydával Svaz československé

mládeže. Každé z ,,.,,še uvedenvch médií volby více či méně reflektovalo, a nabízelo tak čtenářům. .
výklad, jak tyto volby ch~pat. Téma parlamentních voleb 1946 zůstávalo až dosud dominantou
politologů a historiků. V Ceskoslovensku a později i v Ceské republice vyšlo na téma voleb 1946

několik monografií, ovšem reflexe stranicko-politického souboje, který v denním tisku tyto

důležité volby doprovázel, zatím zůstávala stranou zájmu badatelů sociálních i historických věd.

Předpokládaný cíl diplomové práce, původní přínos autora diplomové práce ke zpracování
tématu, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (rozsah do 1800 znaků):

Cílem diplomové práce je zmapovat a popsat, jakým způsobem informovalo o parlamentních
volbách šest důležirvch tehdejších deníků (Rudé právo, Svobodné slovo, Lidová demokracie,
Právo lidu, Práce a Mladá fronta) a posléze provést vzájemnou komparaci. Zajímat nás u
každého deníku bude období tří týdnů před volbami a tři týdny po volbách. Původní přínos

práce bude v tom, že zmapuje a popíše, jak média tyto volby pojala, zda a popřípadě jak silnou
politickou propagandu ,')"tvářely jednotlivé deníky, jaké prostř~dky politic~é pr~paga~dy ve
svých obsazích deník)' používaly a jak v kont~xt~ parlamentmch ~~Ie~ ?asled~e ,poplSov~I!
kroky politických subjektů, které by bylo mozn~ ~~hl~de~ ~ zame~eDl J~d.not,bvych dem~u
označit za olitické soupeře. To vše by mělo alespon zčásti osvetht, ktera z politických stran mela
v dobovémPdenním tisku největší podporu. Z předběžného studia pramenů si dovolím vyslovit



Předpo~á~aná . s.~ruktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou
charakteristikou jejich obsahu):
1. kapitola
Úvod diplomové práce

1.1 Politicke-společenský kontext parlamentních voleb 1946, jejich význam a důsledky pro
tehdejší Ceskoslovensko. .

1. 2 Stručná charakteristika systému tištěných médií v poválečném Československu v letech 1945
až 1946
1. 3 Cíl práce a metody výzkumu

ísledující dvě hv ť . 1 N" .....,. ..na . . ~ po e~. .' ejsílnějši a nejpropracovanější politická propaganda se před
volbami I po volbach objevila v kom . ti k' R dě , r ... . , ums IC em u em pravu. 2. I deníky, ktere se oznacovaly
~ako n~d,stramc~e~ tíhly ve !vém obsahu ke konkrétním politickým stranám. Při analýze
Je..~no,thvyc~ deníků bu~e pou~ita kombinace obsahové, obrazové a textové analýzy, které budou

I prr naslcdne komparací doplneny také srovnávací analýzou.

2. kapitola: Volby 1946 a Rudé právo
2. 1 Stručný V),,'oj Rudého práva od konce 2. světové volká do květnových voleb 1946.
2.2 Reflexe parlamentních voleb 1946 v deníku Rudé právo - síla a metody politické propagandy
ve prospěch Komunistické strany Československa(KSČ), obraz soupeřů KSČ v Rudém právu.

3. kapitola: Volby 1946 a Svobodné slovo
3. 1 Stručný vývoj Svobodného slova od konce 2. světové války do květnových voleb 1946.
3.2 Reflexe parlamentních voleb 1946 v deníku Svobodné slovo - síla a metody politické
~ropagandyve prospěch Československé strany národně socialistické (ČSNS), obraz soupeřů
CSNS ve Svobodném slově.

4. kapitola: Volby 1946 a Lidová demokracie
4. 1 Stručný V)"'oj Lidové demokracie od konce 2. světové války do květnových voleb 194~.

4.2 Reflexe parlamentích voleb 1946 v deníku Lidová demokracie - síla a metody politické
propagandy ve prospěch Československé strany lidové (ČSL), obraz soupeřů ČSL v Lidové
demokraci.

5. kapitola: Volby 1946 a Právo lidu
5. 1 Stručný V)'voj Práva lidu od konce 2. světové války do květnových voleb 1946.
5.2 Reflexe parlamentních voleb 1946 v deníku Právo lidu - síla a metody politické propagandy
ve prospěch Československé sociální demokracie, obraz protivníkůsociální demokracie v Právu
lidu.

6. kapitola: Volby 1946 a jejich obraz v Práci a Mladé frontě

6. 1 Stručný V),,'~j deníků Práce a Mladá fronta od konce 2. světové války do květnových voleb
1946.
6.2 Reflexe parlamentních voleb 1946 v deníku Práce - výzkum inklinace deníku ke konkrétním

kandidujícím stranám. " ..
6.3 Reflexe parlamentních voleb 1946 v deníku Mlada fronta - vyzkum inklinace deníku ke

konkrétním politickýrn stranám.

7. kapitola: Srovnání zkoumaných deníků z hlediska síly politického zaměření a metod politické

propagand)'

8. kapitola: Shrnutí diplomové práce a odpovědi na základní hypotézy
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Vymezení podkladového materiálu (např analvzované tit I bd bí které bdI iny)
• , ' " • ,,' J 1 U Y a o o 1, za ere u ou ana yzovany

a metod} (technikv) Jeho zpracova01:
Rudé právo (květen až červen 1946)
Svobodné slovo (květen až červen 1946)
Lidová demokracie (květen až červen 1946)
Právo lidu (květen až červen 1946)
Práce (květen až červen 1946)
Mladá fronta (květen až červen 1946)

Všechny tyto tituly budu zkoumat pomocí kvalitativní obsahové a obrazové analýzy (budu např.

~jišťov~t,.jak ~')'ra~ně ryto článk~' stranily, jaké grafické a obrazové prvky volební propagace
jednotlivé .denrky tiskly atd.) a nasledně prostřednictvím srovnávací analýzy provedu konečnou
komparaci.

Základní literatura (nejméně 10 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):

Blodigová, A., Kčpplová, R, Sekera, M. (2002): Dějiny českého novinářství a českých

novinářských spolku, Praha: Státní ústřední archiv
Anotace: Kniha nabízí základní periodizaci vývoje žurnalistiky v českých zemích. Přináší
základní společenský kontext konkrétních historických etap, ve kterých média působila. Zároveň

seznamuje čtenáře se základními tituly jednotlivých historických období.

Hallin, c., Mancini, P. (2008): Systémy médií v postmoderním světě, Praha: Portál
Anotace: Publikace pojednává o třech základních modelech médií, které můžeme nalézt v součas

ném demokratickém světě. Jedná se o model polarizovaně pluralitní, demokraticko-korporativní
a liberální. Pro náš účel je nejdůležitější část knihy, která definuje politický paralelismusjakožto
vztah mezi politickým systémem a systémem masových médií.

Jensen, K. B. (2002): A Handbook of media and communication research: qualitative and
quantitative methodologies, London: Routledge
Anotace: Kniha popisuje různé způsobyvyužití kvantitativní a kvalitativní analýzy při

interpretaci mediálních obsahů. Mediální badatelé v ní najdou nejen historický přehled, ale i
pomůcku pro správnou metodiku vedení vlastního výzkumu.

Kaplan, K. (1991): Československo 1945-1948, Praha: Státní pedagogické nakladatelství
Anotace: Kniha podrobnčmapuje historický, politický, společenský, ale i ekonomický vývoj
poválečného Československav letech 1945 až 1948. Autor se zde poměrněpodrobněvěnuje
společenskémua politickému kontextu parlamentních voleb 1946.

I Kaplan, K. (1996): Pět kapitolo ún-oru, Brno: Doplněka Ústav pro soudobé dějiny Akademie

věd

Anotace: Publikace se velmi podrobně věnuje období, které bezprostředněpředcházelo

únorovému komunistickému převratu v roce 1948. Mimo jiné je v ní podrobně popsáno, jak na
výsledky voleb 1946 reagovaly jednotlivé stranicko-politické subjekty.

Kaplan, K., Tomášek, D. (1994): O cenzuře v Československu v letech 1945 -1956, Praha: Ústav
pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky , • v

An t . A t V' čt ' v o nabízejí sofistikovany pohled do fungování cenzury v letech 1945 azo ace. u on c enarum v , v ,

1966 Z knih . V' 'v ni' v roce 1946 kdy v Ceskoslovensku formalne fungovala omezena. l)'JezreJme,zea, .
demokracie. není možné tehdejší média považovat za zcela svobodna.



Křivánková, A. (1989): Dějiny československé žurnalistiky, 4. díl: český a slovenský tisk v letech
1944 -1987, Praha: Novinář

Anotace: Publikace přináší základní periodizaci českého tisku zejména v období po 2. světové
válce.

KřivánkoYá, A. (1988): Struktura a ideové zaměření českého tisku v letech 1945-1948, Praha:
Filosofická fakulta UK

Anotáce: Studie pojednává o tom, jakým způsobem byly ideově profilované konkrétní české
noviny v letech 1945 až 1948.

Mareš, P. (1993): Léta 1945 - 1970, Nástup a důsledky stalinismu v Československu, s. 249 - 278,
in: Dějiny zemí koruny české 11., Paseka, Praha a Litomyšl
Anotace: Uvedený text z této knihy přehledně popisuje politicko-společenskývývoj před volbami
a po volbách v roce 1946.

Schulz, W., Hagen L., Scherer H., Reifová 1., Končelík, J. (2005): Analýza obsahu mediálních
sdělení., Praha: Karolinum
Anotace: Publikace přináší úvod do studia obsahové analýzy mediálních textů. Přibližuje

způsoby kvantitativního výzkumu mediálních obsahů, zejména zpravodajství.

Trampota, T. (2006): Zpravodajství, Praha: Portál
Kniha přináší základní teoretické koncepty, pomocí nichž lze v mediálních studiích zkoumat
zpravodajství. Pro tuto diplomovou práci je důležitá zejména část knihy, která se zabývá
vzhtahem mezi zpravodajstvím a ideologií.

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací,
které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých, školách
za posledních pět let)

Velmi částečně se tématu této diplomové práce dotýká jedna bakalářská a jedna diplomová práce.

4ÁP-•••••••••••••••l.~~4. října 2008

Datum I Podpis studenta

Klimeš, David (2003): V),,'oj Mladé fronty 1945 - 1946, Universita Karlova, Fakulta sociálních
věd, bakalářská práce
Kučera,Václav (2005): Parlamentní volby 1946, Masarykova universita, Filosofická fakulta,
diplomová práce
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ÚVOD DIPLOMOVÉ PRÁCE

První poválečné parlamentní volby, které se uskutečnily 26. května 1946, patří mezi

nejdůležitější události českých dějin celého 20. století. Tyto volby do Ústavodárného

Národního shromáždění se nakonec ukázaly být posledními alespoň částečně svobodnými

volbami před nástupem více než čtyřicetileté komunistické diktatury. A byly to také jediné

alespoň částečně svobodné volby mezi lety 1935 a 1990. Zároveň to byly jakési

"supervolby", na základě kterých se změnilo nejen složení jednokomorového parlamentu, ale

i všech nižších stupňů veřejné správy. Podle výsledků voleb se totiž revidovala nejen

politická konstelace v československém v parlamentu, ale také poměr sil v místních

národních výborech, okresních národních výborech i v zemských národních výborech. I

Význam parlamentních voleb 1946 byl veliký a v porovnání s dnešními

parlamentními volbami jen stěží porovnatelný. První poválečné volby určily nové poválečné

rozložení politických sil v zemi a (jak se následně ukázalo) také výrazně ovlivnily to, jak se

bude víc než dalších 40 let vyvíjet celý poválečný politický systém. Ve volbách totiž výrazně

zvítězila Komunistická strana Československa, která využila své síly k tomu, aby o necelé

dva roky pozděj i - tedy v únoru 1948 - provedla komunistický převrat. Jedním z

významných faktorů. které měly vliv na výsledky voleb, byl přitom i tehdejší denní tisk.

Cílem diplomové práce je zmapovat a popsat, jakým způsobem informovalo o těchto

důležitých parlamentních volbách v roce 1946 šest tehdejších důležitých deníků.

Analyzovány budou všechny čtyři hlavní stranické deníky tehdejších českých politických

stran (Rudé právo, Svobodné slovo, Právo lidu a Lidová demokracie) a také dva vlivné

deníky (Práce a Mladá fronta), které samy sebe definovaly jako nadstranické.

Důvod výběru tématu diplomové práce

K výbčru tématu ..Reflexe parlamentních voleb 1946 v dobových tištěných médiích"

mě vedly dva dúvodv, které se navzájem doplňují. Prvním důvodem byla fascinace obsahy- -
tří poválečných novin (Rudého práva, Práce a Mladé fronty), jejichž přístup k volbám 1946

jsem měl možnost částečně studovat v letním semestru 2008 při psaní seminární práce

v rámci předmětu Média 2. poloviny 20. století". Pro účely této diplomové práce jsem

d . h deníků na šest, přičemž J' sem znovu a mnohem důkladněji od
rozšířil počet stu ovanyc

I ", .,.'.. ' dl -vsledků voleb obmění nejen parlament, ale i místní, okresní a zemské
Političtí aktéř: SI \ \ mam toho. ze se po e \. ,..., Ob . dní h
. ., '.. ,'d . ,. Viz např článek v Lidové demokracii nazvany ., nova naro rncnárodní vvborv, velmi dobře U\ ť ornova I. . _

výboru uŽ v č~rvnu (Lidová dcmokracic. roč. 2. č. 125,29.).1946: 1).
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ičátku prostudoval i noviny, které jsem měl možnost částečně poznat při psaní výše

vedené seminární práce.

Druhým důvodem pro výběr předkládaného tématu byl fakt, že komplexnější reflexe

elmi důležitých voleb 1946 v soudobých tištěných médiích prozatím v české odborné

.eratuře zpracována nebyla. Tohoto tématu se sice dílčím způsobem dotýká bakalářská

práce Davida Klimeše "vývoj Mladé fronty 1945-1946" obhájená na FSV UK (Klimeš

2003), ovšem její záběr i rozsah, který volbám 1946 věnuje, je ve srovnání s touto

diplomovou prací velmi odlišný. Tématem parlamentních voleb 1946 se ve své diplomové

práci "Parlamentní volby 1946" z historického pohledu zabýval i Václav Kučera na

Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, ovšem tato práce se prakticky vůbec nezabývá

obrazem, jaký měly volby 1946 v soudobých tištěných médiích (Kučera 2005).

Původní přínos této diplomové práce bude v tom, že zmapuje a popíše, jak vybraná

tištěná média důležité volby v roce 1946 pojala, jaké prostředky politické propagandy ve

svých obsazích používala stranická média a v neposlední řadě nás bude zajímat, jak

v kontextu parlamentních voleb tato média následně popisovala kroky politických subjektů,

které je možné vzhledem k politickému či ideovému zaměření jednotlivých deníků označit za

politické soupeře. U formálně nadstranických tištěných médií nás bude zajímat, zda v období

voleb ve skutečnosti nestranila konkrétním politickým stranám. To vše by mělo alespoň

částečně osvětlit. která z politických stran měla v dobovém denním tisku v období voleb

nejsilnější mediální podporu. Z hlediska časového vymezení práce nás bude u každého

deníku zajímat období tří týdnů před volbami a tří týdnů po volbách.

Tato diplomová práce by tedy velmi ráda přispěla k poznání, jak vybraná tištěná

média v roce 19.+6 parlamentní volby reflektovala a ráda by pomohla osvětlit některé

skrytější souvislosti fungování tehdejších médií, politiky a společnosti.

Metodologie diplomové práce a hypotézy

Při vvzkurnu jednotlivých tištěných médií bude použita kvalitativní obsahová analýza,

kterou při následné komparaci zkoumaných deníků doplní také srovnávací analýza. Snahou

k 1· . 'e b h '~'1nal\"z" není (na rozdíl od analýzy kvantitativní) matematicky spočítatva itanvru o sa 0\ C LL _ J

výsledky odborného zkoumání.

~. . .' , .' . i ; d .' k u viz např, knihu Jana Hendla (2008), metodu kvantitativní obsahové
Bilte k \'~ ULIti kv alitativ nich meto \ ~ Z um ediáln! h t dií" (Schulz-Scherer-Hagen-Reifová-Končelík 2004)

analýzy rozebírá např. kniha ,,:\nalyza obsahu 111" ra mc s u 1
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Pozornost kvalitativní obsahové analýzy se di '1' db ' ,
~J V me ia mm o omem vyzkumu naopak

upírá na interpretaci mediálních textů a na otá k' k r v,
" az u vyznamu z oumanych sděleni. Tento

významje odvozen spiše :e \·::tahZíjednothvy'ch strukturálnl'ch 'fl. '1' h sezmentů d. 'h
I orma ntc segmentu ane o

sdělení a pozornost je orientovánn na implicitní významy. " (Lapčík 2001: 39) Kvalitativní

obsahová analýza se tedy. jednodušeji řečeno zame~ru~je na 'zku b ah J k o- , vy m o s u" uO umentu a

textů s cílem rozkrytjejich vlastnosti s ohledem na položenou otázku, " (HendI2008: 388)

Po předběžném studiu pramenů byly vzhledem k cílům di 1 " 1ip omove prace zvo eny pro

výzkum šesti tehdejších deníků následující dvě hypotézy:

1. Nejpropracovanější politická propaganda se před volbami po volbách objevila

v komunistickém Rudém právu.

2. I deník')', které se samy definovaly jako nadstranické, tíhly ve svém obsahu ke

konkrétním politickým stranám.

Při samotné kvalitativní obsahové analýze tištěných médií z roku 1946 jsem

s ohledem na \')'še uvedené hypotézy a na vytčené cíle diplomové práce postupoval dvojím

způsobem, LI l:tyř sledovaných stranických deníků jsem prostudoval všechny články, které

v období tří týdnu před volbami a tří týdnů po nich tyto listy publikovaly a na základě

důkladné kvalitativní obsahové analýzy a následné interpretace mediálních obsahů

jednotlivých deníku jsem určil základní prvky propagandy, které se v konkrétních

mediálních textech objevily. Časové období tří týdnů před volbami a tří týdnů po volbách

bylo zvoleno proto. ie je to dostatečně dlouhý časový horizont pro to, abychom mohli

důkladně prostudovat to, jak ten který deník volby v roce 1946 pojal.

Prvky propagundy. které jednotlivé stranické deníky použily, JSou v této práci

myšleny propagandistické prostředky. pomocí nichž chtěla jednotlivá stranická média u

čtenářů vytvořit Cll nejpozitivnější obraz o straně, která konkrétní deník vydávala.

Kjednotlivýrn prvkům propagandy jsou pak jako "důkazní materiál" zjednotlivých deníků

přiřazeny vybrané přírJdy propagandy. kterou ten který deník vyvíjel. Tyto případy jsou pak

následně interpretovány s ohledem na jejich konkrétní významy. Propaganda jako taková je

blíže definována ve vvzkurnné části této diplomové práce,

U formálnč nestranick~ch deníků (Mladá fronta a Práce) byla s ohledem na druhou

h . , ' kt' - provedena analýza všech článků, které se v daných listech oypotezu teto pracc ta ez "'

lb ' h bievil . 'kl' J:' t ito důkladné analýzy bylv identifikovány ty články, najejichžva ac o Je\'! y i.l na za J" c -

• ,.' j' ' k 'kl'nacl' těchto formálně nestranických deníků.
základě je možné zjrsut po iuc .ou In I
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Konkrétní aplikace halitativnI' obsahove' analv di ~ d 1 bní 1" k'
yzy na stu mm pre vo e ni po itic e

propagandy v denících z roku 1946 však neznamená, že jsem se zcela vyhnul kvantifikaci

některých jevu. které mi mohly pomoci při splnění cíle diplomové práce, Po provedení

kvalitativní obsahové anal)'zy jsem spočítal počet prvků politické propagandy, které

jednotlivá stranická média používala, Po definování prvků politické propagandy jsem pak u

čtyř stranických deníku zjistil počet politicky stranících článků, které se v tom kterém

studovaném deníku tři t)'dny před parlamentními volbami a tři týdny po volbách objevily.

Právě počet prvku propagandy, které média využila, nebo počet více či méně

propagandisticky ladčnvch článků může pomoci zodpovědět otázku, jak propracovanou

politickou propagandu jednotlivá média vobdobí voleb vytvářela. Vynechány v tomto

případě budou z důvodu smyslu této kvantifikace relativně neutrální texty, které se těsně před

volbami i po nich objevovaly rovněž ve stranických denících. Základní výzkumnou

jednotkou přitom bude jeden novinový článek,

Postup výzkumu a kritika literatury

Diplomovou pr~IL'1 jsem rozdělil na dvě vzájemně se doplňující části: na část

teoretickou a Č~lst vvzkurnnou. V teoretické části diplomové práce, která předchází části

rámec, kterým J' e možné třetívýzkumné. jsem kladl duraz nejen na teoretický

Československou republiku uchopit. ale zejména na společenský, politický i mediální

kontext. ve kterém se parlamentní volby v roce 1946 odehrávaly. Tento kontext, např.

zdůraznění faktu. jc \ období třetí republiky neexistovala předběžná ani následná cenzura

médií nebo znalost volcbnich výsledků a jejich důsledků pro tu kterou politickou stranu,

'J: "I, s' pak přímo odrážel v samotných mediálních obsazíchkterá konkrétní lis: \\ ,1\ cl ,I. . c

studovanvch deníku.

. , ' 'I .,' iejí originální přínos tvoří důkladnáZáklad vvzkumnc častl teto dip omove prace 1 J

, .cl J' 'k' (Rudé právo Svobodné slovo, Právo lidu, Lidováanalýza šesti vvbranx L1 cm U ,

. . " k' 'sem od března do listopadu 2009 studovaldemokracie. Práce a \1lada tronta). tere J

'. ' blik " Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea av Národní knihovné Ccskc rcpu 1 J. \

také v Parlamcntni knihovně České republiky.i

, k' Práce a Mladé fronty byla využita druhá vydání
1 Pr, I Ju Lidové demo racie, ,. .•
Při výzkumu Svobodncho sl,\\:!. . rJ\ J . I " ' 'vdáni které vycházelo pro pražske ctenare.

t~hto listů, L' Rudého rr;! \ JI -mc ,ludl)\ Jh treu \. '
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Tyto primární zdroje doplňuje jak ve výzkumné části, tak zejména v teoretické části

diplomové práce dostupná sekundární literatura, která se vztahuje nejen k roku 1946, ve

kterém parlamentní volby proběhly, ale k celému období let 1945 až 1948, kterými je

ohraničenatřetí Československárepublika.

Základními sekundárními zdroji, které jsem v teoretické části použil při zpracování

politického a společenského kontextu, byla cenná historická studie Karla Kaplana nazvaná

"Československo v letech 1945-1948" (Kaplan 1991), kniha Jacquese Rupnika "Dějiny

Komunistické strany Československa.Od počátků do převzetí moci" (Rupnik 2002), studie

historika Jiřího Kociana "Československástrana národně socialistická v letech 1945- 1948"

a v neposlední řadě mi byla v této části diplomové práce cennou oporou publikace "Politický

systém České republiky" od politologů Karla Vodičky a Ladislava Cabady (Vodička-Cabada

2007), která rovněž zachycuje důležité institucionální aspekty politického systému třetí

Československé republiky. Pro bližší pochopení společenského kontextu byl cennou

podpůrnou publikací sborník přednášek zevrubně popisující historické a politologické

pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů nazvaný "Dusivé obětí" (Fajmon

Balík-Hloušková eds. 2008) a také memoárová kniha bývalého ministra zahraničního

obchodu Huberta Ripky nazvaná "Únorová tragédie" (Ripka 1995).

Při zpracování mediálního kontextu období let 1945 a 1946 jsem se opíral zejména o

cennou dobovou publikaci Karla Františka Zierise, která vyšla již v roce 1947 pod názvem

"Nové základy českého periodického tisku" (Zieris 1947) a o studii historika médií Petra

Bednaříka nazvanou "Český tisk v letech 1945-1948", která byla publikována ve sborníku

přednášek z konference "Rozvoj české společnosti v Evropské unii" (Bednařík2004).

Při analýze mediální krajiny poválečného Československa jsem rovněž využil

publikaci historiků Karla Kaplana a Dušana Tomáška ,,0 cenzuře v Československu v letech

1945 - 1956" z ediční řady "Sešity Ústavu pro soudobé dějiny" (Kaplan-Tomášek 1994),

katalog z výstavy "Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků (Blodigová

Kčpplová-Sekera2002) a studii Vladimíra Bystrova "Svobodná nesvoboda" (Bystrov 2006),

která se zabývá především lidoveckým tiskem. Tu jsem pak doplnil o recenzi této knihy

z pera historika médií Jakuba Končelíka, která vyšla ve druhé polovině roku 2007

v odborném časopisu Mediální studia (Končelík 2007). Dobový kontext médií mi pomohla

přiblížit také kniha Aleny Křivánkové a Jozefa Vatrála "Dějiny československé žurnalistiky,

4 díl: v ký lovenský tisk v letech 1944-1987" (Křivánková-Vatrál 1989), při jejímž. 1. ces a s

využívání jsem se snažil kriticky přistupovat k pohledu na fungování médií v letech 1945 až
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1946, který před listopadovou revolucí převládal. Tyto základní publikace jsem při

zpracování tématu doplnilo další dostupné knihy a studie, které mohou osvětlit společenský i

mediální kontext, ve kterém se volby v roce 1946 odehrávaly.

Odborné knihy a studie pak při popisu politického, společenského a mediálního

kontextu doplňují konkrétní zmínky o fungování společnosti, politiky i dobových médií,

které se objevovaly v samotných studovaných tištěných médiích z května a června 1946.

K těmto relativně cenným, i když často zároveň názorově zabarveným publicistickým

hodnocením dobových médií jsem přistupoval jako ke zdrojům mé diplomové práce zvlášt'

opatrně a kriticky.

Je zřejmé, že konkrétní využití primárních i sekundárních zdrojů při psaní diplomové

práce je nutně záležitostí výběru konkrétního výzkumníka. S tímto vědomím jsem se snažil

zařadit do diplomové práce všechna relevantní fakta z primárních i sekundárních zdrojů,

která zasadila moji diplomovou práci do širšího kontextu a napomohla odpovědět na

hypotézy kladené v úvodu diplomové práce.

Struktura diplomové práce

Jak už jsem zmínil, diplomová práce je strukturována na dvě základní části: na část

teoretickou a na část výzkumnou. V první, teoretické části jsem zasadil dobu, ve které se

volby v roce 1946 odehrávaly, do širšího teoretického rámce a vyložil jsem dobový

společenský, politický a mediální kontext.

Ve druhé, výzkumné části, ve které tkví jádro původního přínosu této práce, jsem

s ohledem na cíle a hypotézy této práce provedl analýzu všech šesti studovaných deníků a

jejich následnou komparaci. Analýza deníků a jejich vzájemná komparace mi následně

sloužily jako jádro pro to, abych v konečném shrnutí práce mohl původní hypotézy potvrdit,

nebo vyvrátit. Obě dvě části diplomové práce, které tvoří nerozlučný celek, jsem rozčlenil

celkem do osmi kapitol.
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TEORETICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE

PRVNí KAPITOLA: Politicko-společenský kontext voleb 1946

1.1 Zasazení dobového kontextu do teoretického rámce

Politický režim, který byl vytvořen v Československu po 2. světové válce, se od

politického systému předválečné první republiky zásadně lišil. A to přesto, že poválečné

Československo formálně převzalo prakticky kompletně právní řád, který byl vytvořen právě

v době první republiky v letech 1918 až 1938. Československé politické elity se v reakci na

předválečnou Mnichovskou dohodu začaly v zahraniční politice prakticky bezvýhradně

orientovat na spojenectví se Sovětským svazem. Během prvního roku poválečné obnovy

došlo ke znárodnění velkých průmyslových podniků, ale i bank, pojišťoven či dolů, za

souhlasu všech politických stran i vítězných velmocí došlo k odsunu více než tří milionů

občanů německé národnosti a byly zakázány všechny pravicové a pravostředové politické

strany. Povolené strany byly sloučeny v Národní frontě, takže neexistovala oficiální opozice.

Československýpoválečný režim tak v sobě již od počátku svého utváření obsahoval výrazné

prvky, které omezovaly nejen samotnou parlamentní demokracii, ale i občanská, politická či

ekonomická práva a svobody.

Na teoretické zasazení politického režimu třetí Československé republiky, který trval

od roku 1945 do roku 1948, je možné použít hned několik politologických či historických

teorií. I když byla v Československu po 2. světové válce omezena některá občanská práva a

svobody a byla výrazně omezena demokratická soutěž, určitě nelze hovořit o tehdejším

Československujako o totalitním státě.

Například dnes již klasická definice totalitarismu od Carla Joachima Friedricha

(1954), kterou postuloval ve stati .The Unique Character in Totalitarian Society", přiřazuje

k totalitárním režimům pět základních charakteristik, mezi které patří: oficiální ideologie,

existence jediné masové politické strany, absolutní monopol nad ozbrojenými složkami,

prakticky úplná kontrola nad prostředky masové komunikace a systém fyzické a

psychologické kontroly společnosti prostřednictvím police, která využívá teroristických

metod. Pokud srovnáme realitu tehdejšího Československa, zjistíme, že Československo

nesplňuje ani jedno z těchto respektovaných kritérií totalitarismu.
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Mnohem spíše je možné použít na tehdejší politický systém koncepci pretotalitarismu

od německého politologa Juana 1. Linze. (Linz 2000: 240-241, in: Balík 2002) Linz

postuluje pro pretotalitní režim tři základní znaky:

1. Pretotalitní systémy zakládají svoji podporu na vysoce mobilizované společnosti.

2. V pretotalitních režimech neexistuje reálná politická opozice, ale pouze antisystémová

opozice.

3. PretotalitnÍ systémy se vyznačují vysokou mírou ideologie.

Poválečná 3, republika všechny tři body zcela nebo zčásti splňovala:

1. "Mobilizaci mas" nebo ještě častěji hrozby "mobilizací mas" (nejčastěji prostřednictvím

odborů) využívali zejména komunisté v případech, kdy nemohli v Národní frontě prosadit

záměry, které považovali za klíčové body své politiky.

2. V Československu v letech 1945 až 1948 sice zákony oficiální opoziční činnost

nezakazovaly. ale tím. že všechny povolené strany společně zasedaly v Národní frontě, tak

demokratická kontrola prostřednictvím oficiální opozice v realitě vůbec nebyla uplatňována.

3. Poválečné Československo sice až do února 1948 nemělo oficiální všeobjímající ideologii,

byl to ovšem stát. ve kterém byla zejména v důsledku 2. světové války politická třída vysoce

ideologizovaná, Mezi typické prvky ideologie 3. republiky, na které se svorně shodovala celá

politická scéna. patřila snaha o socializaci veřejného a ekonomického života, nekritická úcta

k totalitnímu Sovětskému svazu či snaha zbavit Československo národnostních menšin.

Československo mělo nejen některé pretotalitní rysy, ale probíhala v něm postupná

sovětizace veřejného a politického života. Ve zřejmě nejznámější koncepci sovětizace

rozlišuje historik Hugh Seton- Watson (1956) tři fáze procesu sovětizace. (Kubát 2008: 25)

1. Existence bloku ..antifašistických" levicových politických stran.

2. Vznik vládních pseudokoalic, ve kterých měly nekomunistické strany oproti komunistům

slabé postavení a ve kterých docházelo k postupnému vyřazování nekomunistů ze hry.

3. Završení dominance komunistů prostřednictvím vzniku nových sjednocených

komunistických stran. které vznikly v důsledku pohlcení nekomunistických levicových stran.

Při bližším pohledu zjistíme, že k prvním dvěma fázím sovětizace politického

prostoru došlo již během třetí Československé republiky, a to dokonce již během let 1945 až

1946. Blok ..antifašistických" politických stran, z nichž hned čtyři ze šesti se hlásily

k politické levici. vznikl již v dubnu 1945, kdy se ustavila košická vláda Národní fronty.
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K třetí fázi sovětizace došlo až po únorovém převratu v roce 1948. Završením tohoto

procesu bylo sloučení Komunistické strany Československa s Československou sociální

demokracií v červnu roku 1948.

Jak už jsme zmínili, v tehdejším Československu neexistovala oficiální stranická

opozice. Z hlediska politologické teorie koalic se tehdejší stranicko-politický systém nejvíce

blížil "celonárodnímu sjednocení". Tato forma demokratického vládnutí je sice možná a

mnohdy dokonce i žádoucí ve výjimečných, nejčastěji krizových dobách (například za druhé

světové války při bezprostředním ohrožení národa tento model poměrně úspěšně využila

Velká Británie), v časech míru je však "dokladem hluboké krize demokratického systému."

(Novák 1997: 181)

Pokud tedy shrneme z teoretického hlediska politickou situaci Československu let

1945 až 1948. můžeme říci, že to sice v žádném případě nebyl totalitární stát, ale byla to

poměrně nestabilní demokracie, která už měla některé pretotalitámí rysy a ve které již

v prvních poválečných letech proběhly první dvě fáze sovětizace politického systému.

K dovršení sovětizace však v období třetí Československé republiky nedošlo. Sovětizace

byla završena až po únorovém převratu v roce 1948.

1.2 Politický a společenský kontext voleb 1946

o základním směřováni poválečné Československé republiky bylo rozhodnuto ještě

během průběhu 2. světové války. Již 12. prosince 1943 podepsal v Moskvě tehdejší předseda

československé exilové vlády Edvard Beneš se sovětským diktátorem Josifem

Visarionovičem Stalinem československo-sovětskou smlouvu o vzájemné spolupráci a

poválečné pomoci. V této smlouvě, jejíhož podpisu se účastnilo i vedení KSČ v Moskvě, se

kromě válečné spolupráce obě strany zavazovaly k tomu, že se nebudou vzájemně vměšovat

do vnitřních poměrů. Přesto tato smlouva předznamenala jednoznačnou zahraničně

politickou orientaci tehdejšího Československa na komunistický Sovětský svaz. Již na

prosincových jednáních v Moskvě se zároveň Beneš dohodl s komunistickým moskevským

exilem na tom. že bude vytvořen uzavřený stranický systém Národní fronty, který zakázal

činnost mnoha předválcčným stranám. Beneš se tehdy spolu s předsedou KSČ Klementem

Gottwaldem dohodl na zákazu agrární strany, národně demokratické strany, strany

y' 'k" kt '. 11 dalších menších pravicových subjektů (Vodička-Cabada2007: 56).zivnostn í 'u a ne . CIJC
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Obnovit SVOJI činnost směly V českých zemích po 2. světové válce pouze

Komunistická strana Československa (KSČ), Československá strana národně socialistická

(ČSNS), Československá strana lidová (ČSL) a Československá sociální demokracie

(ČSSD), na Slovensku pak byla povolena činnost Komunistické strany Slovenska (KSS) a

Demokratické strany (OS), Těchto šest stran vytvořilo v dubnu 1945 vládu Národní :fronty

tedy jakýsi stranicko-politický vládní kartel levicových a levostředových stran, který apriori

vylučoval oficiální parlamentní opozici.

Vláda Národní fronty byla vytvořena na základě Košického vládního programu, který

na základě dohody mezi moskevským a londýnským exilem přijaly vládní strany 5. dubna

1946. Košický program se stal základním dokumentem, který nově určil vnitřní politické,

ekonomické, ale i kulturní uspořádání tehdejšího Československa. Velmi výrazným rysem

Košického vládního programu byla snaha co nejpřísněji potrestat zrádce a kolaboranty.

V Košickém vládním programu se všechny strany zavázaly k tomu, že majetek všech zrádců

a kolaborantu přesunou pod národní správu a zruší státní občanství všem československým

občanům německé a maďarské národnosti, kteří neprokáží svou antifašistickou minulost.

Všechna půda zabavená lidem, kteří kolaborovali s nacismem, měla být rozdělenana základě

nové pozemkové reformy mezi chudé rolníky. Velmi důležitý byl pro budoucí vývoj i fakt,

že Košický vládní program už obsahoval i jednoznačnou zahraničně-politickou orientaci na

komunistický Sovětský svaz. A to nejen v politické a vojenské oblasti, ale i v oblasti

ekonomiky a kultury. V Košickém vládním programu tak například stálo: "Zcela nově bude

vybudován i \' kulturním ohledu náš poměr k největšímu našemu spojenci - SSSR. K tomuto

cíli nejen hude z nasich učebnic a pomůcek odstraněno vše, co tam bylo antisovětského,

mládež hude i náležit» poučována o SSSR. Ruský jazyk bude proto v novém učebním plánu

z cizích jazvku nu prvnim mistě. A bude postaráno i o to, aby naše mládež nabyla potřebných

vědomostí () vzniku, ziizeni. vvvoji. ekonomii a kultuře SSSR, Na univerzitách k tomu účelu

budou ziizenv i IWI'L; stolice: dějin SSSR, ekonomiky SSSR a práva SSSR. ,,4

Zároveň se vláda v Košickém vládním programu zavázala, že vyresi situaci

Zakarpatské Ukrajiny. na které však už od listopadu 1944 de facto vládla sovětská armáda

I ~ 'k\"[111' orzánv které prosazovaly připojení této části předválečnéhospo u s mOCen s . :::J _.

Československa k Ukrajině. Vláda si byla tohoto faktu vědoma, nicméně k žádnému

závazku, který by jí ukládal bránit územní celistvost Československa, se neodhodlala. Nelze

4 . .' I . řiklad na internetových stránkáchKošickv vládní pm[Cram Je rnozne na ezt nap . ,_
. - . - . . 19' - k -lpr.htrn. Platnost stranek byla overena k 1. I I. 2009.

http: ..·wwW.S\CJlHl1U:Z dokdoby ... )_ 05\
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se tedy příliš divit že Zakarpatská Ukrajina nakonec v listopadu 1945 defmitivně připadla i

Sovětskému svazu i de iure. Poválečné Československo tak přišlo o více než 12 tisíc

kilometrů čtverečních poměrně strategického území a zároveň i o hranice s Rumunskem.

(blíže viz Kaplan 1991: 9)

Zdaleka nejvíce svých programových představ prosadili do Košického vládního

programu komunisté, což bylo dáno jednak faktem, že žádná jiná z nekomunistických stran

do Košic ucelený vládní program nepřivezla, ale i obratným vyjednáváním tehdejších

komunistických elit, zejména předsedy KSČ Klementa Gottwalda. "Při jednáních o vládě se

znovu projevil Gottwaldův mimořádný politický talent. Zjeho podnětu začalo jednání

nejprve rozhovory o vládním programu: účast ve vládě měla mít pouze ta strana či osoba,

která předtím program odsouhlasila. Protože o podil na výkonu moci se draly všechny

existující strany (...j. byl nakonec program vlády Národni fronty přijat celkem hladce."

(Kaplan-Kosatík 2004: 26)

Komunistům se navíc podařilo obsadit nejdůležitější vládní posty: ministerstvo vnitra

(pomocí něhož mohla KSČ pomalu začít ovládat policii), ministerstvo zemědělství (díky

kterému si mohla v průběhu předvolební kampaně na jaře 1946 dávat největší zásluhy za

rozdělování půdy chudým rolníkům) a ministerstvo informací (díky němuž získala KSČ

klíčový vliv v rozhlase, ČTK i v československém filmu).

I když se předsedou vlády stal oficiálně sociální demokrat Zdeněk Fierlinger,

komunisté v ní měli zdaleka nejsilnější zastoupení. Bylo to dáno zejména tím, že komunisté

působili na rozdíl od ostatních stran jak v českých zemích, tak i na Slovensku, a měli tak

podle politických dohod nárok na dvakrát více členů než ostatní strany. K tomu se jim ještě

navíc podařilo na některé posty prosadit jako "nezávislé" ministry své příznivce. "Převahu

komunistům zajistilo osm ministerských křesel (včetně ministerstva vnitra a informací)

z dvaceti pěti, a to nepocitame ministry .souputnikyř, jejichž podpora bude v únoru 1948

rozhodujici (Fierlinger. Svoboda, Nejedly)." (Rupnik 2002: 198)

Košický vládní program a zejména politika, kterou na základě jeho hlavních postulátů

uskutečňovaly strany Národni fronty, výrazně proměnily poválečné politické, ekonomické,

ale i sociální a kulturní poměry v zemi. Natolik, že měla ve skutečnosti třetí republika s první

Československou republikou jen velmi málo společného, "Není přehnané tvrzení, že nové

Československo. ÚJS(O rovněž nazyvané "tFetí republikou ". proklamace o .kontínuitě'

• . 'I ' 11()/l frázi ie bvlo zcela jinym státem než Československo let 1918-1938.preme11l () \' praz( , " -".:. . -

Nemělo s ním spoldného takrka nic: ani hranice, ani národnostní a sociální skladbu
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obyvatelstva, ani politicky systém, ani hospodářský pořádek. Jedním z prvních kroků, kroků

nesmírně závažných. které tuto skutečnost potvrdily a současně vytvářely, bylo znárodnění

některých odvětví československého průmyslu, bank a pojišťoven. " (Pernes 2008: 53)

1.2.1 Znárodnění, pozemková reforma a nová sociální politika

Přestože se v Košickém vládním programu počítalo pouze se znárodněním majetku

prokazatelných zrádců a kolaborantů, došlo ve druhé polovině roku 1945 k masivnímu

znárodnění prakticky všech velkých (a tedy i důležitých) podniků. " Znárodnění se týkalo

všech bank a pojišťoven, klíčového průmyslu a ostatních závodů s více než pěti sty

zaměstnanci, celkem 2 119 podniků s 61 % zaměstnanců vprůmyslu a s 75% podílem na

průmyslové vyrobě. Znárodnění bylo oslavováno jako událost historického významu, která

postavila republiku do piednich řadpokrokové Evropy. "(Kaplan 1991: 22)

Plošné znárodnění velkých a klíčových podniků prosazovali nejen komunisté, ale

zpočátku v jeho uskutečňování byli ještě aktivnější sociální demokraté, především jejich

ministr průmyslu Bohumil Laušman. (Pernes 2008: 56). Proti plošnému znárodnění byli

nejprve lidovci a národní socialisté. Obě strany původně prosazovali pouze znárodnění

majetku Něrnců, zrádců a kolaborantů. Nicméně národní socialisté postupně svůj názor

změnili. takže v polovině října 1946 vláda schválila všechny čtyři znárodňovací dekrety. I

když někteří experti levicových stran navrhovali, aby stát získal soukromý majetek bez

náhrady, vláda se nakonec rozhodla pro znárodnění za finanční náhradu. Prezident Edvard

Beneš podepsal znárodňovací dekrety 24. října 1946. (Kaplan 1991: 21-22)

Další klíčovou poválečnou událostí, která předcházela parlamentním volbám v roce

1946, bylo provedení poměrně rozsáhlé pozemkové reformy. Stát zabral půdu a zemědělské

závody Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a rozděloval je nejen mezi ty, kteří se vydali

osídlit pohraničí. ale i mezi rolníky či bezzemky. Její první etapa byla provedena od května

1945 do jara 1946, takže vstupovala jako jeden z důležitých faktorů do celé předvolební

kampaně. Noví majitelé půdy dostávali maximálně 10 hektarů orné nebo 13 hektarů

zemědělské půdy. (Kaplan 1991: 23).

Třetím důležitým prvkem, který měl výrazný vliv na podobu nového režimu, bylo

zahájení nové sociální politiky, která výrazně upevnila vliv politických stran i nových

sjednocených odborů na českou ekonomiku. Vláda zavedla nové přídavky na děti,

dl "1 I u dovolenou o sedm až 12 dní začala vyplácet vánoční příplatky, zvýšilapro OUZl a p aceno '
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tzv. hladové mzdy žen a mládeže a provedla mzdovou reformu, která vedla k výrazné

mzdové nivelizaci. Přitom všem se vládě Národní fronty podařilo zamezit masové

nezaměstnanosti. (Kaplan 1991: 24-25)

Jak znárodnění, tak i pozemková reforma a nová sociální politika měly klíčový dopad

na nové rozložení politických a ekonomických sil v zemi. Plošné a rozsáhlé znárodnění

velkých podniků výrazně posílilo státní dohled nad ekonomikou, a posílilo tak koncentraci

moci v rukou tehdejších politických elit. Politici získali od konce roku 1945 prostřednictvím

dosazování ředitelů do nejdůležitějších a největších československých podniků přímý vliv na

to, co se bude vyrábět, jak se to bude vyrábět a komu se to bude prodávat, což jen posílilo

socializační tendence celého poválečného režimu. Jak v dobových článcích na konkrétních

příkladech dokládalo Svobodné slovo, nejvýrazněji dovedli využít aktu znárodnění ve svůj

mocenský prospěch komunisté, kteří si z ředitelů největších podniků dokázali udělat své

politické spojence. (viz Svobodné slovo, roč. 2, Č. 123, 16. 5. 1946: 3) Fakt, že nejdůležitější

odvětví československé ekonomiky byla pod přímou kontrolou státu, pak měl zároveň velmi

důležitý vliv i při přebírání moci komunisty v únoru roku 1948.

Výrazný vliv na rozvrstvení politických sil mělo i provedení pozemkové reformy,

kterou využili komunisté k obrovské předvolební agitaci hlavně na venkově. Půdu totiž

osídlencům v pohraničí a bezzemkům úředně "rozdávalo" ministerstvo zemědělství, v jehož

čele stál komunista Július Ďuriš. Komunistům se nakonec této komparativní výhody podařilo

využít a přebrali na venkově většinu voličů po válce zakázaných agrárníků, kteří měli za

první republiky na venkově tradičně největší voličskou podporu.

Nová sociální politika poválečného československého režimu upevnila moc čtyř

vládnoucích stran a navíc výrazně změnila sociální strukturu společnosti. Už v letech 1945 až

1946 docházelo k výrazné mzdové nivelizaci celé společnosti. Velcí soukromí podnikatelé a

velkostatkáři. kteří měli velký ekonomický, ale i politický vliv v době první republiky,

prakticky přestali existovat. Na druhé straně se prostřednictvím pozemkové reformy a

poměrně štědré sociální politiky oslabila skupina těch opravdu nejchudších lidí, kteří před

válkou tvořili nezanedbatelnou část obyvatelstva. Díky znárodnění a pozemkové reformě

navíc vznikly zcela nové sociální skupiny lidí, jejichž sociální vzestup byl přímo spjat

s existencí nového režimu. který sám sebe označoval za "lidovou demokracii".' " Dělníci,

5 ., ' .' lid "d' kracie" poněkud redundantní, protože přeloženo do češtiny označuje tento
Přísně vzato JC oznaccnl .. I 0\ a ~mo ",. .' '. .
, ' idovlád .. \' db' ' I' i pozděj šírn hlstoncko-pohtologlckem diskursu Je ovsem tento termínpojem "lidovou lidovlá u, o O\CI11. a e

běžně používán,
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deputátníci, bezzemci a malí živnostnici obdrželi o 'h .J' ~ tv'- zarzzena ospouars z,

v pohraničí. Jejich sociální postavení režim náhle zlepšil. " (Kaplan 1991: 26)

závody, byty

1.2.2 Prozatímní Národní shromáždění a příprava na volby

Jedním z důležitých mezníků utváření nového poválečného politického režimu bylo

svolání 300členého Prozatímního Národního shromáždění, které se poprvé sešlo 28. října

1945. Prozatímní Národní shromáždění nebylo demokraticky zvoleným parlamentem

v pravém slova smyslu. protože nevzešlo ze svobodných všeobecných voleb, ale všech 300

nových poslanců bylo zvoleno tzv. "okresními pověřenci", kteří byli ustanoveni tehdejšími

okresními národními výbory. Demokratická legitimita samotných okresních národních

výborů byla přitom velmi sporná, protože vznikly na základě volby místních národních

výborů, které samy nevznikly na základě vůle lidu, ale na základě květnových revolučních

událostí. (Balík 2002: 4)

Ze 300 poslanců shromáždění připadlo na české země 200 míst. Každá ze čtyř

českých politických stran do něj vyslala po 40 poslancích a zbývajících 40 poslanců se

rekrutovalo z řad všenárodních masových organizací, jako byla tehdejší Ústřední rada

odborů. Jednotnv svaz zemědělců, Ústřední svaz řemesel, Ústřední svaz obchodu, Ústřední

rada družstev. Svaz české mládeže, Ústřední národní tělovýchovný výbor a některé další

organizace. (Balík 2002: 4)

Prozatímní Národní shromáždění nicméně bylo v každém případě prvním alespoň

částečně legitimně vzniklým parlamentním tělesem na území poválečného Československa.

Až do té doby měl kromě vlády Národní fronty největší politickou moc prezident Edvard

Beneš, který vládl prostřednictvím svých dekretů. Prvním úkolem Prozatímního Národního

shromážděni tak bylo potvrdit prezidenta Beneše ve funkci a schválit všechny dekrety, které

prezident Beneš do října roku 1945 vydal. Beneš pak jmenoval staronovou vládu sociálně

demokratického premiéra Zdeňka Fierlingera. Na poměru sil mezi jednotlivými vládními

stranami se však nic nezměnilo ... Komunisté si podrželi nejvíce mocenskopoliticky důležitých

ministerstev. jako je ministerstvo vnitra, zemědělství, informací s řízením státní propagandy

a rozhlasu. skolstvi a si/n.l" vliv \' zahraničním. Národni socialisté měli důležité ministerstvo

spravedlnosti. sociální demokraté ekonomická ministerstva průmyslu a výživy, demokratická

a lidová strana ncvlosunlv ž ádnv mocensky významný resort. "(Kaplan 1991: 34)
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Ustaveni Prozatímního Národního shr iždění b 1 ~ ~ hrr bl' ., omaz em y o pres vsec y pro emy s Jeho

demokratickou lczitirnitou v)'rznamn)'rm krokem k b ~ y k 1 kéh '1 Y 'h
~ o nove ces os ovens e opova ecne o

parlamentarismu. !'vlinimálně v tom smyslu že veškerou .. Y d ~ 1 'k' 1, moc JIZ ne rze a moc vy onna, a e

musela se o ni alespoň formálně dělit s mocí zákonodárnou. Opravdu demokratický

parlament měl ovšem vzej ít až z květnových voleb v roce 1946. Jeho hlavním úkolem bylo

vytvořit zcela novou ústavu. Do té doby totiž platila v Československu ústava přijatá v roce

1920. I proto dostal první parlament vzešlý z voleb v roce 1946 název Ústavodárné Národní

shromáždění.

1.2.3 Předvolební kampaň 1946

Kampaň politických stran před volbami 1946 začala v březnu a s blížícími se volbami

postupně velmi zesílila. Všechny strany, které se účastnily voleb, uzavřely na půdě Národní

fronty dva měsíce před volbami důležitou dohodu, která měla zajistit, že volební kampaň

výrazně nenaruší národní jednotu, a že se tedy například vyvarují osobního osočování. Strany

se zavázaly. že povedou předvolební kampaň "v duchu vládního programu a budou se

vyslovovat pro ústavni zaručení společenských reforem; ponesou svorně odpovědnost za

činnost vlády a po volbách budou pokračovat v NF; vystříhají se osobního osočování."

(Kaplan 1991:37)

Jak ale bude patrné z analýzy zejména předvolebního Rudého práva, Svobodného

slova a částečně i Práva lidu a Lidové demokracie, v posledních třech týdnech před volbami

začala být dohoda o korektní předvolební kampani flagrantně porušována. Zejména kampaň,

kterou vystupňovalo Rudé právo několik dní před volbami vůči národním socialistům a

Svobodné slovo proti komunistům, neměla se zásadou zdržet se "osobního osočování" vůbec

nic společného. V Rudém právu a ve Svobodném slově běžně docházelo k velmi tvrdým

osobním útokům na politické protivníky, oba deníky se nezřídka obviňovaly z fašismu a

například Svobodné slovo se - na rozdíl od Rudého práva - za některé své útoky dokonce

několikrát omluvilo. Napadání protívníků z konkurenčního volebního tábora lze ovšem

nalézt ve všech tehdejších straníckých denících.

Politické strany využívaly před volbami všechny dostupné prostředky stranické

propagace. Kromě straníckého tisku, o kterém bude pojednáno velmi podrobně ve druhé části

tét ' -I -' h 1\- strany možnost prezentace ve státním rozhlase. Všechny stranye o prace, me y \ sec i. .

pr' ''d \ -o l .~bn i· shromáždění, která jednotlivé subjekty ve svých stranických
pořádaly velká '- ~

24



médiích využívaly pro další stranickou propagaci. Všechny politické strany využívaly pro

předvolební agitaci stranických plakátů, kterých bylo v Praze v květnu 1946 více, než bylo

obvyklé před volbami za první republiky, a vznikaly tak logicky před volbami spory o to,

kdo kam může stranické plakáty vylepovat. I proto se všechny strany v Praze zavázaly, že si

nebudou předvolební plakáty, ale ani jiné předvolební materiály vzájemně poškozovat.

Zároveň se dohodly, že je nebudou lepit soukromníkům bez jejich svolení na jejich majetek,

že plakáty nebudou umisťovat do pražských parků a sadů a také že si navzájem nebudou

napadat předvolební shromáždění. "Strany se zavazují, že si nebudou veřejné projevy

vzájemné rušiti a nepiipusti jakékoli osobní napadání. " (Lidová demokracie, roč. 2, Č. 113,

16. 5. 1946: 2) Jak uvidíme ve výzkumné části diplomové práce, byla i tato "pražská"

dohoda stran Národní fronty často porušována.

Všech osm českých a slovenských stran kandidujících ve volbách (na Slovensku

vznikly na počátku roku 1846 další dvě strany - Strana slobody a Strana práce) počítalo i

přes tvrdé vzájemné předvolební napadání s tím, že i po volbách se všechny znovu setkají na

půdě Národní fronty a budou spolu dál vládnout. Všechny české i slovenské politické strany

se obávaly toho. že případné rozbití Národní fronty by mohlo ohrozit křehkou poválečnou

národní jednotu. Což by podle nich následně mohlo ohrozit zahraničně-politické postavení

tehdejší třcti Československé republiky. Takto například shrnul argumenty tehdy

dominantních komunistů jejich generální tajemník Rudolf Slánský. "Národní fronta musí

byti zachována i po volbách. Potiebujeme národni jednotu, neboťjinak těžko bychom vyřešili

všechnv hospodáiské úkoly. které nás ještě čekají. Potřebujeme národní jednoty, poněvadž

jsme pied mirovou konferenci. kde teprve budou definitivně vyřešeny otázky našich hranic. "

(Rudé právo. roč. 26.26. 5. 1946: s. 2) Nutno říci, že velmi podobně argumentovali i přední

politici ostatních politických stran,

1.2.4 České politické strany před volbami 1946

Parlamentní volby v květnu 1946 byly prvním opravdovým testem podpory

jednotlivých stran v nové republice. Žádné průzkumy stranických či volebních preferencí se

. k I .-' d -olbami však bylo zřejmé že největší naději na vítězství ve volbáchsice ne 'ona y. uz pre \ ,

má KSČ, Bylo tak možné soudit hned ze dvou velmi indicií.

N- . - .' děi vitězsrví dával komunistům velký počet členů jejich strany. PočetNejvetsi na ťJI na
být pro volební úspěch vždy úplně nejpodstatnější, ovšem členská

členu sice nernusí
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základna KSČ převyšovala počet čle o šech o h k o , o v vnu vsec ostatníc stran ta vyraznym zpusobem, ze uz

před volbami napovídala o jejím obrovském volebním úspěchu. V březnu 1946, tedy pouhé

dva měsíce před volbami, měla KSČ víc než milion členů. (Rupnik 2002: 204) Což byla

téměř šestina všech lidí, kteří mohli přijít v českých zemích k volbám. Pro srovnání: národní

socialisté měli ve stejné době něco málo přes 570 tisíc členů, lidovci necelých 500 tisíc členů

a sociální demokraté 350 tisíc členů. (Kaplan 1991: 38-41)

Nesrovnatelně vysoký počet členů přitom komunisté nezdědili z předválečných nebo

válečných let. ale dosáhli ho právě v letech 1945 až 1946 prostřednictvím velmi kvalitního

náboru. Zatímco v červenci 1945 měla KSČ necelých 500 tisíc členů, koncem roku to už

bylo 827 tisíc členů a - jak už bylo zmíněno - v březnu přesáhla členská základna strany

jeden milion lidí. Vezmeme-li v úvahu, že v letech 1945 až 1948 vstupovali lidé do

politických stran dobrovolně, bylo poválečné vstupování do KSČ zřejmě nejmasovější

dobrovolnou aktivní participací na politickém životě v moderní československé historii.

.Rychly piiliv Neml měl několik piičin. Mimo jiné působily zkušenosti Mnichova 1938,

propagace účasti KSČ r odboji. využíval se přátelský vztah občanů k SSSR, politická

iniciativa a aktivita a mocenská pozice strany. Zvlášť silný vliv měly jasné a srozumitelně

formulované konkrétní požadavky politické i sociálně-ekonomické a také nacionalismus

s vlasteneckymi proklamacemi. " (Kaplan 1991: 42) Již před volbami bylo v každém případě

zřejmé, že pokud každý člen strany na sebe naváže alespoň jednoho nečlena, nemohou de

facto komunisté volby prohrát.

Druhou indicií. která před volbami ukazovala na úspěch KSČ, byly výsledky

některých doplňovacích voleb do místních národních výborů v malých obcích, které

proběhly ještě před květnovými parlamentními volbami. Ve všech těchto volbách do

tehdejších místních národních výborů, které se během sledovaných tří týdnů před

parlamentními volbami konaly, vyhráli právě komunisté. Zvítězili například v Homoli na

Českobudějovicku. v Pračkovicích na Litoměřicku, ve Lnářích na Blatensku, v Kropáčově

Vrutici na Mladoboleslavsku, ale i v několika dalších obcích. (Rudé právo, roč. 26, č. 115,

17.5. 1946: 2: nebo Tamtéž. č. 118,21.5.1946: 1)

Naděje KSČ u širok)'ch vrstev obyvatel navíc zvyšoval fakt, že komunisté se před

volbami ani náznakem neprofilovali jako tradiční bolševická strana, která chce zavést

dik I t . otu le J' ako strana která chce zachovat demokracii, a napsali volební
1 taturu pro e ana ,a ,

k . bvl oři t I y' pro všechny vrstvy obyvatelstva. KSČ se profilovala nejen jakoprogram, tery y pnja e n

děl ok ědělce nebo státní zaměstnance, ale i jako strana přijatelná prostrana pro e 111 y, zeme
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živnostníky. studenty. katolíky a v neposlední řadě i pro ženy. Komunisté se před volbami

chovali jako tradiční .catch all party", tedy jako "strana pro všechnyv.'

Komunistická strana tak vstupovala do voleb jako jasný favorit. Stranu reprezentovali

její předseda a zároveň místopředseda vlády Klement Gottwald, generální tajemník Rudolf

Slánský a další vlivní členové vedení, kteří zároveň ve své většině vykonávali důležité

funkce ve státním aparátu nebo masových organizacích, byli ministr informací Václav

Kopecký, předseda Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký, místopředseda vlády Viliam

Široký, ministr zemědělství Július Ďuriš nebo vlivný člen ÚV KSČ Jaromír Dolanský, který

se stal po volbách 1946 ministrem financí.

Přestože byla předvolební převaha komunistů zřejmá, naděje na vítězství si před

volbami dávali například i národní socialisté. Základem pro jejich celkové vítězství měla být

drtivá výhra v jejich tradičně nejsilnějším volebním obvodu - v Praze. (Kocian 2002: 104)

Na rozdíl od KSČ ovšem nemohli národní socialisté svou víru opřít o reálný základ. Jedním

z důvodů bylo. že České straně národně socialistické se přesto, že měla 570 tisíc členů,

nepodařilo vybudovat pevnou a ucelenou organizaci. Největší zázemí měla ve větších

městech, naopak v pohraničí byla její pozice poměrně slabá. (Kaplan 1991: 39)

Oficiální program měla ČSNS podobný jako komunisté. Jediný větší rozdíl byl

prakticky jen v tom, že KSČ více než národní socialisté zdůrazňovala své zásluhy za

znárodnění průmyslu a jeho kodifikování v nové ústavě Československa. Jak si ukážeme ve

výzkumné části této diplomové práce, národní socialisté obviňovali KSČ z toho, že na rozdíl

od nich nemyslí svůj program (ve kterém se orientovala na podporu živnostníků, drobných

zemědělců nebo katolíků) vůbec vážně a že se stejně dříve nebo později pokusí nastolit

diktaturu proletariátu. Největší část členů a voličů měli národní socialisté mezi podnikateli,

živnostníky. příslušníky svobodných povolání, úředníky a zaměstnanci. (Kocian 2002: 116)

Mezi hlavní představitele národně socialistické strany patřil její předseda a zároveň

primátor Prahy Petr Zenkl. generální tajemník Vladimír Krajina, ale i místopředseda vlády

Jaroslav Stránský, ministr spravedlnosti Prokop Drtina, ministr zahraničního obchodu Hubert

Ripka nebo předseda Prozatímního Národního shromáždění Josef David.

a vítězství ve volbách mluvili v oficiálních předvolebních projevech i lidovci. Ještě

několik dní před volbami mluvilo volebním vítězství i předseda strany Jan Šrámek "Prosím

vás. abyste ještě více lidí phvedli. Stane-Ii se to, pak můžeme s klidem očekávat výsledek 

výsledek vitězny. " (Lidová demokracie, roč. 2, Č. 119,23. 5. 1946: 1)

6 Více ke koncepci stran pro všechny, nebo-li catch all party viz Kirchheimer 1966
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U lidovců však bvlo volební vítězství . ště ,~ dě db' ~ irod r h
J 1 jes e mene prav epo o ne nez u naro mc

socialistů. Nej en proto že Československe' stra ~ lid rÓ» k . li . k' 1 . v V'I'V. ne love ja o neSOCIa istic e a ternanvě pn lS

nevyhovoval posun politického spektra v českých zemích směrem doleva, ale také proto, že

lidovci měli své tradičně silné postavení zejména na jižní a jihovýchodní Moravě a

v Čechách (s výjimkou jejich východní části) spíše ztráceli.

Program strany lidové byl opět velmi podobný tomu, co hlásali komunisté a národní

socialisté. Pouze neslibovala cestu k demokratickému socialismu a ve svých programových

cílech se přece jen více než dvě největší socialistické strany obracela na křesťanské voliče.

Nicméně i ČSL ..piipouštěla reformy i socialistického charakteru. V praktické politice

dominovala ochrana soukromého vlastnictvi (..) a podnikatelské činnosti, demokratické

ziizeni, občanské svobody a právní Pád a spojenectvi se SSSR. "(Kaplan 1991: 38)

Hlavními politiky reprezentujícími stranu lidovou byli předseda strany Jan Šrámek,

ministr pošt František Hála, generální tajemník Adolf Klimek a ministr zdravotnictví Adolf

Procházka. Pravicový proud. který kritizoval až příliš velké kompromisy s KSČ v Národní

frontě, vedla politička Helena Koželuhová. Do levicového proudu strany pak patřil

místopředsedaProzatímního Národního shromáždění Alois Petr nebo kněz JosefPlojhar.

Jedinou stranou. jejíž předseda prakticky nemluvilo vítězství ve volbách, ale kterému

o poznání více záleželo na pokračování Národní fronty a upevnění poválečného režimu, byla

sociální demokracie. Je to poněkud paradoxní, protože předseda strany Zdeněk Fierlinger byl

zároveň předsedou vlády. a mohl tak využít důležitou funkci pro stranickou propagaci.

Fierlinger dokonce po volbách přiznal, že ve vítězství své strany před volbami příliš nevěřil.

(Právo lidu. roč. 49. zvláštní vydání, 27. 5. 1945: 1) Pokud bychom přitom brali v potaz

svobodné volby v první republice, tak ještě při posledních svobodných volbách v roce 1935

skončila ČSSD o 2,4 procenta hlasů před komunisty, o 3,4 procenta hlasů před ČSNS a

dokonce o víc než pět procent před lidovci. (blíže viz Vodička- Cabada 2007: 33)

Zdeněk Fierlinger si byl ovšem poměrně dobře vědom, že poválečná situace se nedá

s dobou první republiky srovnávat. V porovnání s KSČ, což byla strana, se kterou soutěžili

sociální demokraté o stejné nebo velmi podobné voliče, na tom byla sociální demokracie o

dost hůře. A nešlo jen o to, že ČSSD měla třikrát méně členů než komunisté. Strana byla

navíc od začátku nového režimu názorově rozdělená. " Vstupovala do osvobozené republiky

s velkými obtižemi. Mnoho jejích pFedválečnýchčlenů afunkcionáiů přešlo do KSČ a ti, kteří

d. _. I' I' bvli politicky víc napravo. Vedeni strany se naopak posunulo doleva.o strany pric iaze I, -' 11.)
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Protichůdnv politickv pohyb patřil k hl ' droii ,. . . ..,. '. avntmu z ro}: nazorove diferenciace, vnitropolitickych

konfliktů a krizi. .. (Kaplan 1991: 40)

Programová nabídka sociálních demokratů se od ostatních stran před volbami v roce

1946 příliš nelišila. ČSSD pouze podobně jako komunisté zdůrazňovala své zásluhy za

znárodnění velkých československých podniků. Jedno z jejích ústředních předvolebních

hesel tak znělo: "Znárodněni průmyslu a bank uskutečnili sociální demokraté. Volte jejich

kandidátku Č. 3, .. (Právo lidu, roč. 49, Č. 113,16.5. 1946: 3) Toto heslo bylo přitom naprosto

oprávněné. Jak jsme již zmínili, byli to právě sociální demokraté, kteří se stali hlavními

zastánci znárodnění průmyslu, dolů, bank a pojišt'oven. (více viz Pernes 2008: 56)

I když se podobně jako komunisté ČSSD hlásila verbálně k marxismu, diktaturu

proletariátu by kdokoli hledal v programu sociálních demokratů nebo v jejích vyjádřeních

marně. ČSSD (stejně jako komunisté nebo národní socialisté) slibovala před volbami 1946

cestu k demokratickému socialismu) a cílila (stejně jako komunisté, národní socialisté a

lidovci) na všechny vrstvy obyvatelstva. Asi nejlépe to před volbami ukázal předseda strany

a vlády Zdeněk Fierlinger. .. Vláda chce a bude se starat i dále o všechny pracující: o

dělnictvo, zemědělce. iivnostniky, drobné podnikatele, o naše vojáky i pracující inteligenci. "

(Právo lidu. roč. 49. Č . 120.24.5. 1946: 2)

Nejdůležitějšimi politiky sociálních demokratů byli před volbami v roce 1946 již

zmiňovaný předseda strany a premiér Zdeněk Fierlinger, místopředseda strany a ministr

průmyslu Bohumil Laušman a také poslanec a generální tajemník Ústřední rady odborů

Evžen Erban. Všichni tři přitom patřili k levicovému křídlu ve straně a prosazovali úzkou

spolupráci s KSČ. Dalším vlivným politikem strany byl Václav Majer, který naopak vedl

pravicové křídlo ve straně, které prosazovalo mnohem větší nezávislost na KSČ. Obě křídla

se pak snažil smiřovat generální tajemník strany Blažej Vilím. (více viz Kaplan 1991: 41)

Jak už jsme zmínili. největší šance na vítězství měla před volbami KSČ. Ostatní české

strany se od ní sice v názorech na řešení většiny konkrétních problémů nijak zásadně nelišily,

komunistům se ovšem podařilo pasovat do role hlavních obhájců a budovatelů nového

poválečného režimu i do role hlavních zastánců všech politických, ekonomických a

sociálních změn. které lidé přijímali před volbami 1946 spíše pozitivně. KSČ navíc těžila

před volbami i ve volbách z výrazného posunu české společnosti doleva.

Jak ovšem ve druhé části diplomové práce uvidíme, velmi malé programové rozdíly

mezi jednotlivyrni stranami nezabránily tomu, aby politické strany často velmi tvrdými

metodami nesoutěžily o své voliče.
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1.2.5 Volby 1946

Volby v roce 1946 se konaly v neděli 26. května podle poměrného volebního

systému. Jak už bylo zmíněno výše, oproti svobodným volbám v meziválečných letech první

republiky měly volby 1946 jedno velké specifikum: nemohly se jich na základě dohody

kodifikované v Košickém vládním programu zúčastnit pravicové a pravostředové strany. Do

květnových voleb v roce 1946 tak v českých zemích kandidovala jen Komunistická strana

Československa, Československá národně socialistická, sociální demokraté a lidovci. Na

Slovensku se pak kromě Komunistické strany Slovenska účastnila květnových voleb

Demokratická strana, Strana slobody a Strana práce. "S revolučním sebevědomím se tak

ignorovaly hlasy více než poloviny československých občanů, kteří v posledních

piedválečnych volbách volili agrárníky, národní demokraty, živnostníky a ostatní strany,

jejichž činnost neměla byt obnovena. Posileni pozice levicově orientovaných stran bylo

vpoválečné Evropě obecnym zjevem. Úplná likvidace pravicové opozice však byla

v západoevropském kontextu něčím zcela výjimečným. "(Mareš 1993: 249)

Vyloučení celé jedné části politického spektra jednoznačně znamenalo, že volby za

zcela svobodné a demokratické v žádném případě označit nemůžeme. Několika milionům

lidí bylo totiž kvůli zákazu pravicových stran výrazně omezeno aktivní volební právo a

mnoha stovkám potenciálních kandidátů pravice bylo dokonce úplně znemožněno pasivní

volební právo. Zároveň bylo odňato volební právo všem občanům neslovanské národnosti

(tedy zejména Něrncům a Maďarům). (viz Svobodné slovo, roč. 2, Č. 122, 26. 5. 1946: 2)

Omezení volebního práva pouze na občany slovanské národnosti (tedy zejména na Čechy a

Slováky) lze označit za prvek, který je z hlediska demokratičnosti voleb vysloveně

diskriminační.

Pokud jde ovšem o voliče české a slovenské národnosti, mohlo se jich zúčastnitvoleb

větší procento než před válkou. Aktivní volební právo pro volby do Ústavodárného

Národního shromáždění se totiž rozšířilo na občany starší 18 let (za první republiky mohli

volit do Poslanecké sněmovny lidé starší 21 let) a pasivní volební právo se snížilo na 21 let

(za první republiky mohli do sněmovny být voleni občané starší 30 let). Toto rozšíření

aktivního volebního práva (spolu s faktem, že poslední svobodné volby se konaly v roce

1935) znamenalo. že vice než čtvrtina voličů (tedy zhruba 1,5 milionu lidí) šla k volbám

vůbec poprvé. "Do voleb phstoupi/o bez zkušenosti s volbami v demokratické společnosti

I,. . ' ~ 'I. - ichž prvnich sedm ročníků mužů náleželo k nejpočetnějším. Voličice I\em ctrnact rOLnttcu. _ n -
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ve\'ěku18-l0Iellmhli513000občanůoprávne-ny'chv lit ti 72% V:' - itvrti 1'-0Ol, rj., o. tce nez c r ma vo lCU

šla k volbám pOpITI.! \'c svém životě, " (Broklová 1998: 2)

Nově mohli volit také vojáci, jimž před 2. světovou válkou zákony volební právo

zakazovaly. Stát také před volbami v roce 1946 nově zavedl voličské průkazy, díky kterým

mohli volit lidé i mimo svůj volební obvod. (Rudé právo, roč. 26, č. 122,25.5. 1946: 1)

Všichni občané. již nechtěli volit ani jednu ze čtyř politických stran kandidujících

v Čechách a na Moravě, nebo ani jednu ze čtyř stran, které se ucházely o hlasy voličů na

Slovensku. mohli využít institut tzv. "bílých lístků". Ty měly sloužit pro všechny občany,

kteří chtěli hlasovat proti novému poválečnému režimu. Politické strany se ovšem na půdě

Národní fronty na zavedení "bílých lístků" neshodly. Jejich zavedení se nelíbilo zejména

národním socialistům a lidovcům a politikům Demokratické strany. Obávali se totiž

možnosti, že by lidé. kteří před válkou volili pravicové strany, mohli upřednostnit před

volbou středových či levostředových stran právě "bílé lístky", na čemž by nejvíce tratily

právě (SNS. ČSL a OS. Komunisté nakonec spolu se sociálními demokraty prosadili institut

"bílých lístků" v bojovém hlasování v parlamentu. Obavy některých nekomunistických stran

se ovšem po volbách ukázaly jako zbytečné. Použilo je totiž pouze 0,45 % voličů, a "bílé

lístky" tak výsledek voleb ve svém důsledku neovlivnily. (Kaplan 1991: 37-38)

Dalším z důležitých rysů voleb v roce 1946 byla volební povinnost, která výrazně

přispěla k velmi vysoké volební účasti, Voleb se nakonec zúčastnilo 93,98 procenta všech

oprávněných voličů. Volební povinnost je ovšem rovněž instrumentem, který omezuje voliče

ve svobodě volby. Volič je totiž pod sankcí nucen jít k volbám, a ztrácí tak částečně svobodu

se voleb vůbec neúčastnit. Volební povinnosti byli zbaveni pouze lidé nad 70 let, občané,

kteří doložili úřadům. že se nemohli voleb zúčastnit kvůli nemoci nebo kvůli pracovnímu

vytížení. lidé. kteří doložili, že byli v den konání voleb více než 100 kilometrů od místa

bydliště a také ti voliči. kteří prokázali, že se kvůli dopravě nebo jiným nepředpokládaným

okolnostem nemohli k volbám dostavit. Všem ostatním voličům pak hrozila za neúčast v

parlamentních volbách poměrně vysoká sankce. "Kdo se nezúčastní volby bez omluvného

důvodu, dopousti se prestupku, klel); se trestá vězením do jednoho měsíce neb pokutou do

10000 Kčs. " (Lidová demokracie, roč. 2, Č. 121,25.6. 1046: 2)

Přes všechna omezení, která byla popsána výše, však proběhly volby relativně

b dně , ' . ll' I' zahraniční pozorovatelé Například labouristický poslanec britskésvo o ne. coz uznav a .

D 1 , · . E t Davies který působil při volbách jako nezávislý pozorovatel,o nI snemovny rns "

zh d '1 lb' k . dnv z nej svobodně]' ších voleb, které zažil. "Ještě nikdy a nikde nebylao non vo YJa .o je J
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tak absolutně \'\'10 II čenu i ta sebemenší pochybnost b d r h r 'I' h lb' h b. o svo o nyc a nezavts yc vo ac ez

jakéhokoli vnějšího vlivu jako tomu vvlo tentokrát v CVesk I k () T v ~ 'kd ~. tě- .-. os ovens u. ... Jeste ru Y V ZlVO e

jsem neviděl tak spoi ádané davv za takovych okolnosti I' št v h 'I' h kd bi I- - , zv as e ve C Vl IC, Y se o ijevova y

výsledky." (Práce. roč. 2. Č. 125,28.5. 1946: 3) Velmi podobně ostatně volby hodnotili i

zahraniční novináři z renomovaných západních médií. "Zpravodaj listu .New York Herald

Tribune' oznamuje z CeskosIO\'enska. že volby byly konány bez veškerého nátlaku v duchu

skutečné demokracie. Pozorovatel ,Reuterovy kanceláře' Wells pokládá volby

v Československu :0 absolutně svobodné a spravedlivé a vyzdvihuje velkou účast

obyvatelstva.:: (Rudé právo. roč. 26, č. 127,30.5. 1946: s. 2)

Regulérnost a svobodu voleb si pochvalovaly i všechny tehdy kandídující politické

strany. Nejvíce tento aspekt voleb poměrně logicky zdůrazňovali vítězní komunisté. Přesto

se zejména komunisté snažili hned po volbách napadnout regulérnost voleb na Slovensku,

kde slovenské komunisty drtivě porazila Demokratická strana. V Čechách, na Moravě a ve

Slezsku výrazně zvítězili komunisté, kteří na území všech tří českých historických zemí

získali 40.17 procenta hlasů. Druzí skončili národní socialisté s 23,66 procenty, třetí v pořadí

se umístila Československá strana lidová (ČSL) s 20,24 procenty a na posledním čtvrtém

místě v českých zemích zůstala ČSSD s 15,58 procenty. (Mareš 1993: 257)

Na Slovensku získala Demokratická strana z dnešního pohledu neuvěřitelných

(dodejme. že i tehdy velmi překvapivých) 62 procent, což se žádné straně v poměrném

systému při volbách do parlamentu v historii Československa před tím ani později v historii

nástupnických států ještě nepodařilo. Druhá KSS dostala od voličů 30,37 procenta a pouze

minimální zisky zaznamenala Strana slobody (3,73 procenta) a Strana práce (3,11 procenta).

Celkovými vítězi voleb v rámci celého Československa se ale jednoznačně stali

komunisté. Jejich celorepublikový zisk činil 37,94 procenta. Dostali tedy více než dvakrát

tolik než druzí národní socialisté. kteří obdrželi na celorepublikové úrovni 18,29 procenta.

ČSL získala v celorepublikovém měřítku 15,64 procenta, DS pak 14,07 procenta, ČSSD

12,05 procenta a jen necelé procento nakonec po celostátním přepočítání hlasů obdržela

Strana slobody a také Strana práce.Í

Vedení vítězné KSČ bylo s celkovými výsledky voleb v Československu víc než

spokojené. Ve 300členném jednokomorovém parlamentu získala KSČ spolu s KSS 114

hlasů. Ani u komunistu ale nebyla spokojenost s volbami stoprocentní. Zejména velmi

. .... . ..' Ieb . 1946 v rámci ČSR jsou uveřejněny v publikaci Zprávy Státního úřadu
7 Kornpletní oficiálni vy~lcdk) \ o c \ roce
statistického Republiky českosll)\ensk.?( 1947)
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výrazná porážka komunistické strany na Slovensku byla pro vedení komunistů jistým

zklamáním. "Zato vítězstvím v českých zemích se uspokojilo natolik, že považovalo za

reálné, aby KSČjiž vpříštích volbách získala, většinu národa', přes 50 % voličů. ... Politická

koncepce získat, většinu národa' byla od poloviny roku J946 poslední variantou, která měla

komunistickou stranu přivést k cíli - k uchopení moci." (Kaplan 1997: 192-193).

Velmi spokojena byla s výsledkem voleb i slovenská Demokratická strana (43 křesel).

Na oslavu nevídaného volebního výsledku, který dosáhla na Slovensku, však neměla téměř

žádný čas. Hned první dny po volbách totiž proti Demokratické straně uspořádalo

ministerstvo vnitra vedené Václavem Noskem spolu s komunistickým Rudým právem a s

odborářským deníkem Práce velkou diskreditační kampaň. Například Rudé právo psalo už

v prvním vydání, které vyšlo po volbách o tom, že ministerstvo vnitra "odhalilo" spojení

tehdejšího vedení Demokratické strany nejen s funkcionáři Hlinkovy ludové strany, ale i s

.Juďáckými gardisty", kteří byli jednou z nejdůležitějších opor fašistického režimu, jejž za

druhé světové války vedl Jozef Tiso. "Jinak než v českých zemích vytvořila se volební

situace na Slovensku, kde vůdcové Demokratické strany fakticky uzavřeli dohodu s činiteli

hlinkovské ludové strany, kde pod hlavičkou .demokratů' byli aktivisováni fašističtí

gardističtí úderníci. ... Na voličských schůzích Demokratické strany' se vychvaloval tisovský

režim, hájil se t. zv. Slovenský stát, zpívaly se gardistické písně a štvalo se proti

Československérepublice. " (Rudé právo, roč. 26, č. 125,28.5. 1946: s. 2)

Před volbami přitom není v Rudém právu ani v Práci o jakémkoli případném spojení

Demokratické strany s činiteli bývalé Hlinkovy ludové strany ani zmínka. Z toho plyne

jednoznačná účelovost kampaně proto vítězné Demokratické straně, ke které tyto dva

levicové deníky využily ke zveličování některých předvolebních i povolebních výstřelků

slovenských národovců. Jak upozorňuje Kaplan, jednoznačné propojení Demokratické strany

s bývalou Hlinkovou ludovou stranou se nakonec nepotvrdilo. (Kaplan 1991: 54)

České nekomunistické strany prožívaly po volbách poměrně značné zklamání. Jak už

jsme zmínili, zejména národní socialisté měli mnohem větší ambice, než získat v rámci

českých zemí podporu něco málo přes 23,5 procenta za 1 298 980 hlasů. "Čekali o 200 tisíc

hlasů víc, než získali. Někteří dokonce doufali ve vítězství. " (Kaplan 1991: 50). Očekávání

předních politiků ČSNS byla opravdu veliká. Někteří dokonce věřili, že mohou získat až

1 800 000 hlasů, což by podle nich mohlo opravdu stačit na vítězství nad komunisty.

Předseda ČSNS a tehdejší primátor Prahy Petr Zenkl dokonce počítal s tím, že po úspěšných

volbách budou moci národní socialisté připravit KSČ o velmi důležité křeslo ministra vnitra.
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"Národní socialisté vérili pied volbami ve své vitě. tvi tžk k ,o kl td. I' r ~~
I ezs I a poraz u omunistú po a a I temer

zajistou, t. .. ) l podstutč kalkulovali pro sebe s celk ' řibližn» , k ' 1 500000ovym pri tznym ZIS em mezi a

J 800000 hlasu. ktere hr jim společné s hlasy lidovců I ký h d. kr tů řišť. I' , a s ovens c emo a u zajts ova y

potřebnou většinu l' parlamentu a ve vládě, která mohla otřást politickou hegemonií

komunistu, .. (Kocian 2002: 103-104) Nakonec ale národním socialistům nezbylo nic jiného,

než se i přes špatný volební výsledek snažit v rámci Národní fronty zabránit KSČ v tom, aby

dosáhla mocenského monopolu,

U lidovců pak došlo po volbách málem k rozkolu, kterému ČSL nakonec zamezila

tím, že ze strany nakonec vyloučila kritické pravicové křídlo kolem političky Heleny

Koželuhové, která kritizovala tehdejšího předsedu Jana Šrámka, že dělá v zájmu zachování

Národní fronty až příliš velké kompromisy s levicovými stranami. "Z voleb lidová strana

vyvodila IllI!I10st orgoni:ac..řné se upevnit, vybavit se nezbytným aparátem a soustředit se na

boj s komunistv () vesnici .. (Kaplan 1991: 51)

Krizi vyvolaly volby i u sociálních demokratů, kteří skončili ve volbách v českých

zemích na posledním místě, Sociální demokraté přitom očekávali, že se ve volbách stanou

druhou nejsilnější stranou, Hlavně lidé z regionů ostře kritizovali stranické vedení v čele

s tehdejším předsedou vlády' Zdeňkem Fierlingrem, že strana až příliš před volbami splynula

s komunisty, Nakonec se č.'SSD rozhodla, že se bude snažit výrazněji odlišit jak odnárodních

socialistů (směrem nalevo), tak i od komunistů (směrem napravo), a plánovala vystupovat

jako sarnostatnčjší a suverénnější strana, Příliš dlouho jí ale toto předsevzetí nevydrželo a

nedlouho po únorovém puči se sociální demokraté sloučili s KSČ.

1.2.6 Důsledky voleb 1946

Výsledky voleb z května 1946 sice nevedly přímo ke komunistickému puči, vytvořily

ovšem pro převrat v únoru 1948 velmi dobré podmínky. Díky výraznému vítězství

komunisté znovu obsadili nejdůležitější vládní posty (kromě předsedy vlády řídili komunisté

tehdy klíčové resorty vnitra. zemědělství a informací), které pak využívali (a často také

~' 1') " ' ěch Navíc komunistům dalo volební vítězství možnost dokončitzneuziva I ve S\ UJ prosp... '

Iidnutí ' I ' aCI' J' ako byla Ústřední rada odborů nebo Svaz české mládeže.ovíadnuu rnasovyc 1 orgarnz .

Když pak KSČ' ve druhé polovině roku 1947 radikálně změnila strategii a místo snahy získat

~. ' h ' , 1918 adpoloviční většinu národa upřednostnila neparlamentnív dalších volbác \ roce -+ n
, I v " praktícky nic nestálo v cestě.cestu k dobytí mocenskeho monopo u, uz JI
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Svých funkcí využívali pro komunistický záměr převzetí moci všichni ministři KSČ.

Zejména komunistický ministr vnitra Václav Nosek však ve spolupráci se svými

spolustraníky využil vliv na policii prakticky beze zbytku. Po několika kampaních, kdy byla

policie a státní bezpečnost zneužita k diskreditaci stranických konkurentů, se Nosek na

začátku února 1948 rozhodl dosadit komunisty na všechna důležitá místa v pražské policii.

Kvůli tomu pak 12 z 26 ministrů podalo demisi. Předpokládali, že ji podají i ministři ČSSD,

čímž dojde k demisi víc než poloviny ministrů, a tím padne i celá vláda.

Sociální demokraté, ale i "nestraničtí ministři" Jan Masaryk a Ludvík Svoboda však

podat demisi odmítli, což znamenalo, že Gottwaldova vláda podat demisi nemusela.

Komunisté pak na prezidenta Edvarda Beneše tlačili, aby " demisi přijal a doplnil vládu o

ministry podle jejich představ. V atmosféře perfektně zinscenovaných masových demonstrací

komunistických piivrženců, s představou hrozící občanské války a následujícího sovětského

zásahu, nenašel stárnoucí a nemocný Beneš dostatek odvahy pustit se do boje. 25. února

1948 přistoupil na komunistické požadavky, přijal demisi demokratických ministrů a

jmenoval vládu složenou téměř výlučně z komunistů a jejich nejvěrnějších spojenců. " (Mareš

1993: 264) Poté už měli komunisté cestu k absolutnímu ovládnutí moci volnou. Po drtivě

vyhraných parlamentních volbách v roce 1946 jim stačilo k převzetí moci téměř na den

přesně 21 měsíců. Po převratu nastolili komunisté diktaturu jedné strany, která trvala

následujících více než 40 let.
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I?RUHA KAPITOLA: Systém tištěných médií v poválečném
Ceskoslovensku v letech 1945 a 1946

Mediální krajina se v poválečné Československé republice proměnila stejně radikálně

jako politický, ekonomický či sociální systém. A možno říci, že v určitém smyslu ještě

radikálněji. Vydávání tištěných periodických médií, jež v té době tvořily základ celého

mediálního systému, bylo totiž povoleno pouze politickým stranám, státním úřadům,

veřejnoprávním institucím a "korporacím celonárodního významu", což byla nejrůznější

zájmová, odborová, náboženská, kulturní či tělovýchovná sdružení, která měla sloužit

veřejnému zájmu. (Zieris 1947: 17) Tento předěl v systému řízení médií znamenal, že bylo

prakticky zcela zrušeno soukromé mediální podnikání. Ve srovnání s dalšími odvětvími

ekonomiky šlo o regulaci zcela nebývalou. Během roku 1945 sice byly znárodněny banky,

pojišťovny a klíčové podniky, které zaměstnávaly více než 500 zaměstnanců, ovšem malé a

střední podniky s méně než 500 zaměstnanci (kam by patřila i drtivá většina mediálních

podniků) mohly poměrně svobodně na trhu působit až do roku 1948. Státní zásahy do toho,

kdo může vstupovat na trh tištěných médií, tak byly mnohem výraznější než v ostatních

odvětvích ekonomiky.

Základem pro rekonstrukci systému médií byl podobně jako v případě ostatních sfér

společenského života Košický vládní program. Klíčovou součástí vládního programu byl

z hlediska systému médií závazek státu chránit svobodu slova. "Zaručeny budou plně ústavní

svobody, zejména svoboda osobní, shromažďovací, spolčovací, projevu mínění slovem,

tiskem i písmem, domovní, listovní tajemství, svoboda učení a svědomí a náboženského

vyznání. ..8 Kromě toho počítal Košický vládní program i s důkladnou očistou

československých médií. "Zúčtováno bude se zrádnými novináři, kteří se zaprodali a sloužili

Němcům. (...) Bude provedena důkladná očista v oblasti žurnalistiky, rozhlasu a filmu... 9

Naopak zákaz soukromého vlastnictví masových médií v Košickém vládním programu

explicitně obsažen nebyl.

8 Košický vládni program je možné nalézt například na internetových stránkách
http://www.svedomi.cz/dokdobyIl945_kosvlpr.htm.Platnoststránekbylaověřenakl.ll.2009.

9 Viz Tamtéž, ověřeno k I. II. 2009.
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2.1 Nová struktura tištěných médií

Za poválečnou snahou regulovat soukromé mediální podnikání stála myšlenka, že tisk

již nemá sloužit zisku soukromých vlastníků a rozvoji jejich podnikání, ale veřejnému a

národnímu zájmu. Již v květnu 1945 přišla s touto ideou konference zástupců tisku při České

národní radě, podle které se měly noviny a časopisy stát "majetkem národa" a už nikdy

neměly být předmětem podnikání jednotlivce ani "anonymních skupin". (Zieris 1947: 16)

Důležitým prosazovatelem této radikální proměny systému poválečných médií byla

ještě za okupace skupina žurnalistů, která se rekrutovala z okolí bývalého předsedy

Národního svazu novinářů Františka Bauera. Tato skupina označila předválečný liberální

systém médií, který byl charakterizovaný velkými mediálními korporacemi, za zhoubný,

protože hlavně v krizových chvílích republiky nebral ohledy na národní zájmy, ale na

ekonomické zájmy vlastníků médií. (Bednařík 2004: 132) Obchodní zájmy vlastníků

tištěných médií přitom šly podle Bauera často přímo proti zájmům národa. "Není (..)

v zájmu národa, aby nepřítel, aťje to kdokoli, měl již před vypuknutím politické krise přední

své hlídky u redakčních stolů, které mají tak značný vliv na veřejné mínění. Co jsou platny

krásné zásady nespoutané svobody, když ve skutečnosti tajná korupce svobodu již dávno

sešněrovala, a připravila tím hlubšijeji hrob?" (Bauer 1947: 9)

Bauerova skupina rovněž kritizovala prvorepublikový rozmach bulvárního tisku a

podle ní špatnou úroveň novinářů. Celý mediální systém první Československé republiky,

který podle Bauera "vykořisťoval" novináře, přispěl podle této skupiny ke kolaboraci

novinářů za protektorátu. "Právě vadná soustava vydavatelská vedla k tomu, že za okupace

to s tiskem dopadlo tak hanebně. Vyskytli-li se novináři, kteří se tak ochotně dali do služeb

okupanti! a blahovolně piitakávali jejich piikazům, má na tom značnou vinu nízká sociální

úroveň novinářů, z nichž mnozí podlehli, když jim nacisté zablýskali před očima zlatým

telátkem. " (Bauer 1947: 8-9)

Novou koncepci československého tisku, kterou prosazovala Bauerova skupina i

konference zástupců tisku při České národní radě, přijala hned v květnu 1945 také tehdejší

československá vláda. A kromě všech politických stran Národní fronty se s tím, že by již

média neměla sloužit obchodním zájmům soukromých vydavatelů, ale zájmu veřejnému,

ztotožnil i prezident Edvard Beneš. Podle něj se socializace veřejného života nesmí vyhnout

ani médiím. "Žurnalismus je po mém soudu služba veřejná. Bezuzdná volnost ve vydávání

novin se nesmí více opakovat. Víme přece, co to byl před válkou tzv. červený tisk. To je,

pravda omezování osobní svobody, ale je třeba si položit otázku, do jaké míry je nutno a
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vjakém zájmu. Neomezená volnost musí však ustoupit veřejným zájmům. ... Všichni říkáme,

že liberalismus je překonán. To je fakt a tu si musíme uvědomit, že jeden z činitelů veřejného

života, která především podléhá dnešnímu socialisačnimu procesu, je novináistvi. Jiná věc

je, jak tuto skutečnost spojit s problémem svobody slova a svobody projevu. A tu platí, že

svoboda jednotlivce se musípodřídit svobodě celku. " (Zieris 1947: 16)

Nové uspořádání systému tištěných médií dostalo na starost nově vytvořené

ministerstvo informací vedené komunistou Václavem Kopeckým, který udělal ředitele

tiskového odboru právě ze zmiňovaného novináře Františka Bauera. (Blodigová, Kčpplová,

Sekera 2002: 16) Ministerstvo začalo s usměrňováním českého tisku již v květnu 1945.

Václav Kopecký vydal 18. května 1945 vyhlášku, která zakazovala vydávat všechna

periodika s výjimkou deníků stran Národní fronty, a zakázal zároveň vydávání všech

legálních periodik, která vycházela za protektorátu. Skončit tak musely například agrární

listy Venkova Večer nebo deník Národní politika. (Bednařík 2004: 134) Povolení vycházet

také nedostal ani jeden bulvární deník či týdeník.

Povolení k vydávání tištěných médií mohly podle vyhlášky ministerstva informací

nadále získat pouze politické strany Národní fronty, státní a veřejnoprávní korporace nebo

sjednocené zájmové organizace, jako byla například Ústřední rada odborů či Svaz české

mládeže. Aby mohly i nadále vycházet listy národních socialistů a lidovců, tak se musely

přejmenovat. České slovo tak změnilo název na Svobodné slovo a Lidové listy se změnily na

Lidovou demokracii. (Blodigová-Kčpplová-Sekera 2002: 16) Již v první polovině května

pak začaly vycházet i komunistické Rudé právo, sociálně demokratické Právo lidu či

Národní osvobození, které byly za protektorátu zakázány. Hned v květnu 1945 pak vznikly

některé nové důležité listy: odborářská Práce, mládežnická Mladá fronta, ale i Zemědělské

noviny, Obrana lidu a také Svobodné noviny, které obsazením redakce i svojí koncepcí

přímo navazovaly na prvorepublikové Lidové noviny. (Bednařík 2004: 134)

Přestože soukromým osobám již nemělo být povoleno vydávat tištěná periodika,

udělalo ministerstvo informací v průběhu let 1945 a 1946 několik výjimek u některých

vědeckých a uměleckých časopisů, které vydávaly vážené osobnosti. Díky tomu mohl po

válce obnovit Václav Černý vydávání svého Kritického měsíčníku, Josef Laichter začal

znovu vydávat Naši dobu a Otto Girgal časopis Otázky divadla a filmu. (Zieris 1947: 29)

Celkový počet novin a časopisů v poválečném Československu výrazně poklesl. "Na

území Protektorátu Cechy a Morava v roce 1940 vycházelo celkem 55 deníků a večerníků.

V roce 1946 bylo v českých zemích již pouze 28 deníků. Regionálních týdeníků bylo v roce
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1940 celkem 144, ale k 1. říjnu 1946 pouze 87. Systém, že v jedné oblasti nemají vycházet

dva časopisy stejného zaměření, vedl k velké redukci také u odborného a zájmového tisku,

kde ve srovnání s rokem 1940 klesl celkový počet titulů o dvě třetiny. " (Bednařík 2004: 136)

Takto zásadní pokles měl tři základní důvody: výše zmíněný zákaz vydávání mnoha

protektorátních novin a časopisů, nedostatek papíru, o kterém pojednáme podrobněji níže a

třetím (a zřejmě) nejdůležitějším důvodem pak byla restriktivní politika ministerstva

informací. Toto ministerstvo získalo již v květnu 1945 nesmírně silnou pravomoc, která

výrazně posilovala jeho roli v poválečném mediálním systému: povolovat a zakazovat

vycházení veškerého periodického tisku. Ministerstvo informací do začátku října 1946

zamítlo více než polovinu žádostí o vydávání tištěných médií. "Do 1. října bylo Tiskovému

odboru ministerstva informací podáno na 1 760 návrhů na vydávání časopisů, z nichž bylo

schváleno 765 a ostatní, asi 1 000 návrhů, bylo zamítnuto nebo odsunuto. " (Zieris 1947: 31)

Václav Kopecký měl sice klíčový vliv na regulaci poválečného tisku, nicméně zcela

sám vždy nerozhodoval. Na usměrňování tisku se společně s ministerstvem informací

podílela komise pro věci tisku a papíru, kterou Kopecký ustanovil v červnu 1945. Tato

komise byla složená ze zástupců politických stran sdružených v Národní :frontě a ze zástupců

jednotlivých vydavatelství. Tato komise spolu s ministerstvem informací rozhodovala o

nákladech a rozsahu jednotlivých novin a časopisů i o distribuci papíru. Komise určovala

nejen podmínky pro vydávání celostátních deníků, ale rozhodovala i o oblastech, ve kterých

mohly jednotlivé strany vydávat svůj regionální politický deník. (Bednařík 2004: 135)

Komisi pro věci tisku a papíru pak Kopecký vyhláškou z 15. května 1946 (tedy necelé

dva týdny před volbami) změnil na Sbor pro věci periodického tisku při ministerstvu

informací. Tento sbor byl poradním orgánem ministerstva informací a spolu s ním dával

pokyny vlastníkům periodického tisku ve vydavatelské a hospodářské oblasti. Ve sboru měly

kromě ministerstva infonnaCÍ po jednom zástupci nejen politické strany, ale i sjednocené

masové organizace. Členy sboru tak byli i zástupci Ústřední rady odborů, Jednotného svazu

zemědělců Svazu české mládeže, Organizace národního odboje, Národní fronty žen,,

Sdružení kulturních organizací a hlavní správy výchovy a osvěty při ministerstvu národní

obrany. Každá organizace, která vydávala periodický tisk, musela složit tomuto sboru

poměrně vysoké kauce: při nákladu do 100 tisíc výtisků denně musela zaplatit kauci 50 000

Kčs a při vyšším nákladu dokonce 100 000 Kčs. Z této kauce pak měl sbor pravomoc

udělovat pokuty těm vydavatelům, kteří porušili jeho usnesení nebo směrnice pro vydávání

periodického tisku. (Zieris 1947: 33 - 34)
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2.2 Rozsah, náklad a cena tištěných deníků v letech 1945 a 1946

České deníky měly od konce 2. světové války až do počátku roku 1946 pouhé čtyři

strany, což bylo dáno nedostatkem papíru. V průběhu jara 1946 se ovšem situace na trhu

s papírem zlepšila natolik, že noviny mohly rozšířit svůj rozsah na šest stran. Od začátku

října 1946 se pak počet stran v denících v souvislosti se zlepšováním situace na trhu s

papírem ustálil na osmi stranách. (Bednařík 1946: 136)

Z celkem 28 deníků, které byly v letech 1945 a 1946 v českých zemích k dostání,

vycházelo 10 deníků v Praze. Pražské deníky měly zpravidla dvě až tři vydání se zvláštními

regionálními mutacemi na posledních stranách. V některých stranických denících pak jednou

týdně vycházely přílohy pro živnostníky, zemědělce a pro mládež. (Zieris 1947: 24-25)

Největší tehdejší deníky vycházely i přes nedostatek papíru v mnohasettisícových

nákladech, cenou za to byl ovšem fakt, že měly tyto deníky relativně nízký počet stran.

Tabulka č. 1 - Náklady poválečných českých deníků (Zieris 1947: 24)

DENIK VYDAVATEL PRUMERNY NAKLAD
Rudé právo Komunistická strana Ceskoslovenska 500000 výtisků

Svobodné slovo Cs. strana národně socialistická 300000 výtisků

Práce Revoluční odborové hnutí 250000 výtisků

Právo lidu Ceskoslovenská sociální demokracie 190 000 výtisků

Lidová demokracie Ceskoslovenská strana lidová 185 000 výtisků

Zemědělské noviny Jednotný svaz českých zemědělců 120000 výtisků

Mladá fronta Svaz české mládeže 80 000 výtisků

Obrana lidu Ceskoslovenská armáda 80 000 výtisků

Svobodné noviny Sdružení kulturních organizací 68 000 výtisků

Národní osvobození Ceskoslovenská obec legionářská 40 000 výtisků

Z tabulky č. 1 vyplývají dvě zásadní skutečnosti. Za prvé, stranické deníky svým

nákladem výrazně převyšovaly náklady deníků ostatních společenských subjektů. Mezi

prvními pěti deníky s nejvyšším nákladem jsou všechny čtyři ústřední tiskové orgány

politických stran Národní fronty. Jejich celkový náklad byl 1 175 000 výtisků. Za druhé,

nejvlivnějším deníkem s největším nákladem i dopadem bylo již od prvních poválečných

měsíců Rudé právo, které vycházelo v nákladu půl milionu výtisků. Tento fakt měl

samozřejmě výrazný dopad na účinnost agitace komunistů před volbami v roce 1946.

Jistým specifikem systému poválečných tištěných médií byla jednotná cena novin i

časopisů, která platila od 19. prosince 1945. Deníky, které měly šest a méně stran, stály

všechny bez rozdílu 1,50 Kčs a pokud měly osm stran, jejich cena se zvyšovala na 2 Kčs.
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Jednotné měsíční předplatné denního tisku stálo 30 Kčs a při započítání poštovného a

donášky cena vzrostla na 35 Kčs. Většina tehdejších deníků vycházela ve středoevropském

formátu 32 x 47 cm. Výjimkou byly Zemědělské noviny a Rudé právo (to ale až od 1. října

1946), které vycházely ve větším formátu 41 x 58 cm. (Zieris 1947: 24 - 25)

Týdeníky byly ve srovnání s deníky o něco dražší. Politické týdeníky (ve formátu 475

x 325 cm) stály bez rozdílu při rozsahu do šesti stran 2 Kčs, do osmi stran 2,50 Kčs a do 12

stran 3 Kčs. Obrázkové časopisy (ve formátu 275 x 375 cm nebo ve formátech velmi

podobných) stály 3 Kčs, pokud měly do osmi stran, a celkem 3,50 Kčs, pokud měly do 12

stran. (Zieris 2004: 32)

Nutno říci, že noviny a časopisy byly po válce vzhledem k poměru jejich cen

k průměrným mzdám relativně dostupné. Například v únoru 1946 byla průměrná mzda

průmyslového dělníka 2 243 Kčs, průměrný plat průmyslového úředníka pak činil dokonce

3 644 Kčs. Průměrné platy navíc v průběhu roku 1946 poměrně rychle rostly. Již v listopadu

vzrostl průměrný plat průmyslového dělníka na 3 148 Kčs a průměrný plat průmyslového

úředníka dokonce na 4 856 korun. JO Ceny periodického tisku přitom zůstávaly po celý rok

1946 stejné. Můžeme tedy konstatovat, že průmyslový dělník s průměrným platem 3 148

korun si mohl v listopadu 1946 za svou mzdu koupit téměř 2 100 výtisků novin, které stály

1,50 Kčs, nebo 1574 výtisků, jejichž cena byla 2 Kčs.

Pokud vezmeme v úvahu, že průměrná mzda v České republice byla ve třetím čtvrtletí

roku 2009 přesně 23 350 korun" a průměrná cena novin se v tomto roce pohybovala okolo

13 korun, tak zjistíme, že v roce 2009 si mohl člověk s průměrnou mzdou koupit žijící

v České republice necelých 1 800 výtisků denního tisku.

Průměrná mzda v průmyslu je přitom velmi podobná jako průměrná mzda v celé

ekonomice. Lze tedy říci, že denní tisk byl v roce 1946 pro průmyslového dělníka velmi

podobně dostupný jako v roce 2009. Právě relativní dostupnost denního tisku byla jedním z

hlavních důvodů, proč mohly největší deníky vycházet v opravdu velkých, statisícových

nákladech.

10 U·d . o"' dě o ryslového dělníka a průmyslového úředníka v roce 1946 byly čerpány ze sněmovníaJe o prumeme mz e prun . . . ..,. • .
• ,' I U' t dá 'ho národního shromáždění Augustma Klimenta, kterou pronesl 29, njna 1947. Reč jereci pos ance s avo ame , •
dostupná na internetových stránkách Poslanecke snemovny ••

I _I . bin/ in/ekn ih/ 1946uns/stenprot/OSOschuz/sOS0009.htm, overeno k 5. 12. 2009,- http:/ www.psp.cz/cgi- I "':1 ." , .' ". . ,. ,
II U'd . o.' dě Ceské republice sleduie Cesky statisticky urad. Data JSou dostupna na mtemetoveaJe o prumeme mz ev" ••

. h II z/csu/redakce nsf!i/prace a mzdy-l'race. overeno k 5. 12. 2009.stránce, ttp: WWW.CZSO.CLl· - -
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2.3 Politické využívání nedostatku papíru

Velmi důležitým faktorem, který ministr informací Václav Kopecký využíval pro

regulaci tisku, byl již zmiňovaný poválečný nedostatek papíru. Ten byl způsoben zejména

faktem, že dvě největší papírny v Čechách (papírna Pečkovský Mlýn ve Větřní u Českého

Krumlova a papírna v České Kamenici) zahájily poválečnou výrobu až v červenci 1945. To

bylo dáno nejen tím , že se papírnám nepodařilo v pohraničí sehnat dostatek pracovní síly, ale

i velkými problémy v dodávkách uhlí , které bylo nutné pro výrobu papíru. (Zieris 1947: 19)

Vzhledem k problémům se železniční přepravou navíc nebylo možné dovést ani papír

ze Slovenska. Ministerstvo průmyslu vydalo 15. června 1945 vyhlášku, podle které dostalo

na starosti obhospodařování papíru zcela do kompetence ministerstvo informací, které mělo

posléze za úkol zajistit dostatek novinového papíru mezi jednotlivá vydavatelství. (Bednařík

2004: 134 - 135)

Nedostatek papíru se ovšem během roku 1945 odstranit nepodařilo. A to přesto, že

deníky mohly mít pouze čtyři strany. Když se pak v polovině září nepodařilo zajistit pro

papírnu v České Kamenici dostatek uhlí a ministerstvo financí ve stejné době žádalo 600 tun

papíru na tiskopisy, které byly nutné pro provádění měnové reformy, začal nedostatek papíru

přímo ohrožovat vydávání periodického tisku . Vláda proto musela zastavit na celý listopad

výrobu veškerého periodického tisku s výjimkou deníků, úředních věstníků a některých

velkých stranických týdeníků. Václav Kopecký pak v reakci na nedostatek papíru vydal 26.

října vyhlášku o přechodném omezení periodického tisku a nařídil, že od začátku prosince

budou moci být vydávány jen ty noviny a časopisy, které ministerstvo informací povolí.

"Během měsíce listopadu musela všechna vydavatelstva, která chtěla pokračovat ve

vydávání nebo vydávat periodický tiskopis po 1. prosinci 1945, podat ministerstvu informací

(tiskovému odboru) novou žádost o povolení k vydávání časopisu a v ní uvést mimo jiné i

předpokládanou spotřebu papíru. .. (Zieris 1947: 21)

Ministr Václav Kopecký se snažil využít nedostatek papíru i k politické regulaci tisku.

Nejvýrazněji se to ukázalo v boji Kopeckého proti lidoveckému týdeníku Obzory, který se ze

všech deníků a týdeníků Národní fronty odchyloval od Košického vládního programu zřejmě

nejvíc. Kopeckému se nelíbilo nejen to, že Obzory psaly na podzim roku 1945 o divokém

odsunu sudetských Němců a o násilí některých Čechů, které tento odsun provázelo, ale ani

to že tento list otevřeně informovaly o poměrech ve sběrných táborech. (Bednařík 2004 :,
141) Zároveň Kopecký ostře kritizoval článek bývalého příslušníka československého

vojenského letectva ve Velké Británii, který pod zkratkou "štkp. let. Z. L." napsal do Obzorů
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článek kritizující fakt, že při obsazování armádních postů dostávají často před vojáky z Velké

Británie přednost vojáci, kteří spolupracovali za války s okupanty. "Tím autor dopisu

narážel na návrat do armády voj ák ů z povolání, kteří po německé okupaci Československa

byli bez problémů deaktivováni a části dokonce byla nabídnuta kancelářská práce v různých

protektorátnich úřadech. Ale po válce se mnozí z nich, jako kdyby se nic nestalo, znovu ujali

svých předválečných funkcí na ministerstvu národní obrany a generálního štábu. " (Bystrov

2006 : 14)

Václav Kopecký se pokusil za tyto články, které se podle něj zastávaly kolaborantů a

napadaly čest nově se tvořící Československé lidové armády, vydávání Obzorů zakázat.

Chtěl k tomu využít již zmiňovanou vyhlášku z 26. října 1945 o přechodném omezení ve

vydávání periodických tiskopisů, která nařizovala, že všechna tištěná periodická média musí

znovu kvůli nedostatku papíru zažádat o povolení k tomu, aby mohla vycházet. Bez nového

povolení měly s platností od 1. prosince všechny noviny a časopisy vycházení zakázáno.

(Bednařík 2004: 141) Kopecký ovšem odmítl nové povolení Obzorům udělit a 30. listopadu

1945 na pravidelném zasedání vlády napadl předsedu lidové strany Jana Šrámka, že Obzory

píší "ve fašistickém a reakčním duchu" a že "tyto listy zakáže". (Bystrov 2006: 13)

Redakce Obzoru však na hrozby Kopeckého nebrala ohledy a přesto , že nedostala od

ministerstva informací povolení , svůj časopis vydávala dál. Kopecký pak přiměl všechny

deníky, aby 8. prosince otiskly varování , že se redaktoři Obzorů vystavují hrozbě trestního

stíhání. Celý případ musela vyřešit až vláda Národní fronty na svém zasedání konaném 19.

prosince 1945, na kterém Kopecký ještě stále trval, že list bud' zakáže, nebo bude požadovat

trestní stíhání jeho redaktorů, nebo bude žádat výměnu redakce. Na to národně socialistický

místopředseda vlády Jaroslav Stránský navrhl , aby byla podobně jako za první republiky

zavedena předběžná cenzura. Nad ní měla podle Stránského dohlížet komise složená ze stran

Národní fronty . To však striktně odmítl tehdejší další místopředseda vlády a předseda KSČ

Klement Gottwald, podle kterého by zavedení předběžné cenzury znamenalo obnovování

nedemokratických metod , které podle něj vedly v meziválečném období k omezování

svobody slova. Kopecký tak byl nucen ustoupit a přistoupil na kompromis, že sice redaktory

Obzorů ještě jednou veřejně pokárá, ale že již nebude požadovat trestní stíhání redaktorů.

Zároveň Obzorům obnovil povolení kjejich dalšímu vycházení. (Bednařík 2004: 141)

Podobně se Kopecký snažil zakročit proti Obzorům ještě v listopadu roku 1946, kdy

je v informačním výboru Ústavodárného národního shromáždění obvinil z toho, že už dlouhé

měsíce píší "zločinně" a "nepřátelsky" proti Sovětskému svazu, za což podle ministra
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informací zasluhují potrestání. "V závěru svého vystoupení rozdal Kopecký přítomným

poslancům třináctistránkový soupis 40 příkladů údajně protistatniho a štvavého psaní tohoto

týdeníku. Redakce Obzorů však upozornila, že téměř polovina z toho byly citáty

z renomovaného zahraničního tisku, které pro jejich zajímavost pravidelně pietiskovala.

Napilklad z britských Manchester Guardianu a Observeru nebo z italského Osservatore

Romano a některých dalších listů, sice západních a nekomunistických, ale zatím u nás stále

volně dostupných. " (Bystrov 2006: 36) Ani po tomto útoku však Kopecký neměl dostatek

politické síly na to, aby Obzory zakázal.

Pokud zobecníme neúspěšný boj Václava Kopeckého proti lidoveckým Obzorům,

dojdeme k velmi podstatnému závěru, který charakterizuje vývoj českého tisku od května

1945 vlastně až do konce roku 1947: Ministerstvo informací sice mohlo hrozit deníkům či

týdeníkům, které psaly kriticky o některých aspektech vládní politiky, zakázat či zničit si je

ovšem ještě v této době nedovolilo.

Václav Kopecký se ovšem nesnažil využívat k regulaci tisku pouze nedostatku papíru,

ale i dohodu stran Národní fronty o tom, že svá periodiky budou mít kromě politických stran,

státních úřadů a veřejnoprávních organizací pouze sjednocené zájmové organizace. Když

tedy například obnovil v květnu 1945 národně socialistický novinář František Klátil

vydávání stranického mládežnického časopisu Mladé proudy, ministerstvo informací mu

zanedlouho časopis zastavilo s odůvodněním, že koncepce a náplň časopisu údajně odporuje

Košickému vládnímu programu a dohodě Národního bloku pracujících lidu měst a venkova

z počátku června o budování jednotné masové organizace československé mládeže. (Kocian

2002: 52) Nárok na vydávání svého periodika získal pouze oficiální Svaz československé

mládeže. Mládežnické organizace jednotlivých stran Národní fronty to měly zakázáno.

2.4 Proměna novinářského stavu

Jedním z velmi důležitých bodů Košického vládního programu byla "očista" novin,

rozhlasu i filmu od novinářů, kteří kolaborovali s protektorátní mocí. V tomto bodě začal být

košický program naplňován již od prvních poválečných dní. Už ll. května 1945 se shodla

Konference zástupců tisku na tom, že bude s okamžitou platností zakázáno publikovat

v novinách všem žurnalistům, kteří pracovali podle pokynů německé propagandy. Ti

novináři, kteří navíc prokazatelně kolaborovali s Němci, měli být postaveni před lidový soud.

Konference navíc ustanovila komisi pro očistu novinářského stavu, která se skládala jak
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z novinářů, kteří působili v podzemním protektorátním hnutí tak i ze žurnalistů kteří, ,
pracovali v zahraničním odboji. Spolu s nimi byly v komisi i vdovy po novinářích, které

nacisté popravili. Komise měla za úkol prošetřit působení všech českých novinářů v letech

1939 až 1945 a při zjištění jejich provinění je potrestat. "Nejvíce kolaborující novináře

vyloučila z novinářských řad a doporučila je postavit před Národni nebo mimořádný lidový

soud. Jako dalši trest stanovila doživotni zákaz vykonáváni novinářské profese. U méně

závažných piipadů určila kratší časové období, po které novinář nemohl vykonávat svoji

práci. Tato doba se pohybovala v rozmezí od 3 do 18 měsíců." (Bednařík 2004: 138)

Očistná komise vyloučila z novinářských řad 86 žurnalistů a 51 z nich pak dokonce

navrhl potrestat před retribučními soudy. Dalších 42 novinářů pak dostalo několikaměsíční

zákaz činnosti. Komise ukončila svou práci v únoru 1946 a hned poté předala své závěry

Zemskému odboru bezpečnosti, který rozhodl o dalším potrestání kolaborujících novinářů.

(Bednařík 2004: 138) Naopak ti redaktoři, kteří dostali od očistné komise potvrzení o

bezúhonnosti, mohli dál působit jako novináři.

Většina novinářů, kteří pracovali na vysokých postech v protektorátních tištěných

médiích, dostala poměrně vysoké tresty. Někteří žurnalisté, jako například kolaborující

šéfredaktor Večera a vedoucí protektorátního Národního svazu novinářů Vladimír

Krychtálek nebo protektorátní šéfredaktor Večerního Českého slova Karel Werner, byli

odsouzeni k smrti a popraveni. (viz Blodigová-Kěpplová-Sekera 2002: 68-69)

Již 19. května 1945 vznikl přípravný výbor Svazu českých redaktorů, který nahradil

coby hlavní celostátní novinářská organizace protektorátní Národní svaz novinářů. Zhruba o

měsíc později, 23. června 1945 se Svaz českých redaktorů přejmenoval na Svaz českých

novinářů. Jeho předsedou se stal na Valné hromadě konané 17. března 1946 Otakar Wunsch,

který tehdy působil jako šéfredaktor tisku Ústřední rady odborů. (Bednařík 2004: 139)

Ve výboru měly kromě odborářského tisku zástupce všechny tehdejší velké politické

deníky (Rudé právo, Svobodné slovo, Právo lidu a Lidová demokracie), ale i listy velkých

celonárodních zájmových organizací, jako mládežnická Mladá fronta, legionářské Národní

osvobození a Zemědělské noviny, které doplňoval zástupce Svobodných novin. Ve výboru

nechyběli ani zástupci Československého rozhlasu, ČTK i některých významných týdeníků

(Křivánková-Vatrál 1989: 52)

Až do konce května 1947 bylo členství v hlavní novinářské organizaci nepovinné.

Ústavodárné Národní shromáždění ale schválilo 28. května zák. Č. 101/1947 Sb. o postavení

redaktorů a Svazech novinářů, který zřídil jeden Ústřední svaz československých novinářů,
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jehož členy byl Svaz českých novinářů a Zvaz slovenských novinárov. A podle nového

zákona museli být všichni lidé, kteří chtěli pracovat jako novináři, povinně členy národních

novinářských svazů. Svobodní novináři měli od začátku platnosti zákona práci v redakcích

zakázanou. Na základě disciplinárního stíhání navíc mohl být jakýkoli novinář z tohoto

svazu vyloučen, což pro něj znamenalo zákaz práce v médiích. Tohoto ustanovení později

zneužili komunisté v únoru 1948 k vylučování jim nepohodlných novinářů, což pro tyto

redaktory znamenalo faktický zákaz vykonávat jejich povolání. (Bednařík 2004: 138 - 140)

To, jak je pro svobodu novinářů důležité, zda existuje povinné či nepovinné členství

v novinářské organizaci, které je doprovázené velmi pravomocí vyloučit novináře ze svazu (a

znemožnit mu činnost), se zcela zřetelně ukázalo nejen při únorovém převratu, ale

v opačném gardu i na jaře 1946 při konání parlamentních voleb, kdy ještě povinné členství

ani možnost svazu trestat novináře neexistovalo.

V dubnu 1946 se sešli z iniciativy Svazu českých novinářů šéfredaktoři pražských i

mimopražských novin a dohodli se, že předvolební kampaň v novinách budou redaktoři vést

ve slušném a věcném duchu. Pokud by některý novinář tuto zásadu porušil, měla se tímto

prohřeškem zabývat disciplinární rada Svazu českých novinářů, která mohla novinářům

udělovat důtky. (Křivánková - Vatrál 1989: 73) Svaz českých novinářů ovšem na jaře 1946

neměl jinak žádnou pravomoc zakázat novinářovi za .nepřipustnou" předvolební propagaci

činnost ani ho potrestat jiným srovnatelně citelným způsobem. Na svobodu předvolební

kampaně to mělo blahodárný vliv. A to i přesto, že zejména předvolební výstupy některých

novinářů byly za hranicí novinářské etiky.

Stranické deníky si dávaly velký pozor, koho do redakcí přijímají. Novinář, který

chtěl do těch kterých stranických novin psát, se musel s ideovou linií listu plně ztotožnit.

Bylo velmi častou praxí, že novináři ve stranických denících byli často sami členy politické

strany. Složitější to bylo s tiskem, který vydávaly zájmové společenské organizace.

Například v Mladá fronta, Práce či Zemědělské noviny zaměstnávaly novináře ze všech pólů

tehdejšího stranicko-politického spektra. Jak nicméně uvidíme při analýze textu z Mladé

fronty, ale ještě více při analýze textů v deníku Práce, některé původně "nezávislé" vlivné

listy tíhly přece jen k levici a zejména ke komunistům. Například Jiří Síla, který pracoval

v době voleb, tedy v květnu 1946, jako šéfredaktor deníku Práce, byl ještě na začátku května

1945 jedním z nejdůležitějších redaktorů komunistického Rudého práva. Názorově velmi

blízko ke komunistům měl i šéfredaktor Mladé fronty Jaromír Hořec. Vliv KSČ v důležitých

oficiálně nestranických denících tak byl o poznání vyšší, než vliv ostatních stran. Vliv
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komunistů v redakcích redakcí novin I' I I v k' o v" vyp yva ze spo ecens e podpory - duvera obyvatel

(tj. i novinárůl} v budování nové, spravedlivější společnosti na základě komunistických

ideálů reflektovala velky kredit komunistů z odbojové činnosti a zážitek osvobození Rudou

armádou. Navic se komunisté aktivně zapojili do očisty novináiského stavu a do řízení svazu

novináiů a tyto mnohovrstevnaté aktivity přivedly k aktivní spolupráci s KSČ i řadu novinářů

ideově jí vzdálených (ať už ly, kteii se takto vykupovali z kolaborantské minulosti, nebo ty,

kteří si od spolupráce slibovali kariérní výhody. " (Končelík 2007: 216)

2.5 Neúspěšné pokusy o cenzuru v letech 1945 a 1946

Zvýšená regulace mediálního podnikání paradoxně neznamenala, že by v letech 1945

až 1946 byly zásahy do obsahů "povolených" tištěných médií větší než před válkou. V jistém

smyslu tomu bylo právě naopak. Hned po válce totiž přestala být v reálném životě

uplatňována předběžná cenzura, kterou před válkou prováděli úředníci ministerstva vnitra,

kvůli níž často zůstávaly v novinách 1. republiky bílá místa. Nic takového jako bílá místa po

zásazích cenzorů se ovšem v novinách v prvních dvou poválečných letech v Československu

neobjevovalo. "Od května 1945 fakticky žádná cenzura neexistovala. Jedinými a

dobrovolnymi cenzory byly samy politické strany a jejich politické strany a jejich koaliční

seskupení - Národni fronta. " (Kaplan-Tomášek 1994: 8)

Pokud už získala nějaká státní či nestátní instituce povolení od ministerstva informací

na vydávání tištěného periodika, rozhodně nebyla jeho redakční svoboda minimálněv letech

1945 až 1946 menší než za první republiky. Stranická (ale v některých případech i

nestranická) média velmi svobodně a často i velmi tvrdě kritizovala své ideové konkurenty,

aniž by se musela obávat jakéhokoli tvrdého zásahu státu. Svobodná kritika soupeřů bylo

vlastně hlavní téma, které lze před volbami a v menší míře i po nich v dobových tištěných

médiích nalézt. Jedním z důvodů byl právě výše zmiňovaný fakt, že žádný orgán, který by

prováděl cenzuru, po válce v Československu neexistoval. A to přesto, že platila právní

kontinuita s meziválečnou První republikou, kde se předběžná cenzura tisku běžně

objevovala. ,,1 když byla totiž obnovena platnost zákonů a nařízení z doby před rokem 1938 a

bez podstatnějších omezení opět platil tiskový zákon Č. 6/1863 ř. z. (ve znění pozdějších novel

a spolupůsobení novějších úprav), zásadně změněná politická i společenská realita nevedla

k uplatnění piedválečné praxe řízení médií. Stejně tak nebyl obnoven ani piedválečny systém

dohledu nad médii. " (KončeIík 2007: 216) To samozřejmě nic nemění na faktu, že se
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ministerstvo informací snažilo média prostřednictvím udělování licencí i prostřednictvím

přidělování papíru přimět, aby se neodchylovala od vládní linie. Na příkladu lidoveckého

týdeníku Obzory jsme ovšem viděli, že pokud se redakce hrozeb ministerstva informací

nezalekla, tak mohla v publikování svých i značně kontroverzních témat pokračovat. Což

platilo vlastně až do února 1948. K zavedení cenzury nakonec nebyla dostatečná politická

vůle. A to ani v případě informací, které byly považovány za strategické z hlediska

bezpečnosti a životních zájmů státu. "Když se na přelomu let 1945 a 1946 začaly objevovat

v tisku zprávy, které svým obsahem zakládaly skutkovou podstatu (..) stihatelnych trestných

činů, objevily se i úvahy o zavedení následné cenzury periodického tisku. Záležitost však byla

řešena v dalším období zdůrazněním preventivních opatření, např. pořádáním tiskových

konferencí, na nichž byly redaktorům z příslušných oborů předávány informace pro tisk a

současně byli upozorňováni, které skutečnosti nemaji být v tisku v zájmu ochrany a

bezpečnosti státu i mezinárodních vztahů zveřejňovány. Prevence tedy existovala, její

účinnost u části tisku však byla mizivá. " (Křivánková - Vatrál 1989: 74)

Místo cenzury přesto fungoval prakticky ve všech médiích určitý typ autocenzury.

Mezi hlavními deníky a týdeníky totiž fungovala nepsaná dohoda na tom, že některé věci

kritizovat nebudou. Mezi tato "nekritizovatelná" témata patřilo referování o činnosti vlády, o

prezidentu Edvardu Benešovi, o Sovětském svazu, o odsunu sudetských Němců nebo o

poměrech v Československé lidové armádě. (Bednařík 2004: 141-142)

Pravdou je, že drtivou většinu těchto témat tištěná média opravdu nekritizovala 

s jednou výj imkou. Už během jara 1946 média začala soustavně kritizovat některé ministry

vlády. Kritika šla opět po stranické linii. Zatímco Rudé právo nejčastěji kritizovalo ministry

národních socialistů, Svobodné slovo rozhodně nešetřilo slovy kritiky na ministry, kteří

seděli ve vládě za komunisty. Národně socialistický tisk kromě toho bez ohledu na výše

zmíněnou nepsanou dohodu často kritizoval ministry sociální demokracie, a to včetně

tehdejšího předsedy vlády Zdeňka Fierlingra.

Z dnešního pohledu je poněkud paradoxní, že po zavedení cenzury začali volat vysoce

postavení politici z nekomunistických stran, kteří jinak prohlašovali, že je jejich cílem uhájit

svobodu proti autoritářským tendencím KSČ. Již jsme zmínili, že na konci roku 1945 navrhl

zavést v reakci na postup ministerstva informací proti týdeníku Obzory národně socialistický

místopředseda vlády Jaroslav Stránský preventivní cenzuru, kterou by společně vykonávaly

všechny čtyři vládní strany. O půl roku později ovšem Stránského následoval jeho kolega,

lidovecký místopředseda vlády Jan Šrámek, který již nenavrhoval zavést cenzuru
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předběžnou, ale podpořil návrh komunistického ministra vnitra Václava Noska ze srpna 1946

na zavedení cenzury následné. Šrámka k tomuto poněkud zoufalému kroku vedly obavy

z toho, že ministr informací Václav Kopecký začne diskriminovat a v krajním případě i

zastavovat nekomunistické tiskoviny. Následná cenzura, která by měla jasná pravidla, byla

pro Šrámka přijatelnější, než nevyzpytatelná politika ministra informací Kopeckého.

Předsednictvo vlády pak dalo 27. srpna 1946 Noskovi pokyn, aby svůj návrh na zavedení

následné cenzury rozpracoval. Nakonec ale z této myšlenky sešlo. "Proti cenzuře se (..)

vyjádřil 7. odbor ministerstva vnitra (politické zpravodajství a Státní bezpečnost), (..) podle

jeho stanoviska nebyla slučitelná s lidově-demokratickým zřízením poválečného

Československa. " (Bednařík 2004: 141 - 142)

To, že se proti cenzuře postavila zrovna Státní bezpečnost (tak nechvalně proslulá

v dobách komunistické diktatury), je ještě paradoxnější než fakt, že zavedení cenzury

navrhovali zavést ministři nekomunistických stran, kteří jinak verbálně hájili co největší

možnou svobodu a demokracii. Komunistům však zavedení cenzury až do převzetí moci ve

státě nevyhovovalo. A to hned z několika důvodů. Jednak věděli, že ať už by byla zavedena

předběžná nebo následná cenzura, nedohlíželi by na "správné psaní" tisku sami, ale museli

by se o tuto pravomoc dělit s ostatními třemi stranami Národní fronty, takže by na zavedení

cenzury nic nezískali.

Kontrola nad ministerstvem informací, které čas od času některým .mepohodlným"

médiím vyhrožovalo, byla v této fázi pro komunisty výhodnější. Druhým důležitým

důvodem, proč komunisté cenzuru nechtěli, byl fakt, že ji vlastně zatím nepotřebovali.Zcela

ovládali nejčtenější tehdejší deník Rudé právo a jejich politiku více či méně podporovala i

některá periodika, která byla oficiálně nezávislá, jako například odborářská Práce nebo

mládežnická Mladá fronta.

Až do změny vedení v ČSSD na podzim 1947 navíc bylo s komunistickým pohledem

na svět relativně konformní i sociálně demokratické Právo lidu. A pokud by chtěli komunisté

prostřednictvím cenzurních zásahů změnit psaní Svobodného slova či Lidové demokracie,

tak by toho díky cenzuře stejně nedosáhli. V cenzurní komisi totiž měli podle tehdejších

návrhů sedět členové všech čtyř stran Národní fronty a jakýkoli radikální zásah proti

kritickým konkurenčním tiskovinám by znamenal velkou krizi celé Národní fronty. Pro

komunisty tak bylo v letech 1945 až 1947 výhodnější počkat s cenzurou až na dobu po únoru

1948. A ještě se přitom mohli tvářit jako větší demokraté než jejich nekomunističtíkoaliční

partneři.
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2.6 Netištěná média v letech 1945 a 1946

Ačkoli jsou předmětemnašeho zájmu zejména tištěná média, k dokreslení představy o

fungování médií se ještě krátce a stručně zmíníme o dalších médiích té doby. Kromě

tištěných médií měli českoslovenští konzumenti v roce 1945 a 1946 k dispozici ještě další

dvě důležitá masová média: rozhlas a film. Krátce se zmíníme také o České tiskové kanceláři

(ČTK), která sice sama o sobě nebyla masovým médiem v pravém slova smyslu, ovšem tím,

že z ní média hojně přebírala zprávy, byl její vliv poměrně značný. A to zejména na

zahraniční zpravodajství. Zprávy ze zahraničí totiž přebíraly tehdejší deníky téměř výhradně

právě z ČTK.

Kinematografie byla podobně jako velké průmyslové podniky, banky, pojišt'ovny či

doly už na podzim roku 1945 zestátněna. Podobně jako v případě tisku tehdejší politická elita

soudila, že film nemá sloužit zisku, ale pouze veřejnému zájmu. V tom s politiky souhlasili i

samotní filmaři. "Byla přijata koncepce, že pouze znárodněná kinematografie umožní zvýšení

úrovně natáčených film ll, protože v ní nebude prioritou snaha o maximální zisk, nýbrž úsilí o

uměleckou kvalitu . " (Bednařík 2004: 133)

Komunisté brzy po válce získali nad kinematografií rozhodující vliv (Vodička,

Cabada 2007: 57; Končelík 2007: 216) Jak národní socialisté, tak i lidovci (Lidová

demokracie, roč. 2, Č. 122, 26. 5. 1946: 3) si na to, že film a zejména filmové zpravodajství

jednoznačně protežuje komunistickou stranu, poměrně často stěžovali. Kopeckého za

zneužívání filmu pro propagandistické účely kritizovalo nejčastěji národně socialistické

Svobodné slovo. Takto se například pozastavilo nad vlivem KSČ v článku ,,0 novou cestu

našeho zestátněného filmu". "Československou veřejnost zajímá stav našeho zestátněného

filmu, jenž se stal politickou doménou komunistického ministerstva informací. ft (Svobodné

slovo, roč. 2, č. 121,25. 5. 1946: 7) Proto národní socialisté požadovali, aby byla zřízena

jakási "Nejvyšší filmová rada", ve které by byli zástupci všech čtyř stran, které tvořily

Národní frontu.

Československý rozhlas byl vzhledem k omezeným frekvencím přirozeným

monopolem a také v něm velmi brzy po válce začali mít rozhodující vliv komunisté.

(Vodička-Cabada 2007: 57; Končelík 2007: 216) Václav Kopecký prosadil za ředitele

rozhlasu Bohuslava Laštovičku, který dával ve sledovaném období let 1945 až 1946 (ale i

v dalších letech třetí republiky) největší prostor právě komunistické straně, za což byl

ostatními stranami často kritizován. Velmi často si opět stěžovalo na předvolební vysílání

rozhlasu národně socialistické Svobodné slovo v nenadepsaném článku rubriky Denní
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zprávy. "Na plné obrátky pracuje komunistická volební agitace v és. rozhlase. Řadu

jednostranné volenych komunistických mluvčích, kteří mají posluchačepoučovat, jak mají

volit, rozmnožil l' útery ráno spisovatel Olbracht. Rozhlasoví komunističtí agitátoři se ani

příliš nenamáhaji, aby zachovali aspoil zdání nestrannosti. Neříkají sice přímo volte Ďuriše

nebo Zápotockého, ale napomínají voliče, aby si uvědomili, kdo jim dal revolučníodbory a

závodní rady nebo kdo jim odevzdává půdu. " (Svobodné slovo, roč. 2, Č. 118, 22. 5. 1946)

Podobně na fakt že komunisté vládají československý rozhlas, upozorňovaly například i

noviny Lidová demokracie. (Lidová demokracie, roč. 2, Č. 119,23.5. 1946)

O ČTK platí z hlediska politického zaměření podobné konstatování jako o

kinematografii či rozhlasu. Pod svůj vliv ji hned v roce 1945 dostalo ministerstvo informací

v čele s vlivným komunistou Václavem Kopeckým (Vodička, Cabada 2007: 57). Na vliv

komunistů nad ČTK si stěžovali před volbami opět zejména národní socialisté. Takto se

například zlobilo Svobodné slovo na zahraniční zpravodajství ČTK lOdní před konáním

parlamentních voleb v článku nazvaném .Kornunisující ČTK". " Naše zpravodajství z ciziny,

na které má monopol Československátisková kancelář, je hrubě tendenční. (..) Například(a

je to jeden piiklad za mnohé) ve zprávách z Řecka tvrdilo, že tam na 1. máje bylo útočeno na

demokraty. Proti tomu zahraniční tisk a rozhlas podle pravdy hlásil, že útoky byly

podniknuty na komunisty. (..) Takových tendenčních záměn dopouští se éTK soustavně ve

zprávách z Francie, Itálie. Řecka a z Balkánu vůbec. Jak záměrně zmateně, jednostranněa

tendenčně referovala éTK napriklad o tom, že francouzský lid odmítl komunisujici ústavu, to

byl kabinetní kousek goebbelsovštiny. " (Svobodné slovo, roč. 2, Č. 113, 16.5. 1946: 3)

Pokud porovnáme fungování tehdejších československých tištěných médií se situací,

ve které byly v letech 1945 a 1946 československý film a Československý rozhlas (a

potažmo ČTK), můžeme říci, že systém tištěných médií byl i přes všechna omezení zdaleka

nejvíce pluralitní a nejsvobodnější. Bylo to dáno zejména faktem, že tištěné technologie byly

přes všechny problémy s papírem velmi dobře dostupné pro názory všech politických stran i

zájmových organizací. Na rozdíl od tištěných médií podléhal rozhlas i kinematografie

poměrnějednoznačně vlivu komunistické strany. Přesto, že i do rozhlasu a filmu měli přístup

rovněž zástupci nekomunistických stran, prostor, který dostali, byl v porovnání se zástupci

komunistů nesrovnatelněmenší.
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2.7 Řízení tisku na Slovensku

Systém tištěných médií se na Slovensku v letech 1945 až 1947 vyvíjel od situace

v českých zemích velmi odlišně. A nutno říci, že na Slovensku vládl mnohem liberálnější

režim řízení médií než v Česku. Jedním z hlavních důvodů bylo, že ministerstvo informací

v čele s Václavem Kopeckým mělo na Slovensku jen minimální vliv. Nad slovenskými médii

dohlíželo slovenské Pověřenectvo informací, které vedl od září 1945 člen Demokratické

strany Samuel Belluš, a nutno říci, že jeho úřad zasahoval do systému médií o poznání méně

než Kopeckého ministerstvo informací. Zatímco ministerstvo informací mělo pravomoc

povolovat a zakazovat vydávání periodického tisku, slovenské Pověřenectvo informací se

omezilo na pouho administrativní registraci tisku. Ten, kdo chtěl na Slovensku vydávat

nějaké periodikum, nahlásil svůj úmysl územně příslušnému okresnímu národnímu výboru a

ten zaslal žádost k evidenci Pověřenectvu informací, které tiskovinu zaregistrovalo, aniž ale

mělo ambici ji nějak důsledněji "ideově" prověřovat. Na Slovensku tak pouze - podobně

jako je tomu v České republice dnes - fungovala při zakládání tiskovin oznamovací

povinnost. (Bednařík 2004: 137)

Pověřenectvo informací také na rozdíl od Kopeckého ministerstva nemělo dohodu

s místním úřadem, pod který spadal průmysl (v případě Slovenska šlo o Pověřenectvo pro

průmysl a obchod) o výhradní pravomoci rozdělovat papír vydavatelůmjednotlivých titulů.

Posledním klíčovým rozdílem mezi situací na Slovensku a v českých zemích byl fakt, že na

Slovensku nebylo zrušeno soukromé vlastnictví tištěných médií. "Např. časopis Týžděň,

některé humoristicko-satirické časopisy aj. zůstaly i nadále v rukou soukromniků."

(Křivánková - Vatrál 1989: 47) Některá vlivná slovenská média navíc sama sebe bez potíží

označovala za "nezávislá", což se v českých zemích prakticky nevyskytovalo.

Z předchozího stručného výkladu o situaci na Slovensku vyplývá, že v letech 1945 až

1947 zde byl dohled státních orgánů nad tištěnými médii i jejich regulace výrazně menší než

v českých zemích. Velmi důležité bylo, že v čele Pověřenectva informací, které mělo

regulaci slovenského periodického tisku na starosti, nestál po celou tuto dobu komunista, ale

přední člen Demokratické strany (tehdy zdaleka nejsilnější politické strany na Slovensku),

která měla o kontrole médií mnohem liberálnější představy než komunisté, kteří ovládali

ministerstvo informací.
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2.8 Zhodnocení systému tištěných médií v Československu v letech
1945 až 1946

V mediálním systému českých zemí panovala v letech 1945 až 1946 velmi

ambivalentní situace. Stát na jedné straně zakazoval vydávat tištěná média soukromníkům a

povoloval jejich provozování pouze politickým stranám, státním, veřejným a relevantním

společenským organizacím. K tomu se ministerstvo informací pod vedením komunisty

Václava Kopeckého snažilo řídit tisk prostřednictvím přidělování papíru a velmi často (nutno

říci, že nejednou značně voluntaristicky) využívalo svoji pravomoc nepovolit vydávání listů,

které podle samotného ministerstva Československo .nepotřebovalo". Možnost vstoupit na

tiskový trh tak byla značně omezená. K liberálnímu prostředí na trhu tištěných médií pak

rozhodně nepřispíval fakt, že ministerstvo informací se snažilo médiím, která se odkláněla od

vládní linie, různými způsoby vyhrožovat. Což byl mezi jinými příklad lidoveckých Obzorů.

Svobodu médií pak omezovala i poměrně značná autocenzura tisku. Po válce panoval

mezi médii jakýsi nepsaný konsensus, že kritizovat vládní politiku, prezidenta Beneše, odsun

sudetských Němců, ale i československou či Rudou armádu je něco nepřípustného. I když se

hlavně před volbami v květnu 1946 od této nepsané dohody některé deníky a týdeníky

odchýlily a například některé aspekty vládní politiky kritizovaly, byla tato dohoda faktorem,

který jednoznačně pluralitu médií limitoval.

Na druhé straně ovšem stojí fakt, že ta média, která dostala od ministerstva informací

povolení, nebyla zvnějšku (na rozdíl od doby první republiky a samozřejmě i doby

protektorátu) omezována žádnými cenzurními zásahy. To mělo za důsledek, že tištěná média,

která již dostala od ministerstva informací povolení vycházet, mohla působit relativně velmi

otevřeně. Což se projevilo zejména v době kolem voleb 1946, kdy zejména politický tisk

vytvářel velmi silnou politickou propagandu - bez větších obav z toho - že proti němu

mohou státní orgány zasáhnout. Pokud se například podíváme do novin, které vycházely

kolem voleb 1946, tak můžeme říci, že svoboda tehdy vycházejících tištěných médií byla

poměrně rozsáhlá a rozhodně nebyla menší než za první republiky. A to říkáme i s vědomím,

že otevřenou předběžnou cenzuru, která fungovala mezi válkami, často po válce nahrazovala

více či méně skrytá autocenzura.

Přestože v letech 1945 až 1946 existovala omezená pluralita tištěných médií, největší

vliv v nich měli už tehdy komunisté. Nejen, že jejich Rudé právo bylo tehdy nejčtenějším

deníkem s nákladem půl milionu výtisků, ale komunisté měli již v průběhu let 1945 a 1946
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největší vliv i na některá oficiálně "nestranická" média, jako byla odborářská Práce či

mládežnický deník Mladá fronta. Názorová pestrost tehdejších médií byla zajišt'ována

faktem, že konkurenční stranická média psala o komunistech bud' neutrálně (což byl třeba

případ Práva lidu), nebo negativně (což platilo zejména pro národně socialistické Svobodné

slovo, pro týdeník národních socialistů Svobodný zítřek, ale například i pro již zmiňované

lidovecké Obzory a částečně i pro jejich Lidovou demokracii).

Poněkud odlišná situace panovala v případě tehdy relevantních netištěných médií,

mezi která patřil rozhlas, film a s jistými omezeními i ČTK. Jak Československý rozhlas, tak

i československá kinematografie a ČTK se dostaly poměrně záhy po květnu 1945 pod značný

vliv komunistické strany. Neznamenalo to sice, že ostatní tři nekomunistické strany měly do

filmu či rozhlasu přístup zakázán, nicméně názory nekomunistických stran měly v těchto

netištěných médiích rozhodně menší prostor než názory komunistické.

Zcela specifická pak byla situace médií na Slovensku, kde nad médii dohlíželo

slovenské Pověřenectvo informací v čele s předním členem Demokratické strany Samuelem

Bellušem. Tento fakt omezoval vliv komunistů nad celou systémem slovenského tisku na

minimum. Na Slovensku díky poměrně liberálnímu mediálnímu prostředí mohla existovat až

do února 1948 i soukromá tištěná média a regulace tisku byla ze strany státní moci mnohem

menší než v českých zemích.

Celkově lze tedy říci, že komunisté sice již v letech 1945 a 1946 (a samozřejmě také v

roce 1947) měli největší vliv na česká média, čímž si vcelku úspěšně připravovali půdu pro

převzetí prakticky veškeré "mediální" moci ve státě, ovšem v námi sledovaném období ještě

zdaleka všechna tištěná média neovládali. Zejména některá stranická média naopak

komunisty a jejich některé autoritářské sklony či praktiky velmi otevřeně kritizovala.

Několik neúspěšných tažení ministra informací Václava Kopeckého proti lidoveckým

Obzorům pak poměrně zřetelně ukázalo, že vliv komunistů na konkurenční stranická média

byl v této době více než omezený. Stejně tak měli komunisté prakticky nulový přístup do

časopisu Dnešek, který po válce vydával Ferdinand Peroutka, nebo do Vývoje, který začal

v roce 1946 po odchodu z Obzorů vydávat Pavel Tigrid. To všechno přispívalo ke

skutečnosti, že v poválečném Československu let 1945 a 1946 (a 1947) existovala sice

omezená, ale přece jen jednoznačnězřetelnápluralita tištěných médií.
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VÝZKUMNÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE

Již v úvodu této diplomové práce jsme zmínili, že na základě analýzy čtyř

sledovaných stranických deníků (Rudé právo, Svobodné slovo, Právo lidu a Lidová

demokracie) určíme základní prvky propagandy, které se v nich objevily. K nim pak jako

"důkazní materiál" z jednotlivých deníků přiřadíme vybrané konkrétní případy propagandy,

kterou ten který deník vyvíjel. Tyto případy pak budeme následně interpretovat s ohledem na

jejich konkrétní významy.

Abychom mohli studovat konkrétní prvky politické propagandy v tištěných médiích,

musíme si nejprve na teoretické rovině pojem "propaganda" definovat. Propagandou se

v nejobecnější rovině rozumí záměrná a systematická snaha "formovat vnímání, manipulovat

poznáváním a usměrňovat chování s cílem dosáhnout odezvy, která vyhovuje záměru

požadovanému propagandistou. " (Jowett-O'Donnel 1992: 4, in: Jirák-Kčpplová 2009: 370).

Podobnou a možná ještě výstižnější charakteristiku propagandy formuloval již v roce 1927

Harold D. Lasswel1, který definoval propagandu jako "manipulaci veřejným míněním

prostiednictvim politických symbolů" nebo jako "řízení kolektivních postojů pomocí

manipulace důležitymi symboly" (Laswell 1927, in: Jirák-Kčpplová 2009: 370) Cílem

propagandy je tedy docílit takového obsahu mediálních sdělení, který by ovlivnil myšlení

příjemce přesně podle záměru toho, kdo má na šíření mediálních sdělení zájem.

"Propaganda usiluje o formování světového názoru, o vytvoření žádoucího skupinového,

třídního a celospolečenského vědomí a vzorů jednání. Jde o institucionalizované šíření více

či méně systematicky uspořádaných idejí, teorií, názorů, doktrín či celých ideologií (zvl.

světonázorovych a politických), jejich tendenční vysvětlování, modifikace do podoby

přizpůsobené aktuální situaci a přesvědčování lidí o jejich správnosti. Má ofenzivní

charakter, je dlouhodobá a koncepční. (..) Propaganda plní sociální funkce, jako je

informování o nejaktuálnějších jevech s politickým a ideologickým obsahem a jejich

interpretace v duchu prislušné ideologie a politické linie; mobilizace mas k vystoupení na

podporu určitépolitiky. " (Čábelová 2004: 192 - 194)

Propaganda v soudobých moderních společnostech proniká do nmoha oblastí života.

Z tohoto pohledu rozlišujeme sedm základních kategorií propagandy:

1. Politická propaganda, která je zaměřená na získání a následné udržení moci.

2. Ekonomická propaganda, jejímž cílem je nejen přesvědčit lidi, aby kupovali či prodávali

zboží ale také udržovat důvěru v daný ekonomický systém.,
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3. Válečná nebo také vojenská propaganda, která má za úkol demoralizovat nepřátele

v době války, podporovat morálku vlastního obyvatelstva či vojska a také získávat spojence.

4. Diplomatická propaganda, prostřednictvímkteré stát vyvolává či posiluje přátelství nebo

nepřátelství potenciálních spojenců či nepřátel.

5. Didaktická propaganda sloužící jako forma "žádoucí" výchovy podle cílů, které Sl

konkrétní společnost zvolí.

6. Ideologická propaganda, jejímž cílem je rozšiřování komplexních systémů vědění či

náboženské víry. Tento druh propagandy usiluje o názorovou konverzi jednotlivců nebo

celých společenských skupina a zároveň se poměrně často snaží zneužívat nadšení a emoce

k násilné změně názorů nebo přesvědčení.

7. Eskapistická propaganda, která je specifickým typem politické propagandy. Využívá

média k odvedení pozornosti od důležitých společenských problémů a místo toho, aby

aktivně motivovala k určitému chování, posiluje pasivitu a klid.

(Thompson 1977: lln, in: Jirák, Kopplová 2009: 370 - 371)

V následujících kapitolách výzkumné části diplomové práce se budeme v rámci výše

uvedených kategorií zabývat zejména politickou propagandou a částečně také ideologickou

propagandou, která bývá zejména v období, které předchází a následuje volbám, s politickou

propagandou velmi úzce spjata.

TŘETí KAPITOLA: Volby 1946 a Rudé právo

3.1 Stručný vývoj Rudého práva od konce války do květnovýchvoleb

Komunistický deník Rudé právo (jinak také "ústřední orgán Komunistické strany

Československa") nemohl za protektorátu vycházet a po válce patřil mezi první listy, které

byly obnoveny. První číslo Rudého práva vyšlo již 6. května 1945, tedy ještě před

osvobozením Prahy. Ve dnech 7. května a 8. května ovšem kvůli bojům v průběhu pražského

národního povstání Rudé právo nevyšlo. Pravidelně pak začala komunistická strana Rudé

právo vydávat od 9. května. Do 12. května 1945 tiskli komunisté Rudé právo tiskárně

Národní práce v Lidovém domě na Smíchově, od 13. května pak začalo Rudé právo vycházet

v někdejším tiskovém koncernu agrárníků Novina v pražské ulici Na Poříčí, kde se tisklo po

celé sledované období. (Křivánková-VatráI1989: 61)

56



Rudé právo vycházelo každý den kromě pondělí. Oficiálním vydavatelem bylo

komunistické vydavatelství Svoboda a sídlilo v pražské ulici Na Florenci č. 13. Zde také byla

umístěna redakce Rudého práva. (Blodigová-Kopplová-Sekera 2002: 73)

Prvním šéfredaktorem Rudého práva se stal Vladimír Koucký. Toho ovšem ještě

v roce 1945 po návratu ze Sovětského svazu nahradil 1945 Gustav Bareš, který byl

šéfredaktorem Rudého práva i v době květnových voleb. V červenci 1946 pak vystřídal

Bareše bývalý šéfredaktor Nové svobody Vilém Nový. Dalšími důležitými redaktory Rudého

práva byli v letech 1945 a 1946 odpovědný redaktor Vojtěch Dolejší a dále Ladislav Štoll,

Josef Rybák, Jiří Hájek, Vítězslav Kocourek, Ludvík Frejka nebo Vincenc Nečas.

(KJ1vánková-Vatrál 1989: 61)

Hlavním úkolem Rudého práva bylo samozřejmě obhajovat co nejsilněji

komunistickou politiku a zároveň rozšiřovat komunistické myšlenky k co největšímu počtu

lidí. Tento jeho úkol kulminoval právě před volbami v roce 1946. Nutno říci, že k propagaci

komunistické politiky mělo Rudé právo již od svého obnovení v květnu 1945 ideální

předpoklady. Komunistické a obecně levicové myšlenky byly po válce velmi populární a

komunisté této příznivé atmosféry ještě dokázali navíc beze zbytku využít. Jak už jsme

zmínili v úvodu, KSČ se nebývale rychle a masově dařilo v průběhu let 1945 a 1945 nové

členy. Zatímco v červenci 1945 měla KSČ půl milionu členů, v březnu 1946 stoupl tento

počet na víc než milion. (Rupnik 2002: 204) A z tohoto víc než milionu členů KSČ byli

všichni potenciálními čtenáři Rudého práva. Není tedy divu, že se Rudé právo brzy po válce

stalo s průměrným nákladem 500 tisíc výtisků denně nejvydávanějším a zároveň také

nejčtenějším českým deníkem. (Zieris 1947: 24)

Cílem komunistické strany bylo, aby se takto masově distribuované a čtené Rudé

právo stalo elitním komunistickým periodikem a zároveň jakýmsi vzorem pro ostatní

komunistický tisk. "Na tento list - jako na ústřední orgán strany, byly kladeny mnohem vyšší

nároky, oprávněně bylo požadováno, aby byl ve všech směrech příkladem pro ostatní

komunistickou žurnalistiku. Proto byla úroveň Rudého práva tiskovým oddělením ÚV KSČ

pozorné sledována. "(Křivánková-Vatrál1989: 61)

Hlavní specializací Rudého práva byla orientace na domácí politiku, kterou

reflektovala vždy z hlediska, které zrovna zastávala komunistická strana. Kromě toho mělo

Rudé právo ve srovnání s ostatními stranickými deníky na relativně slušné úrovni i

zahraniční zpravodajství, které většinou přebíralo z ČTK, méně často pak ze zahraničních

novin a rádií. V Rudém právu nechyběly ani pravidelné speciální přílohy pro živnostníky,
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pro ženy, pro mládež, ale ani krajské přílohy se zprávami a zajímavostmi z jednotlivých

regionů. Rudé právo mělo stejně jako všechny ostatní české deníky zprvu čtyři strany, od

začátku roku 1946 se ovšem jeho rozsah zvýšil na šest ažosm stran. (Bednařík 2004: 136)

S blížícími se květnovými volbami se ovšem rozsah Rudého práva zvyšoval. Během

posledního týdne před volbami nemělo Rudé právo nikdy méně než osm stran, ale často

vycházelo i v rozsahu daleko vyšším. Například v neděli 19. května vyšel list dokonce

v rozsahu 14 stran, ve středu 22. května pak 10 stran. (Rudé právo, roč. 26, Č. 117, 19. 5.

1946; Tamtéž, roč. 26, Č. 119,22. 5. 1946).

Rudé právo od sebe nikdy striktně neoddělovalo domácí a zahraniční rubriku. Pokud

mělo Rudé právo šest stran, byla na prvních dvou stranách zpravidla domácí politika, na

dalších dvou stranách domácí a zahraniční události, na páté straně rubrika krátkých zpráv

nazvaná "Denní zprávy" a na poslední straně byl sport a inzerce. V případě, že mělo Rudé

právo osm stran, tak prvních pět stran bylo věnováno domácí politice a domácím či

zahraničním událostem, rubrika "Denní zprávy" se přesunula na stranu šest, kde bývala i

kulturní rubrika, na straně sedm byly inzeráty a strana osm patřila sportu. Před volbami tuto

strukturu doplňovaly speciální předvolební přílohy, na kterých byli představováni

komunističtí kandidáti a další články s předvolební tématikou.

S blížícími se volbami se Rudé právo čím dál častěji pouštělo do politických polemik

a propagandistických kampaní. Nejvíce v nich napadalo politiku národních socialistů a velmi

často kritizovalo psaní jejich tiskového orgánu - Svobodného slova. Méně často pak psalo

Rudé právo kriticky o Československé straně lidové a její Lidové demokracii a prakticky

vůbec nekritizovalo sociální demokraty a jejich deník Právo lidu.

3.2 Reflexe voleb 1946 v Rudém právu. Metody politické propagandy
ve prospěch KSČ, obraz soupeřů KSČ v Rudém právu

Rudé právo (jakožto "ústřední orgán KSČ") rozpoutalo několik týdnů před volbami

v květnu 1946 velmi silnou prokomunistickou předvolební propagandu, která sice po volbách

poněkud zeslábla, i po skončení voleb se však držela na poměrně intenzivní úrovni. Hlavním

důvodem byl fakt, že komunisté volby s velmi výrazným odstupem vyhráli, což mohli na

rozdíl od ostatních politických deníků beze zbytku využít i své politické propagandě. Velký

prostor věnoval komunistický deník před volbami i po nich k dehonestaci svých největších

politických konkurentů. Zatímco před volbami se Rudé právo v rámci své předvolební
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propagandy zaměřilo zejména na diskreditaci národních socialistů a částečně i lidovců, po

volbách přesunulo svoji pozornost i na Demokratickou stranu, která výrazně komunisty

porazila na Slovensku. Nyní si podle metodologického postupu, který jsme definovali úvodu

této práce, přiblížíme nejdůležitější propagandistické prvky, jež Rudé právo před volbami i

po volbách ve svém obsahu využívalo.

3.2.1 Prvky propagandy v Rudém právu před volbami 1946

Při důkladné analýze předvolebního Rudého práva jsme zjistili, že se v tomto

komunistickém deníku objevilo během sledovaného období tří týdnů před volbami celkem

182 propagandisticky zaměřených článků ve prospěch KSČ. Jak si při pozdější komparaci

ukážeme, tak právě v Rudém právu byl ve srovnání s ostatními sledovanými deníky počet

propagandistických článků otištěných ve prospěch vydavatele listu největší.

Rudé právo využilo v těchto článcích následujících II základních propagandistických

prvků, které se navzájem doplňovaly i prolínaly:

1. Ujišťování, že KSČ bude garantem všech lidských a politických práv i svobod.

2. Tvrzení, že KSČ má program pro všechny vrstvy národa.

3. Podrobné reportáže z předvolebních shromáždění.

4. Pasování KSČ do pozice jediné strany, která má celonárodní budovatelský program.

5. Zdůrazňování vlastních zásluh za celou poválečnou výstavbu republiky.

6. Využívání úspěchů KSČ z předchozích obecních voleb.

7. Diskreditace politických oponentů KSČ.

8. Využití přirozené podpory od kulturních a intelektuálních elit.

9. Představování a vychvalování kandidátů KSČ pro volby do parlamentu.

10. Zdůrazňování zásluh KSČ na odsunu sudetských Němců a protiněmecký akcent.

ll. Propagandistické využití volebního čísla ,,1 ".

Nyní budou jednotlivé prvky, které používalo Rudé právo ve prospěch komunistů,

rozebrány podrobněji.

3.2.1.1 Ujišt'ování, že KSČ bude garantem všech lidských a politických práv
i svobod

Zřetelně nejcitlivějšívěcí, se kterou se muselo komunistické Rudé právo před volbami

vyrovnat, byla otázka zachování občanských a lidských práva svobod. Národní socialisté,

někteří nezávislí intelektuálové a částečně i lidovci totiž komunisty před volbami obviňovali,
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že se po případných vítězných volbách bude KSČ pokoušet zavést v zemi nějakou formu

autoritativního či přímo totalitního režimu. Kritici komunistů, kteří poukazovali na jejich

autoritářské tendence, vycházeli nejen z dob první republiky, kdy antisystémoví komunisté

chtěli zavést totalitní režim pod vládou jedné strany podle sovětského vzoru, ale i

z některých prvků zneužívání moci, které se u KSČ projevily už v prvním poválečném roce.

Rudé právo si bylo vědomo toho, že v tehdejším Československu nemohl vyhrát

svobodné volby nikdo, kdo by slibovat omezit Čechům a Slovákům jejich občanská práva.

Proto kladlo Rudé právo velký důraz na to, aby velmi často opakovalo, že komunisté

rozhodně autoritativní ani totalitní režim zavést nechtějí. Naopak stavělo komunisty do role

největších zastánců soukromého vlastnictví malých a středních podniků i do role ochránců

soukromých zemědělců a zároveň ujišťovalo, že komunisté jsou jednoznačněpro zachování

všech lidských a občanských práv i svobod. Proto list téměř každé předvolební vydání

opakoval, že komunisté po volbách jednoznačně zachovají svobodu náboženského vyznání,

svobodu sdružovat se v politických stranách a v dalších spolcích, svobodu shromažďování,

ale i veškeré intelektuální a akademické svobody.

Všechny, kdo varovali, že by mohl po volbách v roce 1946 přijít politický puč, pak

Rudé právo velmi ostře napadalo a obviňovalo je z hrubých lží. Druhou propagandistickou

strategií při odrážení pochybností, zda komunisté nezavedou po vítězných volbách vládu

jedné strany, bylo propagandistické využití faktu, že právě po válce došlo na návrh

komunistů k rozšíření aktivního volebního práva na občany starší 18 let a také, že přestala

být za komunistického vedení ministerstva informací uplatňována předběžná cenzura.

Nejčastěji ovšem komunisté zdůrazňovali, že jsou hlavními poválečnými garanty

majetkových a náboženských svobod. "Komunisté respektují a budou respektovat soukromý

majetek všech těch, kdož ho nabyli poctivou a mnohdy těžkou prací svou, svých otců a svých

dědů, budou respektovat majetek malých a drobných podnikatelů, živnostníků a obchodníků.

Všechno jiné je lží goebbelsovské propagandy, která hlásala, že až přijde nová vláda a

zasednou v ní komunisté, bude se majetek a podnikání živnostníků a obchodníků zestátňovat,

združstevňovat atd. Nová vláda přišla, zasedli v ní komunisté a nic takového se nestalo. "

(Rudé právo, roč.26, č. 109,9.5. 1946: 4)

Při ujišťování o tom, že komunisté budou chránit náboženské svobody, navíc používal

deník KSČ velmi účinný propagandistický prostředek. Hned několikrát v předvolební

kampani Rudé právo na velkém prostoru čtenáře informovalo, že za KSČ kandidují i katoličtí

kněží. A hned doplňovalo, že kněží by přece nekandidovali za stranu, která by chtěla omezit
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náboženské svobody. "Za všechny pomluvy o komunistech jako nepřátelíchnáboženství jsou

volební lži a demagogii dokazuje nejlépe kandidovánífaráře Bohuše Černockého ze Slatiny

ve Slezsku, ktery nemusil vystoupit z církve a komunistům také neni na překážku jeho víra při

jeho kandidování." (Tamtéž, Č. 118,21. 5. 1946: 5)

3.2.1.2 Tvrzení, že KSČ má program pro všechny vrstvy národa

S ujišťováním Rudého práva, že komunisté budou vždy chránit základní lidská i

politická práva a svobody souvisela i jejich snaha propagovat KSČ jako stranu pro všechny

vrstvy obyvatelstva. V reportážích z předvolebních shromáždění komunistů Rudé právo

pravidelně informovalo o tom, že široké vrstvy obyvatel naprosto spontánně podporují právě

komunistickou stranu. Pět dní před volbami například komunistický list velmi živě

popisoval, jak na předvolebních shromážděních předsedy strany Klementa Gottwalda

v Českých Budějovicích, Kolíně, Hradci Králové nebo Nové Pace vyjadřovaly své sympatie

ke KSČ všechny velké sociální skupiny národa. "Byly to obrovské manifestace lidu měst i

venkova, průvody, přehlídky a shromáždění, které v Kolíně a Hradci Králové daleko

překročily rozměry J. máje a nemaji ve městě vůbec pamětníka. Dělníci, rolníci, živnostníci a

inteligence, mládež, ženy a vojáci, všichni svorně pochodovali, volajíce zdar soudruhu

Gottwaldovi a komunistické straně. " (Rudé právo, roč. 26, Č. 118, 21. 5. 1946) Podobná

propagandistická líčení měla za cíl zejména to, aby si i nerozhodnutí voliči uvědomili, že

KSČ je tu opravdu pro všechny.

V komunistických novinách se navíc prakticky každý den v posledních třech týdnech

před volbami objevovaly titulky či hesla typu "Živnostníci volí komunisty", "Studenti jdou

s námi", "Veřejní zaměstnanci jdou s námi", "Ženy volí vítěznou jedničku", "Praha volí

komunisty", "Studenti a KSČ" nebo také nejrůznější apely na křesťany a zejména na

katolíky, že právě komunisté jsou pro ně tou nejlepší volbou. Velmi dobrým příkladem

tohoto apelu na věřící voliče je text nazvaný "Dopisy katolíků o komunistické straně", který

vyšel dva dny před volbami a zároveň velmi krátce poté, co Rudé právo oznámilo, že za

komunisty budou ve volbách kandidovat dva katoličtí kněží. "Naše zprávy o řadě

katolických kněží, kteří jsou členy komunistické strany, vzbudily velký ohlas mezi našimi

čtenáři. Projev komunistického kandidáta do Ústavodárného národního shromáždění,

katolického faráie soudruha Černockého, a projev katolického kněze z jižních Čech přinesl
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na náš redakční stůl velké množství souhlasných projevů z řad katolíků, kteří vyslovují své

sympatie těmto kněžím, kteii jsou společněs lidem. "(Tamtéž, Č. 121,24.5 . 1946: 2)

Zvláště zajímavým se ze zpětného pohledu jeví velmi silný komunistický apel na

malé podnikatele a na živnostníky. Komunisté si byli před volbami velmi dobře vědomi, že

pro výrazné vítězství ve volbách je nutné získat právě tuto relativně početnou skupinu voličů,

která za první republiky inklinovala spíše k občanským a středovým stranám. Velmi

charakteristicky jejich soustavnou předvolební snahu získat malé podnikatele a živnostníky

ilustruje reportáž z předvolebního setkání předsedy KSČ Klementa Gottwalda s pražskými

živnostníky v sále Lucerna. Gottwald na něm propagoval živnostenský program podobně

jako typický představitel podnikatelské strany. Pražským podnikatelůmmimo jiné řekl: "Co

nejdříve musíme provést daňovou reformu, aby se v daňových předpisech skutečně každý

vyznal. Chceme daňový systém jednoduchý a rozdělení daňového břemene co

nejspravedlivější. Musíme postupně začít budovat národní pojištění. To nejsou předvolební

sliby, končil soudruh Gottwald. Chci vám ukázat, že komunisté mají při svých činech na

zřeteli i vaše zájmy, a že je podporují. " (Tamtéž, č. 116, 18. 5. 1946)

Komunisté však velmi stáli i o hlasy vědců, učitelů, lékařů, advokátů a dalších

vysokoškolsky vzdělaných lidí. Charakteristický je z tohoto pohledu článek v Rudém právu

od Oty Šika (jinak také pozdějšího ekonomického reformátora 2. poloviny 60. let) nazvaný

"Komunisté pracující inteligenci". " Vpředvolebních demagogických heslech se tvrdí, že prý

komunistická strana , jako strana dělnická, chce potlačovat inteligenci. Toto tvrzení již

nesčíselněkrátevyvrátili jak předseda naší strany soudr. Gottwald, tak ústř. tajemník soudr.

Slánský, kteří nejen na oficiálních projevech , ale i v Prozatímním národním shromáždění

vyzdvihli významnou práci pracující inteligence. " (Tamtéž, č. 117, 19.5. 1946: ll)

3.2.1.3 Podrobné reportáže z předvolebních shromáždění

Jedním z nejčastějších prvků prokomunistické předvolební propagandy Rudého práva

bylo velmi pestré líčení předvolebních politických mítinků komunistické strany. Deník se

těmito reportážemi z celé země snažil již před volbami navodit dojem, že KSČ má před

volbami zdaleka největší podporu lidí a spoléhal na to, že se nerozhodnutí lidé před volbami

nakonec přikloní k největšímu favoritovi voleb, což byli právě komunisté. Rudé právo jinými

slovy spoléhalo na to, že dojde k jevu, který se ve společenských vědách nazývá jako

"bandwagon effect". (blíže např. viz McAllister-Studlar 1991: 720-740)
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Zároveň sloužily bohaté reportáže z předvolebních shromáždění k přenosu základních

myšlenek, kterými chtělo Rudé právo oslovit potenciální voliče, aby dali hlas právě

komunistům. Takto například Rudé právo týden před konáním parlamentních voleb

popisovalo předvolební projev Klementa Gottwalda v některých pohraničních městech. " Ve

čtvrtek odpoledne podnikl náměstek předsedy vlády, soudr. Klement Gottwald zájezd do

Děčína a Ústí n. Lab. Soudruh Gottwald byl nadšeně uvítán českými hraničáři. Již cestou byl

radostně zdraven zástupy obyvatelstva. (..) Na táborech v Děčíně i v Ústí se shromáždily

tisíce a desetitisice občanů, které uspořádaly předsedovi KSČ bouřlivé ovace. Mohutné a

radostné přijetí soudr. Gottwalda vyjadřovalojasně nezvratnou jistotu: České pohraničíjde

s komunisty! Shromáždění uvítalo s bouřlivým souhlasem zprávu o brzkém zakončení odsunu

Němců a na výzvu k zvýšení pracovního úsilí odpovědělo jednotně hromovým: slibujeme!"

(Rudé právo, roč. 26, Č. 116,18.5. 1946: 1)

3.2.1.4 Pasování KSČ do pozice jediné strany, která má celonárodní
budovatelský program

Rudé právo již před volbami zvolilo z hlediska přestavování programu KSČ relativně

zajímavou propagandistickou taktiku. Nejen, že na svých stránkách psalo o tom, že má

komunistická strana nejlepší stranický program, což lze od stranického deníku očekávat, ale

navíc o svém předvolebním programu tvrdilo, že to není "pouze" program, ale velký

celonárodní budovatelský plán, pod kterým se mají sjednotit všechny vrstvy tehdejšího

Československa. Tuto předvolební strategii navíc doplňoval fakt, že Rudé právo o všech

nekomunistických stranách tvrdilo, že žádný program ve skutečnosti nemají. Nejlépe tento

velmi silný, :frekventovaný a pravděpodobně i značně účinný prvek ilustruje velké

dvoustránkové předvolební prohlášení tehdejšího předsedy strany Klementa Gottwalda a

tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, které vyšlo v Rudém právu 14 dní před volbami v neděli

12. května a neslo velmi výrazný název ,,26. května 1946 všichni s komunisty za šťastnou a

silnou republiku Československou". "Také druhé strany vydaly svá volební provolání, která

jsou úzce stranická a plná slibů. My nepiicházime se sliby, my přicházíme s velikým

budovatelským plánem, který opět dokazuje, že jsme stranou budovatelů. A toto dokazujeme

nejen svým volebním provoláním, ale dokázali jsme to v praxi, neboť za minulý rok jsme

skutečněse ctí složili zkoušku jako budovatelé republiky a dobří státníci. V tom právě je naše

sila, že můžeme poukázat na naše výsledky. My do voleb jdeme s poukazem na naše
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budovatelské výsledky a s plánem dalšího budování. To je hlavní obsah naší volební

kampaně. Naše volební agitace je sebevědomá, naplněná elánem, ale přitom klidná. " (Rudé

právo, roč. 26, Č. 111, 12.5. 1946: 1-2)

3.2.1.5 Zdůrazňování vlastních zásluh za celou poválečnou výstavbu
republiky

Jak už bylo naznačeno, Rudé právo pasovalo komunisty do role hlavních budovatelů

nového režimu. Komunistický deník ovšem nezveřejňoval pouze komunistickou vizi

budoucnosti, ale minimálně se stejnou intenzitou připisoval vše dobré, co se v tehdejším

Československu rok po válce podařilo, jen a pouze komunistům. Tento rys politické

propagandy Rudého práva se projevoval zejména v článcích, které zdůrazňovaly zvyšování

životní úrovně obyvatel. Například tři týdny před volbami doprovodilo Rudé právo článek

"Některá léčiva levnější o polovinu" velmi výmluvným propagandistickým podtitulkem,

který zněl: "Snížením cen zvyšujeme životní úroveň". (Tamtéž, Č. 106,5.5. 1946)

Vše, co se za první rok po osvobození stranám Národní fronty nepodařilo, pak Rudé

právo připisovalo za vinu ostatním stranám Národní fronty. Přivlastňování si politických

úspěchů a přenášení zodpovědnosti za neúspěchy je typickým rysem politické propagandy

prakticky ve všech zemích, kde vládnou politické strany v koalici, nicméně v propagandě

komunistů byl prvek opravdu silný. Velmi dobře je vidět například v již zmiňovaném

předvolebnímprohlášení Klementa Gottwalda a Rudolfa Slánského z 12. května nazvaném

,,26. května 1946 všichni s komunisty za št'astnou a silnou republiku Československou". "Po

roce usilovné budovatelské práce můžeme zjistit, že křivka hospodářského života republiky

stoupá. (. ..) Na trh do oběhu přichází více zboží, obraty jak vnitřního, tak zahraničního

obchodu rostou. Zvýšením výroby a snižováním výrobních nákladů vytváříme předpoklady

pro postupné snižování cen, a tím zvyšování životní úrovně obyvatelstva. " Po vyjmenování

těchto úspěchů však vzápětí přichází svalení viny za problémy republiky na koaliční partnery

v Národní frontě. "Při rovnoměrném zastoupení byli komunisté jako jedna ze čtyř - resp.

spolu s komunistickou stranou Slovenska jako dvě ze šesti - politických složek Národnifronty

v menšině a nebyli s to prosaditi svoje dobře uvážené návrhy a požadavky. A v tom je také

hlavní subjektivní příčina, proč v budovatelské práci jsme nepokročiliještě více dopředu. "

(Rudé právo, roč. 26, Č. 111, 12.5. 1946: 1)
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Kromě zdůrazňování zásluh za růst životní úrovně a přenášení politické odpovědnosti

na stranické konkurenty zařadilo Rudé právo do svého propagandistického rejstříku také

předkládání osobních příkladů v budování tehdejšího Československa. Rudé právo

zdůrazňovalo, že komunisté nejen o budování republiky mluví, ale také pro ni přímo

vlastními silami pracují. Tento způsob propagandy měl čtenáře novin přesvědčit, že KSČ se

na rozdíl od ostatních, kteří .jen" slibují, sama umí pro republiku obětovat. A to naprosto

konkrétními činy. Komunistický deník psal proto hned několikrát před volbami o dobrovolné

pomoci komunistů při sklizni zemědělských plodin, ale i při dobrovolné pomoci ve výrobě.

Nejvýrazněji se tento prvek objevil v hlavním článku novin ze 17. května, který byl

příznačně nazvaný "Vybudujeme šťastnou a silnou ČSR". Rudé právo v něm mimo jiné píše:

"My, komunisté, současně s řečí vyhrnujeme rukávy. My jsme ty rukávy vyhrnuli už loni

v máji. Stačí se jen poohlédnout kol sebe, kde se co hnulo, roztočilo, vždy při tom byli

komunisté v první řadě. Naši soudruzi havíři - stachanovci s uhlím hnuli, příkladem svým, a

potem těžbu pozvedli. Když hrozila v polích zkáza cukrovky, naši dali výzvu, a sami první se

chopili díla. Zachraňovali, co se dalo. Dopravě pomáhali, s brigádami se rozjeli na pomoc

venkovu. Zdarma o nedělích a svátcích. Od časného rána do noci sváželi, kuli, letovali ... Bez

oddechu. Naše švadleny se rozjely napomoc rolnicím. Miliony hodin věnovali komunisté své

vlasti. tl (Tamtéž, č. 115, 17. 5. 1946: 1)

3.2.1.6 Využívání úspěchů KSČ z předchozích obecních voleb

Velmi důležitou součástí předvolební propagandy Rudého práva bylo využívání

dílčích úspěchů komunistů v obecních volbách, které se průběžně v některých obcích konaly

několik týdnů před volbami parlamentními. V roce 1946 ještě neexistovaly předvolební

průzkumy veřejného mínění, které by jednotlivým politickým stranám signalizovaly jejich

šance ve volbách, a tak byly obecní volby - při existenci pouze čtyř povolených politických

stran - jedním z mála ukazatelů, který napovídal rozložení politických sil v zemi. Během

května 1946 se konalo hned několik obecních voleb a ve všech zvítězili komunisté.

V mnohých vesnicích přitom KSČ získala nadpoloviční většinu hlasů. Rudé právo této věci

dokázalo beze zbytku propagandisticky využít. Velmi dobrým příkladem je článek s titulkem

"Komunisté mají nadpoloviční většinu", který vyšel týden před volbami. "Náš národ poznal,

že komunistická strana správně předvídala, včas varovala, statečně a neúnavně bojovala a

nyní stejně neúnavně a nadšeně buduje. A proto se náš národ nedá zmást žádným štvaním
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rozbíječů národní jednoty žádny'm goebbelsovský tik .. ký ~ 'k Ar' ~, m pro I omuntstic m strasa em. ivas

národ nedá na slova ale na činy' 26 kv it bude voli k' k ,.., '. e na u e vo it ta ,ja o ve svobodne republice volil

dosud!" (Rudé právo, roč. 26, č. 117, 19. 5. 1946: 2)

Tento prvek předvolební propagandy využíval list i v posledních dnech před volbami,

které se konaly 26. května. Například v úterý 21. května 1946 hlásilo Rudé právo přímo na

titulní straně v článku nazvaném "Vítězství komunistů v obecních volbách", že KSČ výrazně

vyhrála volby v Hrdlořezích, Staré Lysé, Homoli na Českobudějovicku nebo v Pračkovicích

na Litoměřicku. (Rudé právo, ročník 26, Č. 118, 21. 5. 1946: 1) O dva dny později, 23.

května, pak Rudé právo své čtenáře v textu s názvem .Další nadpoloviční většina pro

komunisty" informovalo, že v Mikulášovicích na Českolipsku získali komunisté dokonce

nadpoloviční většinu. (Tamtéž, č. 120,23.5. 1946: 3)

3.2.1.7 Diskreditace politických oponentů KSČ

Velmi výraznou roli v předvolební strategii Rudého práva hrála velmi ostrá negativní

kampaň vedená proti některým koaličním partnerům KSČ, kteří byli s komunisty v jedné

vládě Národní fronty. Velmi výraznou negativní propagandu vedli komunisté před volbami

zejména proti národním socialistům. Rudé právo útočilo na ČSNS nebo na Svobodné slovo

prakticky každý den. Tvrdou souvislou kampaň spustilo Rudé právo proti národním

socialistům zejména poté, co jejich mládež opustila jednotný Svaz české mládeže. Takto

například na velkém předvolebním shromáždění v pražské Lucerně (Rudé právo část jeho

projevu přetisklo na titulní straně v úterý 14. května) využil vystoupení národně socialistické

mládeže zjednotného mládežnického svazu tajemník KSČ Rudolf Slánský. "U některých

druhých stran vidíme malichernou hašteřivost, nervosní a přízemní volební kampaň, jaká

bývala v piedmnichovské republice. Náš klid vyplývá z naší jistoty. Nervosita druhých

z nejistoty. Jen tak lze si vysvětlit takovou věc, jako je rozbití jednotného Svazu české

mládeže 14 dnu před volbami. Vždyť před celým národem se tu odhalili, že chtějí návrat

k těm neblahým dobám, kdy každá partaj měla svou organisaci mládeže, své odbory, svá

družstva atd. Náš národ ví, že jen pro tuto roztříštěnost nás mohl Hitler tak snadno porobit a

že naše jednota náleží k největším vymoženostem naší národní revoluce. A národní socialisté

14 dní před volbami ukázali, že jsou jim zájmy jejich strany bližší než zájmy národa a

republiky, a proto na to těžce doplatí, "(Rudé právo, roč. 26, č. 112, 14.5. 1946: 1)
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S blížícími se volbami Rudé právo svoji předvolební diskreditační kampaň proti

národním socialistům vystupňovalo. Tvrdé útoky na ČSNS měly dva hlavní vrcholy. Jedním

z nejpropracovanějších negativně propagandistických kroků Rudého proti národním

socialistům byl diskreditační útok z 21. května 1946 na tehdejšího zemědělského experta

ČSNS Ladislava Feirabenda, který byl před válkou ministrem zemědělství a jedním

z předních politiků agrární strany. Rudé právo pouhé čtyři dny před volbami otisklo

celostránkový článek nazvaný .Feirabend dostal statek od K. H. Franka". (Tamtéž, č. 118,

21. 5. 1946: 3) Text namířený proti Feriabendovi byl načasován na pouhý den před tím, než

byl 22. května 1946 jeden z hlavních symbolů nacistického útlaku K. H. Frank popraven.

Svobodné slovo se sice snažilo vysvětlit, že Feirabend koupil statek Mirošov od

protektorátních úřadů pouze proto, aby nebyl podezřelý, že chce odejít do emigrace, přesto

byl tento předvolební útok na předního poválečného politika národních socialistů pro ČSNS

velmi nepříjemný. (blíže viz Svobodné slovo, roč. 2, Č. 119,23.5. 1946: 4)

Už samotný fakt, že kdokoli spojený s národními socialisty byl nařčen z jakýchkoli

bližších styků s předním nacistickým politikem, který má na svědomí tisíce mrtvých Čechů,

musel Českou stranu národně socialistickou velmi výrazně poškodit. A to velmi

pravděpodobně u nerozhodnutých voličů, kterým se Rudého práva z 21. května 1946

dostalo do ruky.

Druhý vrchol tvrdé kampaně KSČ proti národním socialistům přišel v Rudém právu

v den voleb 26. května v rozsáhlém hlavním článku novin nazvaném "S komunisty do

věčných časů". Tento text začal již na titulní straně novín a nejprve vyjmenovával všechny

nejdůležitější body programu KSČ, poté kritizoval národní socialisty za jejich údajně

"štvavou předvolební kampaň" a v samotném závěru článku rudé právo na národní socialisty

velmi ostře zaútočilo. "Vedení národněsocialistické strany nezakročilo během volební

kampaně proti vyrokum vyznačnych funkcionářů své strany hanobících spojenecký Sovětský

svaz a Rudou armádu, což vytváří závažné obavy, jaké jsou vlastní zahraničně-politické

záměry této strany. A kdo porušuje základní pilíř naší bezpečnosti, spojenectví se Sovětským

svazem, vede národ k novému Mnichovu. (00) Kdyby těmto plánům mělo být dáno volné pole,

znamenalo by to ihned po volbách hazardní dobrodružství rozpoutání bratrovražedných

b . o • )' t Jaos hromadnou bídu, troufalost zrádné reakce, cestu k novému Mnichovu. "oj ll, / ozv 1a , Cl. 'Jl

(Tamtéž, č. 123, 26. 5. 1946: 1-2) Právě v den voleb dostoupila negativní propaganda

Rudého práva proti národním socialistům vrcholu.
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S mnohem menší intenzitou a o poznání méně často vytvářelo Rudé právo negativní

propagandu proti Československé straně lidové. Pravdou ovšem je, že se komunistický list

snažil před volbami zdiskreditovat i některé kandidáty lidovců. Pouhé tři dny před volbami,

ve čtvrtek 23. května otisklo například Rudé právo článek s titulkem Jakou ústavu chce
"

prosazovat lidová strana?", kterým se pokusilo zdiskreditovat jednoho kandidáta ČSL do

parlamentu, pana Našince, který měl údajně již v roce 1940 napsat šestnáctistránkový

dokument, v němž měl vychvalovat politický systém fašistické Itálie. "Pan inž. Našinec, t. Č.

demokrat, na šestnácti stránkách svého memoranda rozvinul jen jednu z variant fašistického

korporativního státu a ukazuje se jako učenlivý žák Mussoliniho. (..) Zůstal inž. Našinec

věrný svému přesvědčení. že je hrozným nesmyslem, aby hlas velkostatkáře a dělníka byl

rovnocenným? Jak může být tento člověk lidovou stranou kandidován do shromáždění které,

nemá vytvářet ústavu nějakého fašistického státu, ale ústavu státu lidově demokratického?"

(Tamtéž, 23.5. 1946: 3)

K polemikám s Lidovou demokracií pak v Rudém právu před volbami 1946

docházelo velmi zřídka. Jednou z těchto výjimek byl text uveřejněný na titulní straně den

před volbami nazvaný "Agenti reakce jsou v nár. soc. straně". Tentokrát to ovšem není

redakční článek Rudého práva, ale přetištěný komentář zkomunistického listu Moskevský

Bolševik. Rudé právo tak využilo ve své negativní politické propagandě proti konkurentům

KSČ další zajímavý prvek. Místo toho, aby kritizovalo politické soupeře komunistů samo,

tak si vypůjčilo komentář ze sovětských tištěných médií, která měla rok po válce v tehdejším

Československu velkou autoritu. V samotném článku obviňuje list Moskevský Bolševik

národní socialisty z toho, že k nim přišli lidé, kteří jsou "nebezpeční" pro nový poválečný

režim a z podobných pozic kritizuje rovněž hlavní list lidové strany. Sovětské noviny s

názvem Moskevský Bolševik podle Rudého práva několik dní před českými parlamentními

volbami bez dalších podrobností napsal: "Listy československé strany lidové a

československé strany národně socialistické systematicky porušují volební dohodu stran

Národni fronty, že se budou zdržovati zásadních polemik. Právě k takové bezzásadni

polemice sáhla Lidová demokracie a k ní se připojili někteří vedoucí činitelé národně

socialistické strany. "(Tamtéž, č. 122,25.5. 1946: 1)

Proti sociálním demokratům či jejich tiskovinám pak Rudé právo - na rozdíl od

ostatních dvou politických soupeřů v Národní frontě - nevedlo negativní kampaň vůbec.

68



3.2.1.8 Využití přirozené podpory od kulturních a intelektuálních elit

Rudé právo naprosto beze zbytku propagandisticky využilo podporu KSČ ze strany

tehdejších českých kulturních a intelektuálních elit. Komunisté byli rok konci 2. světové

války stranou, ke které (tehdy ještě naprosto dobrovolně) hlásila velmi výrazná část lidí, kteří

patřili k opravdovým elitám v oblasti kinematografie divadla hudby literatury vědy, , , "

výtvarného umění, ale například i v oblasti sportu. Rudé právo s touto přirozenou podporou

naložilo zřejmě nejlépe, jak mohlo. Celkem třikrát komunistický deník popsal velmi rozsáhlý

prostor v novinách jmény, která podporují před volbami KSČ. Poprvé využilo Rudé právo

tento propagandistický prvek 15, května 1946 na titulní straně, který nesl příznačný název

"Májové poselství kulturních pracovníků českému lidu!", Manifest, který kromě víc než tří

set příslušníků tehdejší české intelektuální elity podepsali herci Jindřich Plachta či Václav

Vydra, básníci Vladimír Holan, František Hrubín nebo František Halas, malíři Jiří Štursa

nebo Adolf Hoffmeister a také například režisér Otakar Vávra, umístilo Rudé právo na místo

hlavního článku celých novin. Chvílemi až patetický tón manifestu měl v Rudém právu za cíl

demonstrovat příslušnost nejlepších a nejznámějších lidí právě ke KSČ. V provolání si mohl

čtenář komunistického listu od českých elit přečíst například tato oddaná slova: " Ve chvíli,

kdy se náš lid chystá ocenit ve volbách jejich a svou práci, hlásíme se hrdě k ideám strany,

která dovedla národu ukázat cestu, když šlo o jeho bytí a nebytí; manifestujeme svou věrnost

a svůj obdiv straně, která byla tmelem národní jednoty v boji, jemuž obětovala krev svých

nejlepších příslušníku. (, ..) Jsme hrdí na to, že patříme k této straně, k rodné straně našeho

lidu, ke Komunistické straně Československa, která dnes soustřeďuje nejmohutnější a

nejlepší síly národa. "(Rudé právo, roč, 26, Č. 113,15.5. 1946: 1)

Propagandistický prvek podpory od "známých osobností", který se dodnes snaží

využít politické strany u nás i prakticky ve všech demokratických či nedemokratických

zemích, využilo Rudé právo ještě několikrát. A ještě dvakrát popsalo téměř celou jednu

tiskovou stranu podpisy osobností podporujících KSČ, kteří patřili k opravdové kulturní a

intelektuální elitě, Druhé "poselství" kulturních pracovníků vydalo Rudé právo týden před

volbami. Pod manifesty podporující KSČ se během druhé poloviny května podepsali kromě

významných lékařů, architektů či univerzitních profesorů kupříkladu herci František

Filipovský, Rudolf Deyl, Bohumil Záhorský či Dana Medřická, básník Jiří Kolář, malířka

T b v· .. ' J'" Frejka a Alfréd Radok (Rudé právo, roč. 26, Č. 117, 19. 5. 1946: 3;oyen ne o rezl sen in '

R dé - 26 . 122 25 5 1946' 5) Kromě nich se nakonec ke KSČ přihlásilo víc nežu e pravo, roc. , c. , " '

k b ti Ph' den před volbami využilo Rudé právo tento účinný prvek svéosm stove oso nos I. ou Y
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Propagandy naposledy Do uz' - ky t h -, I '. " aver o oto CIS a podepsalo toto poselstvi celkem 841

předních českvch kulturních pracovníků v jejichž radách . _. hni _. '1 -, -I'
, 'jSOU VSIC ni nast ne) epst ume Cl a

vědci. Tato důvěra, kterou česká kultura a věd. I' k . ti k' _.a rys ovuje omunts lC e strane, Je

nejkrásnějším potvrzením a uznánim práce strany kt ' boii b d, ' d. .- , era v Oj 1 o SVO o u naro a 1

v budovatelském úsilí nové republiky stala se nejvýznačnějším činitelem. Komunistická

strana, k níž se hlásí tito nejlepší pracovníci v českém kulturním životě, soustieďuje

nejmohutnějšía nejlepši síly národa. "(Tamtéž, Č. 122,25.5. 1946: 5)

3.2.1.9 Představování a vychvalování kandidátů KSČ pro volby do
parlamentu

Jednou z tradičnějších metod předvolební propagandy Rudého práva bylo poměrně

rozsáhlé informování čtenářů o tom, kdo za komunistickou stranu ve volbách kandiduje a

vychvalování jejich osobnostních i odborných vlastností. Politické strany sice byly v těsně

poválečném období velmi početnými organizacemi, které těžily spíše z podpory svých členů,

a nepotřebovali na první pohled tak propracovanou předvolební kampaň založenou na

propagaci svých předních představitelů, nicméně i v roce 1946 se některé politické strany

snažily co nejsilněji zdůrazňovat, že právě jejich kandidující osobnosti jsou zárukou splnění

často velmi ambiciózních programů.

Poprvé Rudé právo přetisklo jména svých kandidátů pro parlamentní volby dva týdny

před konáním voleb ve speciální čtyřstránkové předvolební příloze. Kromě základních

charakteristik vůdců kandidátek v ní nechyběly ani jejich velké portrétové fotografie. čtenáři

se tak například mohli dozvědět, že předseda KSČ Klement Gottwald vede kandidátku

v Praze, tajemník strany Rudolf Slánský kandidoval v Plzni, ministr informací Václav

Kopecký v Liberci, ministr školství Zdeněk Nejedlý v Hradci Králové, ministr vnitra Václav

Nosek v Kladně a tehdejší předseda Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký v Ústí nad

Labem. (Rudé právo, roč. 26, č. 111, 12.5. 1946: 7-10)

Podruhé vyrobilo Rudé právo speciální přílohu propagující kandidáty KSČ v neděli

19. května a nazvalo ji příznačně ,,Zástupci všech vrstev národa na kandidátce KSČ". Kromě

otištění velkvch fotografií a krátkých životopisů předních kandidátů se zde Rudé právo- ~

snažilo KSČ stylizovat do role velké celonárodní strany, která má jak program pro všechny

1 tní . 'I i tř ídv tak l' velmi pestré složení kandidátních listin, které bude zárukou, žere evan m SOCIa ll! 1 v-
KSČ bude dělat politiku přijatelnou pro celý národ. (Tamtéž, č. 117. 19.5. 1946: 9)
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Naposledy Rudé právo sáhlo k - d lb' '"
pre vo e fil propagande založené na představování

předních osobností svých kandidátek ve středu 22. května 1946, kdy do voleb zbývaly čtyři

dny. Tentokrát ovšem nepředstavoval komunistícký de 'k v h k didá Ini vsec ny an 1 aty, a e pouze

ženy, které měly šanci získat poslanecký mandát. Komunisté věděli, že ženy tvořily

v poválečném období 54 procent všech voličů, a proto se snažily v posledních dnech před

volbami zaměřit právě na tuto velmi důležitou voličskou skupinu. Rozsáhlé představování

komunistických političek tak mělo za cíl, aby se s jejich osudy a myšlenkami před volbami

ztotožnily právě ženy . Ve velmi rozsáhlém textu přes jeden a půl tiskové strany, který nesl

název "Kdo jsou ženy , které KSČ vyšle do Ústavodárného národního shromáždění?",

představil komunistický list několik předních kandidátek na poslankyně, mezi kterými

například nechyběla Marie Švermová, Anežka Hodinová nebo Božena Machačová. "Jsou to

ženy, které jsou pevnou zárukou, že budou vždy s vámi, že budou vždy věrně při vás stát, že

vám pomohou odstranit všechny těžkosti a učiní všechno, aby život v republice byl takový,

jaky si jej náš lid po tě žkych útrapách zasluhuje. " (Tamtéž, č. 119, 22. 5. 1946: 7 - 8)

3.2.1.10 Zdůrazňování zásluh KSČ na odsunu sudetských Němců

a protiněmeckýakcent

Rudé právo ve předvolební propagandě bohatě využilo ve prospěch komunistů i

protiněmeckou poválečnou atmosféru, která po 2. světové válce v tehdejším Československu

panovala. Komunistický list proto dával největší zásluhy za odsunutí sudetských Němců

právě komunistům. Rudé právo velmi dobře vědělo , že tato antiněmecká propaganda může

být pouhý rok válce (kterou zavinilo právě Německo) velmi účinná. Již tři týdny před

volbami se začaly v Rudém právu objevovat silná protiněmecká hesla jako například ,,26.

květen - "Vyvezeme v jedné káře, Němce, zrádce , šmelináře!", která měla voliče přesvědčit,

že právě komunisté jsou zárukou etnicky jednotného státu, v němž již nebudou ze strany

německé menšiny hrozit separatistické tendence. (Rudé právo , roč. 26, Č. 107, 7. 5. 1946: 2)

Zřejmě nejlépe tuto antiněmeckou předvolební propagandistickou strategii Rudého

práva ilustruje článek Vladimíra Kouckého nazvaný "Před volební urnou", který deník otiskl

na titulní straně pouhé dva dny před parlamentními volbami. Koucký v něm mimo jiné píše:

ss Komunisté jsou hybnou silou obrovské osidlovací akce, která po staletích vrací do českých

rukou p ůdu a podniky II našem pohraničí. Jsou nejdůslednějšími bojovníky za potrestání
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všech, kdo zradili národ v nejtěžších dobách, nejdůsledněji prosazují národní, slovanský ráz

našeho státu a odsun Němců a Maďarů. " (Tamtéž, č. 121, 24. 5. 1946: I)

Nešlo pouze o využití obrovské antipatie, která po válce mezi československými

občany vůči Němcům byla. Díky odsunu více než tří milionů Němců totiž mohlo

ministerstvo zemědělství rozdávat jejich domy i pole lidem, kteří přesídlili po válce do

pohraničí. I toho dokázalo Rudé právo propagandisticky velmi dobře využít. Důkazem je

kupříkladu článek z 15. května 1946, který vyšel na titulní straně s tímto příznačným

titulkem: "Nikdo nesmí vzít půdu českým osídlencům!" (Tamtéž, č. 113, 15.5.1946: I)

Jak se po volbách ukázalo, tak právě strategie zaměřená na zdůrazňování odsunu

sudetských Němců spojená s rozdáváním jejich bývalého majetku novým osídlencům byla

velmi úspěšná. Právě nově osidlované pohraniční oblasti se totiž staly hlavním základem

úspěchu KSČ ve volbách. Ve všech krajích bývalých Sudet, které se nachází v Čechách, totiž

získala KSČ hlavně díky rozdávání bývalé německé půdy absolutní většinu hlasů.

Nadprůměrné zisky pak dosáhli komunisté v rámci Moravy a Slezska v pohraničních

oblastech těchto dvou historických zemí. (Tamtéž, č. 131,5.6.1946: 1)

3.2.1.11 Propagandistické využití volebního čísla"1"

Určitým symbolickým doplňkem předvolební propagandy Rudého práva bylo

využívání volebního čísla ,,1", které komunisté získali na základě losu dva týdny před

volbami od Ústředního volebního výboru. Hned poté Rudé právo využívalo jedničku k tomu,

aby zdůraznilo, že komunisté budou první i ve volbách. Týden před volbami například

Ústřední sekretariát KSČ vyzýval straníky: "Vyzdobte svá okna naším volebním číslem,

VÍTĚZNOUJEDNIČKOU!" (Rudé právo, roč. 26, č. 116, 18.5. 1946: 5)

Rudé právo také sestavovalo kolem volebního čísla ,,1" nejrůznější slovní hříčky a

básničky. V pátek 17. května například komunistický list napsal, že heslo onoho dne zní:

"První v práci, první v budování, toť na váze zásluh jazýček. Podle toho vyzní hlasování:

urny budou plny jedniček. " (Tamtéž, č. 115, 17. 5. 1946) O pět dní později k tomu přidal:

"Na hřebíčekpalička, na reakcijednička 1" (Tamtéž, č. 122,22. 5. 1946)

Navíc Rudé právo velmi umně využívalo symbolickou hodnotu číslice ,,1" jakožto

znaku, který vyjadřuje vítězství a prakticky v každém svém vydání používalo grafické logo

s .jedničkou" u svých článků.
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3.2.2 Prvky propagandy v Rudém právu po volbách 1946

Po skončení parlamentních voleb propaganda Rudého práva ve prospěch KSČ vcelku

zřetelně polevila, což je jev , který je vzhledem k nižší potřebě povolební politické mobilizace

pochopitelný. Komunisté ve volbách zvítězili , č ímž byl jejich hlavní cíl (ke kterému měla

intenzivní předvolební propaganda přispět) beze zbytku splněn, a tak již zdaleka nebylo třeba

ve většině propagandistických prvků, které byly využity před volbami , na stránkách listu

pokračovat. Při důkladné analýze obsahu povolebního Rudého práva jsme zjistili, že se

v tomto komunistickém listu objevilo ve sledovaném období tří týdnů po volbách celkem

126 prokomunisticky zaměřených propagandistických článků. Jak si ukážeme při pozdějším

srovnání , byl počet povolebních propagandistických článků otištěných v Rudém právu ve

prospěch vydavatele listu ve srovnání s ostatními třemi sledovanými stranickými deníky

s velkým odstupem největší.

Díky změněné situaci se ovšem objevily v Rudém právu nové propagandistické

prvky, které bezprostředně reagovaly na nově vzniklou politickou situaci . V povolebním

Rudém právu jsme identifikovali těchto pět prvků politické propagandy:

1. Propagandistické využití volebního vítězství.

2. Rozsáhlé referován í o hodnocení volebního vítězství KSČ ze strany domácího

zahraničního tisku.

3. Diskreditace slovenské Demokratické strany.

4. Zdůrazňování faktu , že komunistickou stranu volily opravdu všechny sociální vrstvy.

5. Osobní vyznání voličů KSČ.

3.2.2.1 Propagandistické využití volebního vítězství

Komunistický list zahájil hned po zveřejnění předběžných výsledků obrovskou

povolební propagandistickou kampaň, ve které oslavoval výrazné vítězství KSČ. Komunisté

získali na území celého Československa 38 procent hlasů, což bylo více než dvakrát víc, než

od voličů obdrželi národní socialisté (Zprávy Státního úřadu statistického 1947: 367)

Hned první den po volbách, v pondělí 27. května, vyšlo zvláštní vydání Rudého

práva, které na titulní stránce otisklo článek doprovázený velkým palcovým titulkem

"Komunisté vedoucí silou národa" s velmi výmluvnými podtitulky: "Ještě žádná politická

strana neobdržela tak velkou důvěru"; "V nejdemokratičtějších volbách lid potvrdil a rozšířil

mandát komunistů"; "Radostná nálada lidu." (Rudé právo , roč . 26, Č . 124,27.5. 1946: 1)
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Už tyto podtitulky naznačily, jak výrazně bude Rudé právo volební vítězství ve své

propagandě využívat. Další den po volbách, 28. května 1946, přinesl komunistický list

rozsáhlé zpravodajství s kompletními volebními výsledky, které potvrzovaly jasné vítězství

KSČ. Hlavní článek novin nazvaný "Přes 40 % hlasovalo pro komunisty" měl nadtitulek

"KSČ největší stranou v republice" a tyto velké podtitulky: "První v hlavním městě, první

v Čechách i na Moravě; první ve všech volebních krajích českých - kromě jednoho; KSČ

v Čechách a na Moravě 2205658 hlasů; se slovenskými komunisty 2695915 hlasů". Na

druhé straně tohoto vydání pak vyšla první souhrnná povolební analýza nazvaná "Po

volbách", která jednoznačně naznačovala, že komunisté budou ve svých médiích ještě

sebevědomější než před volbami. "Demokratický soud lidu je porážkou a vážnou výstrahou

reakčním živlům, které se projevily v jednotlivých stranách, zejména pak ve vedení strany

národně socialistické. (..) Volby do Ústavodárného shromáždění přinesly i to poučení, že

právě ti, co často křičeli, dlouho neoprávněně a nedemokraticky drželi v rukou tak významné

posice jako je na př. funkce pražského primátora, " napsalo Rudé právo se zjevnou narážkou

na to, že post pražského primátora před volbami zastával předseda národních socialistů Petr

Zenkl. (Tamtéž, č. 125,28.5. 1946: 1-2)

V podobném duchu pak pokračovaloRudé právo v hodnocení volebních výsledků až

do konce sledovaného období. Velmi charakteristicky vystihuje využití volebního vítězství

k další politické propagandě společný článek Klementa Gottwalda a Rudolfa Slánského

nazvaný "Dík předsednictva strany členům a voličům", který Rudé právo zařadilo na titulní

stranu tři dny po parlamentních volbách. ,,26. květen 1946 se stal dnem slavného vítězství

komunistů. Svou důvěru nám daly všechny vrstry národa - dělníci, rolníci, živnostníci a

inteligence. Jsme nejsilnější politickou stranou nejen ve městech, ale i na vesnicích. Stali

jsme se také první a vedoucí stranou v hlavním městě republiky. V demokratickém soudu

našeho lidu vidíme jasně souhlas s naší dosavadní politikou a s celým lidově demokratickým

režimem. Lid schválil zásady, na jejichž základě strana pracovala. Projevil svůj souhlas

s naší důslednou lidovou politikou, nezávislou na jakýchkoli vlivech a zásazích reakce."

(Tamtéž, č. 126,29.5. 1946)

Využití volebního vítězství k silné politické propagandě je věc poměrně běžná. Na

projevech komunistických politiků, které Rudé právo otisklo i na samotných článcích

redakce je z hlediska budoucího vývoje fakt, že už tehdy začali komunisté sami sebe vnímat

jako vedoucí stranu celého českého národa. A už tehdy bylo zřejmé, že budou po volbách
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svoji politiku prosazovat ještě důrazněji a s menší vůlí po kompromisu, než v prvním

poválečném roce, který volbám předcházel.

3.2.2.2 Rozsáhlé referování o hodnocení volebního vítězství KSČ ze strany
domácího i zahraničního tisku

S využitím volebního vítězství k dalšímu posilování komunistů souvisela snaha

Rudého práva přinášet co nejvíce domácích i zahraničních reakcí na výrazné vítězství KSČ.

V žádných jiných zkoumaných novinách z té doby se neobjevilo tolik přetištěných hodnocení

z domácího a zahraničního tisku, jako právě v Rudém právu. Komunistický list se

prostřednictvím komentářů domácích i zahraničních médií, které bez ohledu na svou ideovou

profilaci uznávaly obrovský úspěch komunistů, snažil navodit dojem, že i v dalších médiích

má komunistické vítězství velký veřejný ohlas.

Již dva dny po parlamentních volbách přineslo Rudé právo rozsáhlé citace z domácích

novin. Všímalo si zejména toho, jak uznale mluvil v Právu lidu o volebním vítězství KSČ

tehdejší předseda ČSSD Zdeněk Fierlinger a jak musely i konkurenční listy Lidová

demokracie a zejména Svobodné slovo uznat, že vítězství komunistů je naprosto jednoznačné

a nezpochybnitelné. Uznání volební porážky od národně socialistického Svobodného slova,

se kterým Rudé právo vedlo nejtvrdší předvolební polemiky, využil komunistický deník

k poněkud ironickému vítěznému komentáři. " Ve Svobodném slově, kde ještě před krátkým

časem se prohlašovalo, že 26. května vykvete v českých zemích 1 800 000 červenobílých

karafiátů, že Praha je a Zl/stane národně socialistická, že komunisté ve volbách budou

.zbaveni neprávem nabyté moci', se objevil rozpačitý komentář, v němž jsou čtenáři vybízeni,

aby se nedali zmást počtem hlasů, odevzdaných pro komunisty, že národně socialistická

strana přestává býti stranou jen paritní. Ve skutečnosti nezískala nár. soc. strana ve volbách

ani takový podíl na řízení státu, jaký jí příslušelpodle zásady parity. Zvláště citelně se dotkla

národně soc. strany volební porážka v Praze, která byla - jak napsalo Svobodné slovo 

,jistým překvapením '. " (Rudé právo, roč. 26, č. 125,28. 5. 1946: 3)

S ještě větším potěšením přetisklo Rudé právo týden po volbách zklamanou povolební

analýzu Ferdinanda Peroutky v časopisu Dnešek, který volby označil za jednoznačné

vítězství komunistů a za stejně jednoznačnou prohru národních socialistů. Rudé právo

Peroutkovy analýzy v Dnešku obsáhle cituje a zároveň se jí tak trochu z pozice vítěze

vysmívá. ",Národní socialisté, ačkoliv jsou ovšem druhou stranou, zůstali počtem hlasů tak
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vzadu, že lze mluvit jen o jejich porážce, bereme-li vpotaz očekávání. Musíme si to teprve

dát v hlavě dohromady, . konstatuje dále sklesle, přiznávaje tak sám šok, který obdržel při

volbách a který se ostatnějasně projevuje vjeho článku. .Frontálni útok proti komunistům se

nezdařil. Zvítězilo přesvědčení, že národ si musí budovat nový život na nové základně a že

neni návratu k minulosti. ' To ovšem by nesměl být pan Peroutka, aby vzápětí .neradil " jak

na ty komunisty ryzrát. Z jeho hloubavých výkladů nakonec vysvítá tato přemoudrá věta, že

patrně .lidé byli nespokojeni se starým světem, chtějí nový, touží se zbavit chudoby,

stísněnosti, panování jednoho nad druhým, snad i válek a domnívali (I) se vše to spatřovat

vprogramu,jejžjim komunistická strana predložila." (Tamtéž, č. 129,2.6.1946: 3)

Podobné připomínání volebního neúspěchu soupeřům bývá poměrně častou

propagandistickou metodou subjektu, který chce zdůraznit svoji momentální politickou

nadřazenost nad mnohdy otřesenými stranami, které ve volbách neuspěly. Rudé právo tohoto

faktu opět využilo beze zbytku ve svůj prospěch.

Jak už bylo zmíněno, využilo Rudé právo pro zvýraznění volebního úspěchu KSČ

také citací ze zahraničních, a to zejména z britských, francouzských, německých,

rakouských, ale například i z amerických médií, která hodnotila výsledky voleb v tehdejším

Československu. Takto například Rudé právo na svých stránkách informovalo o

neskrývaném respektu, který měly k volebnímu vítězství komunistické strany přední

americké noviny. "Newyorské listy umístily zprávy svých pražských zpravodajů na své první

stránky. Listy přinesly zprávy s těmito hlavními titulky: Levicové strany vedou. Komunisté

dosáhli překvapujících zisků v Čechách a na Moravě. Celkem věnovaly ,New York Times'

zprávě o výsledku čs. voleb plné dva sloupce. ,New York Herald Tribune' ve svém hlavním

titulku rovněž zdůrazňuje volební zisky československé levice, dodávajíc, že vítězné její

strany budou mít kontrolu nového národního shromáždění. Oba listy uvádějí, že volby se

konaly v naprostém klidu a pořádku. " (Tamtéž, č. 126,29. 5. 1946: 2)

3.2.2.3 Diskreditace slovenské Demokratické strany

Zcela novým propagandistickým prvkem se na povolebních stránkách Rudého práva

stala velmi tvrdá a intenzivní diskreditační kampaň proti Demokratické straně, která na

Slovensku se ziskem téměř 62 procent hlasů drtivě (o více než 30 procent) zvítězila nad

Komunistickou stranou Slovenska. (Kaplan 1991: 48) Zatímco před volbami se Rudé právo o

Demokratické straně zmínilo v negativním slova smyslu pouze jednou, po volbách začalo
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Rudé právo prakticky v každém svém vydání zpochybňovat demokratičnost voleb na

Slovensku. Rudé právo obviňovalo Demokratickou stranu z toho, že dala možnost

k politickému uplatnění mnoha bývalým elitám Hlinkovy slovenské lidové strany, která byla

v době války jednou z hlavních opor fašistického Slovenského štátu.

Již druhý den po volbách tak začalo Rudé právo ve své velké povolební analýze

nazvané "Po volbách" nejen obviňovat Demokratickou stranu, že spolupracuje s bývalými

fašisty, ale zároveň naznačovalo, že Demokratická strana je slabým článkem celé republiky.

"Jinak než v českých zemích vytvořila se volební situace na Slovensku, kde vůdcové

Demokratické strany fakticky uzavřeli dohodu s činiteli hlinkovské ludové strany, kde pod

hlavičkou .demokratů' byli aktivisováni fašističtí gardističtí úderníci, jejichž methoda

předvolební .agitaci' si vyžádala dokonce tři životy jejich odpůrců, kteii byli zákeřně

zavražděni. Na voličských schůzích Demokratické strany' se vychvaloval tisovský režim,

hájil se t. zv. Slovenský stát, zpívaly se gardistické písně a štvalo se proti Československé

republice. Je pro republiku i slovenský národ na pováženou, jestli vůdcové DS pomáhají

aktivisovat a obnovovat slovenský fašismus. " (Rudé právo, roč.26, Č. 125,28.5. 1946: 2)

V dalších povolebních dnech začalo Rudé právo nebývale silnou diskreditační

propagandistickou kampaň proti Demokratické straně ještě více stupňovat. Využívalo toho,

že se některé elity někdejšího fašistického Slovenského štátu radovaly z neúspěchu KSS a

také, že po volbách opravdu došlo na některých místech Slovenska k protistátním

výtržnostem. Ty se nevyhnuly například ani zápasu Čechy a Morava - Slovensko, který se

konal v Bratislavě několik dní po volbách. Propaganda Rudého práva samozřejmě tyto

faktory náležitě zveličila a opět je využila ve prospěch komunistů. Kampaň proti

Demokratické straně postupně v Rudém právu vygradovala ve zpochybňování regulérnosti

voleb na Slovensku. Komunistický deník pak rozsáhle na titulní straně citoval ze závěrů

vyšetřovací komise ministerstva vnitra (které zůstalo i po volbách pod vlivem KSČ), která

potvrdila, že na Slovensku opravdu docházelo v rámci Demokratické strany před volbami k

"aktivizaci fašistických živlů". "Zvláště závažné jsou projevy funkcionářů, poslanců i

generálního tajemníka Demokratické strany z doby předvolební kampaně. Proti celé řadě

kandidátů (..) (z nichž řada byla skutečně zvolena a měla by zasednout v našem novém

parlamentě), snesla komise materiál vpravdě otiásajici. Horlivý funkcionář Hlinkovy gardy

náležející mezi elitní rodobrance této gardy stejně jako zpravodaj a udavač slovenského

gestapa (VŠB) jsou mezi poslanci Demokratické strany. Jiný .demokratickyř kandidát
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kandidoval před válkou za Národni obec fašistickou, od jiného .demokratickéhořkandidáta

se zase zachovala jeho fotografie v esesácké uniformě (on se hájí tím, že prý si tuto uniformu

jen .vypůjčil'odjednoho esesáka)." (Tamtéž, č. 135, 10.6.1946: 1)

Diskreditační kampaň Rudého práva vůči slovenské Demokratické straně je

klasickým příkladem propagandy, která má za účel zničit či alespoň výrazně snížit kredibilitu

politického konkurenta, nad kterým nebyla KSČ schopna zvítězit ve svobodných volbách.

Tato propagandistická kampaň Rudého práva vůči vítězi voleb na Slovensku vyniká

zvláště ve světle toho, že polemiky a napadání ostatních politických stran ve srovnání

s dobou před volbami výrazně polevily.

3.2.2.4 Zdůrazňování faktu, že komunistickou stranu volily opravdu
všechny sociální vrstvy

Již jsme zmínili, že před volbami se Rudé právo snažilo profilovat komunisty jako

celonárodní stranu, která má podporu všech relevantních vrstev obyvatelstva. Po volbách se

pokoušel komunistický deník tento propagandistický prvek ještě prohloubit. Velmi dobré

podmínky mu k tomu ostatně nabízel zisk 38 procent hlasů v rámci celé republiky, který by

bez podpory všech důležitých vrstev obyvatel komunisté nikdy nezískali. Důraz na to, že

komunisté jsou opravdu celonárodní stranou, se prolínal Rudým právem celé sledované

období tří týdnů po volbách. Velmi výstižně ho shrnul dva týdny po volbách tehdejší

šéfredaktor Rudého práva Gustav Bareš v článku na titulní straně nazvaném "Co očekává náš

lid". "Byla vyslovena obrovská důvěra komunistické straně. To přiznávají dnes přátelé i

nepřátelé, a marné jsou pokusy tuto skutečnost zlehčit. Ještě nikdy žádná politická strana

neměla tak významné postavení v národě, jako nyní komunistická strana; ještě žádná

politická strana nesoustředila tak široký okruh všech vrstev pracujících lidí, dělníků, rolníků,

živnostníků, inteligence, žen, mládeže atd. "(Tamtéž, Č. 135, 10.6. 1946: 1)

Komunisté zdůrazňováním toho, že oni jsou celonárodní stranou pro všechny,

sledovali širší cíl. Jejich tehdejší povolební strategie počítala s tím, že získají již ve volbách

1948 nadpoloviční většinu národa, což měla vést ke konečnému převzetí moci. (Kaplan

1997: 192-193) Během roku 1947 ovšem KSČ strategii změnila a v únoru 1948 se rozhodla

převzít moc prostřednictvím politického převratu.
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3.2.2.5 Osobní vyznání voličů KSČ

Posledním výrazným prvkem povolební propagandy Rudého práva bylo zveřejnění

několika osobních vyznání konkrétních voličů, proč volili KSČ. Tito voliči komunistů líčili

komunistickou stranu jako jedinou slušnou stranu, která dovede provést zemi poválečnou

obnovou. Dopisy "obyčejných lidí", kteří se jednoznačně přihlásí k určité politické straně,

mají velký propagandistický význam, protože na rozdíl od článků politiků nebo politických

novinářů navozují dojem opravdu autentické (a ničím nehonorované) stranické podpory a

nepřímo vybízejí čtenáře bud' k následování příkladu pisatele, nebo alespoň k zamyšlení nad

podporou konkrétního politického subjektu. Například týden po volbách zveřejnilo Rudé

právo článek nazvaný "Dopis soudr. Gottwaldovi ve volební urně", který údajně nechala

pisatelka z pražských Vinohrad ve volební obálce spolu se svým hlasovacím lístkem, kterým

volila komunisty. Tento dopis mimo jiné z dnešního pohledu velmi dobře ukazuje, jak

obrovské naděje v roce 1946 KSČ u "obyčejných lidí" vzbuzovala. "Nejsem u žádné

politické strany, jsem věrná katolička, a přesto jsem se rozhodla odevzdati svůj hlas straně,

která za okupace přinášela nejvíce obětí za osvobození naší drahé české země, naší milované

vlasti. (..) Odevzdávám svůj hlas komunistické straně z lásky a úcty k Rudé armádě, bez jejíž

šťastné ochrany bychom dnes nemohli piistupovau k volbám. A konečně volím komunisty

vpřesvědčení, že budou hájit práva každého nevinného člověka, bez rozdílu strany a

náboženství. " (Rudé právo, roč. 26, Č. 129,2.6. 1946: 6)

Druhý velmi pozoruhodný případ stranické propagandy ve prospěch KSČ

prostřednictvím podpory "obyčejných lidí" uveřejnilo Rudé právo tři týdny po volbách přímo

na titulní straně. Tentokrát šlo o dopis "obyčejné hospodyně" Anny Malé z Prahy, která

popisuje KSČ jako slušnou stranu, která se musela bránit neoprávněnýmpolitickým útokům.

"Jsem ráda, že už je po těch volbách, vždyť já celý život prala pro lidi, ale tolik špíny

pohromadě jsem na mou duši neviděla. A všechno proti tomuhle marxismu a komunismu,

tolik pomluva nadávek, věřte, vážená redakce, chvilkami jsem si připadala jako za okupace.

Kolikrát jsem si myslela, že kdyby ti dnešní pomlouvači měli tolik moci jako tenkrát Němci,

že by asi s námi netočili o moc líp než nacisti. Až jsem někdy měla strach, že lidi těm

pomluvám a lžím nakonec budou věřit, protože si budou myslet, že ani žádný člověk tolik lhát

nemúže."(Tamtéž,č.139, 15.6.1946: 1)
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ČTVRTÁ KAPITOLA: Volby 1946 a Svobodné slovo

4.1 Stručný vývoj Svobodného slova od konce války do květnových
voleb

Přímým předchůdcem Svobodného slova byl deník České slovo , který mohl na rozdíl

od Rudého práva nebo Práva lidu vycházet i v době německého protektorátu. České slovo

změnilo v době národního povstání (6. května 1945) své jméno a začalo vycházet jako

Osvobozené české slovo . Od 12. května vycházel deník národních socialistů pod názvem

Česká pravda a až 16. května vyšel list České strany národně socialistické pod názvem

Svobodné slovo. Po válce došlo k poměrně značné očistě redakce od redaktorů, kteří psali za

protektorátu do Českého slova. (Křivánková-VatráI1989: 57)

Svobodné slovo , které vydával Ústřední výkonný výbor Československé strany

národně socialistické, mělo redakci na Václavském náměstí Č. 36 v budově Melantrichu, kde

se také tisklo . (Blodigová-Kčpplová-Sekera 2002; Svobodné slovo č. lOS, S. S. 1945: 1)

Šéfredaktorem Svobodného slova byl zprvu Karel Nový, ale záhy ho nahradil

předválečný redaktor Lidových novin a Českého slova Ivan Herben, kterého do vedení novin

prosadil tehdejší místopředseda místopředsedy vlády Jaroslav Stránský. Herben pak vedl

Svobodné slovo i během květnových parlamentních voleb v roce 1946. (Blodigová

Kopplová-Sekera 2002 : 73; Kocian 2002 : 88)

Dalšími důležitými novináři Svobodného slova byli kromě Karla Nového a Ivana

Herbena i František Klátil , František Meloun nebo František Ročeň-Polavský, Ve srovnání

s Rudým právem vycházelo ve Svobodném slově také mnohem víc článků od samotných

stranických politiků. Během let 1945 a 1946 pravidelně psali do Svobodného slova autorské

články místopředseda vlády Jaroslav Stránský, novinář a politik Jan Stránský, ale také

ministr zahraničního obchodu Hubert Ripka nebo ministr spravedlnosti Prokop Drtina.

Deník národních socialistů měl náklad 300 tisíc výtisků, čímž se stal ve

sledovaných letech 1945 až 1946 hned za Rudým právem druhým nejvydávanějším listem.

(Zieris 1947: 24) Také Svobodné slovo nemělo o stálé čtenáře nouzi. V dubnu 1946 měla

Česká strana národně socialistická, z jejichž řad se logicky rekrutovalo nejvíce čtenářů, přes

570 tisíc členů a jejich počet dál mírně stoupal. (Kaplan 1991: 39)

Národní socialisté profilovali Svobodné slovo jako velmi bojovný politický deník ,

který za všech okolností obhajuje stranickou politiku. Ve srovnání se všemi ostatními
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nekomunistickými deníky Svobodné slovo zdaleka nejvíc vystupovalo proti komunistům a

ostře kritizovalo případy, kdy se komunisté snažili zneužívat své moci ke svému prospěchu.

V polemikách s komunisty v této době vynikal zejména novinář František Klátil, který kromě

vydávání svých autorských článků navíc obhospodařoval rubriku Rovně a jasně, jež

vycházela podle potřeby na stranách tři až pět.

Svobodné slovo od sebe - podobně jako Rudé právo - neoddělovalo domácí a

zahraniční zpravodajství. Na prvních třech stranách se Svobodné slovo obvykle věnovalo

domácímu (méně často zahraničnímu) zpravodajství, na straně čtyři bývala kromě domácích

či zahraničních zpráv inzerce a na straně pět si mohli konzumenti tohoto deníku přečíst

v rubrice "Denní kronika" krátké denní zprávy a velmi často byla na této straně také kulturní

rubrika.

V roce 1945 mělo Svobodné slovo - podobně jako ostatní deníky - čtyři strany.

(Bednařík 2004: 136) Od začátku roku 1946 se pak zvýšil počet stran na šest a tento počet si

Svobodné slovo zachovalo ve většině případů i v době voleb. V období voleb mělo

Svobodné slovo jen několikrát - například ve středu 22. května - osm stran. Na rozdíl od

Rudého práva ovšem do voleb ani těsně po volbách 1946 tento počet nikdy nepřekročilo.

Politická propaganda Svobodného slova nabírala v souvislosti s blížícími se

květnovými volbami na síle. Svobodné slovo těsně před volbami 1946 vystupňovalo kritiku

KSČ i politické polemiky s komunistickým Rudým právem, jen o něco méně pak Svobodné

slovo kritizovalo sociální demokracii a jejich list Právo lidu. Svobodné slovo navíc před

volbami vytýkalo údajnou náklonnost ke komunistům i formálně "nezávislým" novinám,

jako byla například Práce nebo Mladá fronta. V době kolem voleb to pak bylo právě

Svobodné slovo, které nabízelo čtenářům nejvíce článků s volební tématikou. Bylo zde před

volbami ještě více předvolebně politických článků než například v Rudém právu.

4.2 Reflexe voleb 1946 ve Svobodném slově. Metody politické
propagandy pro ČSNS, obraz soupeřů ČSNS ve Svobodném slově

Velmi silnou předvolební propagandu předvedlo před parlamentními volbami také

národně socialistické Svobodné slovo, které bylo velmi často za svou nezřídka tvrdou

negativní politickou kampaň proti politickým odpůrcům zejména od Rudého práva, ale i od

Práva lidu velmi často kritizováno. Hlavním rozdílem oproti kampani Rudého práva byl fakt,

že Svobodné slovo ve většině svých předvolebních článků nepropagovalo politiku České
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strany národně socialistické (ČSNS), ale naopak se v nich negativně vymezovalo vůči

politickým konkurentům. Zvlášť výrazně upozorňovalo Svobodné slovo na některé

autoritářské tendence komunistů, které se projevovaly již před volbami , ale také připomínalo,

že komunisté byli v době první republiky antisystémovou stranou. V některých článcích pak

dokonce Svobodné slovo komunisty obviňovalo, že chtějí zavést v Československu totalitní

režim. Na sociální demokraty, kteří byli hlavními politickými konkurenty národních

socialistů, sice Svobodné slovo útočilo méně, i kritika ČSSD však tvořila velmi důležitou

část předvolební propagandy Svobodného slova.

Méně než na negativní propagandu vůči soupeřům (a zejména KSČ) se Svobodné

slovo soustředilo na pozitivní politickou propagandu, která by vychvalovala politiku ČSNS.

Nicméně i přesto Svobodné slovo použilo několik výrazných pozitivně-propagandistických

prvků, které budeme v této kapitole záhy analyzovat. Velký pokles intenzity politické

propagandy Svobodného slova nastal po volbách , což bylo dáno zejména politickým

zklamáním národních socialistů z volební porážky , kterou nelze jednoduše pro

propagandistické účely využít.

4.2.1 Prvky propagandy ve Svobodném slově před volbami 1946

V předvolebním Svobodném slově jsme po důkladné analýze novinových textů

identifikovali celkem 178 propagandistických článků, které stranily národně socialistické

straně. V těchto článcích se objevilo celkem sedm výrazných propagandistických prvků,

které se snažil list využít ve prospěch národních socialistů:

1. Výrazná antikomunistická propaganda.

2. Negativní kampaň proti sociálním demokratům.

3. Přesvědčování čtenářů, že národní socialisté jsou stranou Edvarda Beneše .

4. ČSNS je stranou pro všechny.

5. ČSNS je hlavní zárukou svobody a demokracie.

6. Podrobné líčení předvolebních shromáždění národních socialistů.

7. Tvrzení, že kandidáti ČSNS jsou velmi kvalitní lidé.

4.2.1.1 Výrazná antikomunistická propaganda

Předvolební politická kampaň Svobodného slova zaměřená proti komunistům byla

jednoznačně nejvýraznějším propagandistickým prvkem, který tento národně socialistický
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deník profiloval, a proto mu budeme při naší analýze věnovat zdaleka největší prostor.

Kampaň proti komunistům se soustřeďovala hned na několik oblastí. Svobodné slovo

zejména upozorňovalo na některé případy zneužívání moci ze strany komunistů i na jejich

autoritářské tendence, které se objevily již před volbami. Velmi často v této souvislosti

národně socialistický deník připomínal komunistické zneužívání rozhlasu, filmu, ale i

policie. Svobodné slovo kritizovalo komunisty za to, že skrývají své pravé autoritářské cíle

za slova o demokracii, obviňovalo Rudé právo ze lží a manipulací a připomínalo

komunistům, že za první republ iky výrazně kritizovali prezidenta Edvarda Beneše, ke

kterému se po válce svorně hlásily všechny strany.

Velmi často se Svobodné slovo zaměřovalo zejména na to, že komunisté před

volbami zneužívají rozhlas a film. Svobodné slovo například tři týdny před volbami

kritizovalo v článku .Komunisujíci rozhlas" způsob, jakým rozhlas pod vedením bývalého

redaktora Rudého práva Bohuslava Laštovičky vysílal ranní přehled denního tisku . Zatímco

Rudému právu věnoval posle listu hlasatel II z 15 minut, Práce spolu s Právem lidu měly

vyhrazeny čtyři minuty a Svobodnému slovu se rozhlas nevěnoval vůbec. (Svobodné slovo ,

roč. 2, č. 106, 7. 5. 1946: 3) Svobodné slovo kritizovalo i fakt, že většina komentátorů

rozhlasu více či méně straní komunistům. "Posluchači si např. dobře všimli, že v neděli

dopoledne, kdy lid nejvic rozhlas poslouchá, mluvi krátce za sebou dva .nadstrani čtl

komentátoři, E. F. Burian a Zdeněk Nejedlý, kteří oba nepiednášeji nic jiného, než

komunistické agitky. A mezi týdnem b ůhvi kolikrát komentuje události dalši .nadstranicky'

řečník Ant. Zápotocký. Přesně podle výroku, který kdys i k personálu rozhlasu učinil ministr

Kopecký: ,Rozhlas musi sloužit našim myšlenkám a národní socialisty do něho nepustime'!"

(Tamtéž, č. 117, 17. S. 1946: 3)

Novinář Svobodného slova František Klátil pak dokonce ve svém článku 14 dní před

volbami tvrdil, že KSČ má nad rozhlasem a filmem stejně velkou moc, jakou měl nad těmito

dvěma typy médií Joseph Goebbels v nacistickém Německu. (Tamtéž, č. 110, 12.5. 1946: 5)

Výtky Svobodného slova vůči KSČ, které se týkaly zneužívání filmu pro stranické účely,

byly většinou pravdivé, protože KSČ skutečně získala již v prvních měsících po osvobození

díky ovládnutí ministerstva informac í největší vliv nad obsahy, které rozhlas a film

produkovaly.

Podobně také Svobodné slovo často obviňovalo KSČ, že ve svůj prospěch zneužívá

policii. Takto například národně socialistický list kritizoval přímo na titulní straně vliv KSČ

na policii v článku, ve kterém Svobodné slovo zároveň komunisty obviňuje, že si najali jako
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odborníka na propagandu bývalého nacistu Pavla Steinmtillera, který měl být přitom toho

času ve sběrném táboře na pražském Hagiboru. ..Nacista Steinmůller pracuje pro

komunistickou stranu denně vpropagačním oddělení. (. ..) Veřejnost po tomto zjištění teprve

pochopí, pročje komunistická předvolebníagitace tak nečesky neurvalá a pochopí také, proč

strana národně socialistická naléhá na to, aby SNB a všechny bezpečnostní úřady sloužily

celému národu a nikoliv pouze jedné straně. Kdyby komunistická strana neměla tak

rozhodující vliv na naši vnitřní bezpečnost, nebylo by možné, aby si k svým agitačním účelům

vypůjčovala zajištění Němce ze sběrných táborů. " (Tamtéž, č. 121, 25. 5. 1946: 1)

Deník národních socialistů poukazoval ve své negativní propagandě proti

komunistům relativně často i na to, že komunisté skrývají své pravé cíle. Obviňoval KSČ již

před volbami, že se sice staví do role demokratů, kteří chtějí zachovat všechna lidská či

politická práva a svobody, obviňoval je však, že jejich pravým cílem je zavedení

komunistického totalitního systému. Toto upozorňování se objevilo ve Svobodném slově

několikrát, nejpregnantněji ho však list svým čtenářům nabídl pouhé tři dny před volbami,

když citoval článek z národně socialistického deníku Svobodný zítřek. Ve Svobodném slově

vyšel text pod názvem "Diktátorská totalita, nebo demokracie?". " Hlasovat pro

komunistickou stranu znamená nejen přijímat nynější její akční program diktovaný ohledy

ryze taktickými na dnešní situaci a na dosavadní smýšlenípřevážné většiny lidu, nýbrž (...) to

znamená (..) cestu k zavádění a k provedení jejich vlastních, konečných cílů obsažených

v jejím programu, to jest k totálnímu postátněni celého hospodárstvi, které vede k totalitě

politické. (..) Kdyby komunisté dosáhli ve volbách takové většiny, že by ve vládě a

v parlamentě mohli rozhodovat sami nebo s pomocí těch sociálních demokratů, kteří jsou jim

ve všem povolni. Československo bude, i když ne naráz, tedy postupně, zcela zkomunisováno.

V tom případě komunisté - i kdyby to teď nebylo zcela v jejich úmyslu - byli by nezadržitelně

vedeni a sváděni k tomu, aby postátnili veškeré hospodářské podnikání (průmyslové,

živnostenské, obchodní, zemědělské), aby zavedli hospodářskou, politickou i myšlenkovou

diktaturu své strany - s těmi neodvratnými důsledky všeobecného materiálního i kulturního

zchudnutí a zbídačení. " (Tamtéž, č. 119,23. 5. 1946: 4)

Taktika upozorňovat na pravé úmysly komunistů, a tím získávat voličské hlasy pro

národní socialisty, však listu příliš nevyšla. Lidé uvěřili, že komunisté opravdu zachovají i po

volbách 1946 všechna základní práva i svobody a dali KSČ v rámci celé země 38 procent

hlasů. To, že o velkou část lidských a politických práva svobod občané nakonec opravdu

přijdou, začalo být zřejmé hned v prvních měsících po únorovém puči v roce 1948.
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Svobodné slovo také chtělo získat pro ČSNS hlasy voličů, kteří měli velkou úctu

k prezidentu Edvardu Benešovi a kteří zároveň chtěli volit komunisty. List proto necelý

týden před volbami odstartoval negativní propagandistickou kampaň, ve které připomínalo,

jak negativně ilegální komunistické Rudé právo psalo o Benešovi ještě první roky po začátku

2. světové války. "Podívejme se, jak psalo presidentu dr. Benešovi illegálni komunistický

tisk, svobodně, ... z vlastního přesvědčení a bez jakékoli konjunkturální přetvářky .Prvniho

máje jednotně pod prapory KSČ' jmenuje se ... leták z r. 1940 a čteme v něm: Český lid

neponese kulomety proti osvobozenému německému lidu! Klamou lid Benešové, Masarykové

a jejich adjutanti s koaličními cylindry i s generálskými lampasy, kteří drze osvojují právo

mluviti jménem českého národa a kteří již prodali náš národ za anglické libry... Pryč

s Benešem, služebníkem londýnských bankéřů! ", (Tamtéž, č. 119,23. 5. 1946: 4)

Posledním propagandistickým prostředkem, pomocí něhož se Svobodné slovo snažilo

ve své negativní předvolební kampaně útočit proti KSČ, byla snaha poukazovat na to, že

komunisté používají v politickém boji mimoparlamentní metody. V této souvislosti stojí za

zmínku článek ze 17. května 1946 o násilí na zasedání místního národního výboru v Třešti,

který jednal o uznání národní spolehlivosti pro místního továrníka Rudolfa Bartoňka.

Zatímco národní socialisté a lidovci byli pro, komunisté byli proti. Podle Svobodného slova

se však místní komunisté nepokusili řešit spor hlasováním, ale násilím. Komunistický

předseda národního výboru v Třešti však podle líčení listu proti těmto výtržnostem nezasáhl.

"Na schůzipřivedli komunisté zástup svých přívrženců čítající asi tři sta hlav, který se stále

mísil do jednání a který se také za řevu a nadávek vrhl na členy výboru zastupující stranu Čs.

národních socialistů a stranu lidovou, insultoval je a několik z nich také ztýral. ( ..) Podařený

předseda národního výboru násilníky v jejich počínánípodporoval a dal si od nich provolat

slávu. .Soudruzi', provolal k ním na oplátku, ,budete-li to dělat vždy a všude tak, tak to

vyhrajeme '(II). Toto všechno se dělo v těsném sousedství stanice SNB, která má své místnosti

na téže chodbě. Členové SNB se ani neodvážili vystrčit hlavu, natožpak, aby podle své

povinnostizakročili."(Tamtéž,č.113,17.5.1946:3)

4.2.1.2 Negativní kampaň proti sociálním demokratům

Svobodné slovo nevedlo negativní (i když nutno říci, že velmi často relevantními

argumenty podloženou) propagandu proti komunistům, ale i proti sociálním demokratům.

Tato předvolební taktika měla za úkol získat pro národní socialisty hlasy levicových
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nekomunistických voličů, o které s národními socialisty soutěžila právě ČSSD. Nejčastěji

obviňoval národně socialistický deník sociální demokraty z toho, že jsou jen jakousi

"satelitní" stranou KSČ a že se s ní po volbách sloučí. Svobodné slovo například několikrát

před volbami proti ČSSD využilo výrok jejího tehdejšího ministra průmyslu Bohumila

Laušmana z 12. května 1945 o tom, že by se měli sociální demokraté sloučit s komunisty.

(viz např. Svobodné slovo, roč. 2, Č. 113,16.5.1946: 1 nebo Tamtéž, č. 116, 19.5.1946: 5)

Sociálně demokratického předsedu vlády Zdeňka Fierlingera pak deník několikrát

nařkl z toho, že se chová jako komunistický politik. Nejvýrazněji se tento rys propagandy

Svobodného slova projevil tři dny před volbami v článku, který deník národních socialistů

nazval "Kam vede Fierlingerův neokomunismus?". "Předseda sociálně demokratické strany

Zdeněk Fierlinger (..) promluvil na veřejné schůzi své strany v Nuslích způsobem, který mu

jistě bude závidět kdekterý demagogický agitátor jeho strany, tak její protektorky, strany

komunistické. Řádil jen už proti .rozbiječům národníjednoty ve službách reakce '. Nedověděli

jsme se v Právu lidu, zda Fierlinger jmenoval výslovně, koho mínil těmi rozbíječi. (..) Ale

každému čtenáři je jasno, že Fierlinger mínil stranu národně socialistickou (a snad stranu

lidovou). (..) Je to zlé s Fierlingerovým neokomunismem, že v ničem, ale v ničem nedovede

být původní. " (Tamtéž, Č. 119,23. 5. 1946: 3)

4.2.1.3 Přesvědčování čtenářů, že národní socialisté jsou stranou Edvarda
Beneše

Kromě negativní propagandy vůči politickým soupeřům ČSNS používalo Svobodné

slovo i prvky propagandy pozitivní, která měla za úkol přesvědčit či utvrdit čtenáře listu, aby

volili právě národní socialisty. Jedním z nejvýraznějších prvků pozitivní propagandy byla

snaha národně socialistického deníku představit národní socialisty jako jediné dědice politiky

prezidenta Edvarda Beneše. Ten byl za první republiky dlouhá léta ministrem zahraničí právě

za národní socialisty, takže snaha využít Benešovu obrovskou autoritu, kterou měl krátce po

2. světové válce, byla vcelku logická. Zároveň byla ovšem tato strategie poněkud

diskutabilní. Beneš sám sebe po válce vždy definoval jako nadstranického prezidenta a tento

postoj zopakoval i těsně před volbami v prohlášení, které vydal jen několik hodin před

začátkem parlamentních voleb. (viz např. Svobodné slovo, roč . 2, Č. 122,26.5. 1946: 1)

Svobodné slovo však nadále považovalo prezidenta Beneše za politika velmi úzce

spojeného s ČSNS. Tato tendence Svobodného slova propagandisticky těžit z blízkosti
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oblíbeného prezidenta vyvrcholila den před volbami v článku na titulní straně nazvaném

"Zůstáváme stranou Benešovou". "Nikdo neodčini skutečnost, že dr. Edvard Beneš byl

členem Československé strany národně socialistické, protože je to skutečnost historická.

Vstoupil do naši strany svobodným výběrem, zúčastni! se jejiho budování, vykonával po léta

její mandát ve sněmovně i ve vládě. Byl jejím místopředsedou a spolutvůrcem našeho

stranického programu." (Tamtéž, č. 121,25.5.1946: 1)

4.2.1.4 ČSNS je stranou pro všechny

Dalším důležitýmprvkem propagandy Svobodného slova bylo jeho úsilí ukázat ČSNS

jako stranu, která je přijatelnápro všechny vrstvy obyvatelstva. Což byla podobná strategie,

kterou jsme si ukázali i na příkladu Rudého práva. Národní socialisté se obraceli nejen na

živnostníky, ženy, zemědělce nebo intelektuály, o jejichž hlasy otevřeně bojovali i

komunisté, ale také například na spotřebitele či na důchodce. Pouhé dva dny před volbami

otisklo Svobodné slovo článek s příznačným titulkem "Spravedlivou úroveň také

důchodcům", kde se snaží tuto tradičně disciplinovanou voličskou skupinu získat slibem na

zvýšení důchodů."Jestliže má připravované národní pojištění spočívat na solidních

základech, získat přitažlivost a důvěru všech jeho budoucích účastníků, musí nezbytnězaručit

v prvé řadě dosavadním účastníkům veřejného sociálního pojištění když ne důstojnou, tedy

aspoň uspokojivou životní míru. A to se může stát buď zvýšením nejnižších důchodů na

odpovídající úroveň anebo jejich zhodnocením patřičnou úpravou cen všech životních

potřeb. " (Svobodné slovo, roč. 2, č. 120,24.5. 1946: 7)

Snaha získat voliče pro národní socialisty voliče z různých společenských tříd se pak

projevovala ve Svobodném slově při několikrát opakovaném předvolebním rámečku " Čs.

strana národně socialistická - hájí a prosazuje požadavky dělníků, inteligence, zemědělců a

živnostníků. Proto tyto čtyři nejdůležitější složky národní společnosti voli 26. května

kandidátku Č. 4" (viz např. Tamtéž č. 112, 16.5.1946: 3)

4.2.1.5 ČSNS je hlavní zárukou svobody a demokracie

Svobodné slovo se také snažilo čtenáře přesvědčit, že právě oni jsou hlavními garanty

zachování svobody a demokracie v poválečném Československu. Již jsme zmínili, že národní

socialisté obviňovali komunisty z toho, že po případných vítězných volbách zavedou místo

demokracie autoritativní či rovnou totalitní komunistický režim. Proto byla tendence
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Svobodného slova profilovat národní socialisty do role strážců demokracie při snaze získat

levicové demokraticky smýšlející voliče vcelku logická.

Tento velmi důležitý prvek propagandy národně socialistického deníku tvořil základ

programu ČSNS, který otisklo Svobodné slovo tři týdny před volbami na prvních dvou

stranách listu. V něm se mimo jiné národní socialisté ostře vymezili i proti marxismu.

"Ústavní ochrana svobody shromažďovací a spolčovací, svobody tiskové a svobody

vědeckého bádání a uměleckého tvoření stává se tím důležitějším článkem našeho právního

řádu, čím více moci se soustřeďuje v rukou moderního státu a v rukou velkých kolektivních

svazů zájmových. Život bez svobody je život bez radosti i důstojnosti, a po těchto volbách

musí na politické smetiště zmizet všechno, co mezi námi ještě zůstalo z fašistického

nacistického pohrdání osobní svobodou. Odmítáme s Masarykem také Marxův názor, že

jedinec neznamená nic a že kolektiv je všechno. Náš socialismus je právě individualismem

milionů." (Svobodné slovo, roč. 2, č. lOS, S. S. 1946: 1)

Svobodné slovo pojímalo volby jako souboj mezi demokratickou budoucností, kterou

představovala volba národních socialistů a hrozící diktaturou, kterou podle listu mohla

přinést volba komunistů. Tato tendence se projevila zejména krátce před volbami, kdy se

vyhrotil souboj mezi národními socialisty a komunisty. Snaha získat hlavní roli garanta

základních práva svobod a zachování demokracie se objevovala před volbami čím dál častěji

a zcela jasně figurovala i v předvolebních projevech předních politiků ČSNS. Tento prvek

byl patrný i v projevu místopředsedynárodních socialistů Jaroslava Stránského, který pronesl

dva týdny před volbami na Staroměstském náměstí. Svobodné slovo z projevu Jaroslava

Stránského obsáhle citovalo v úterý 14. května 1946. "Dvacátý šestý květen bude ve znamení

červenobílé barvy v celé republice. Jde dnes o všechno. O to, zda budou zachována největší

práva člověka, jeho svoboda myšlení a mínění, svoboda slova, shromažďování a

demokratická svoboda vůbec. Kdo by se nám chtěl proti těmto věcem po volbách postavit.

tomu teprve ukážeme, jak by to dopadlo. Narazil by na takovou sílu, o níž by se každý pokus

rozbil." (Tamtéž, č. lll, 14. S. 1946: 3)

4.2.1.6 Podrobné líčení předvolebních shromáždění národních socialistů

Jedním z velmi používaných prvků předvolební propagandy, které Svobodné slovo

využívalo, bylo podrobné zveřejňování reportáží, které ČSNS pořádala. Tyto reportáže, kde

se zdůrazňovala aktivní role nadšeného publika, měly navodit u čtenáře dojem, že národní
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socialisté mají ve společnosti velmi silnou podporu, a zároveň sloužily jako velmi dobrý

prostředek k přenosu základních programových principů ČSNS. Svobodné slovo tuto metodu

stranické agitace využívalo velmi pravidelně po celé předvolební období.

V závěru volební kampaně pak tento prvek ještě zesílil. Svobodné slovo přinášelo

reportáže zejména z předvolebních shromáždění, která se konala v Praze. Vzhledem k silné

podpoře národních socialistů v hlavním městě list využíval toho, že se tato předvolební

shromáždění setkávala s poměrně velkým ohlasem pražské veřejnosti, což zpětně využíval

list k tomu, aby demonstroval, že má ČSNS mezi lidmi výraznou podporu. Tato snaha se

velmi silně projevovala prakticky ve všech článcích, které se referování z předvolebních

shromáždění národních socialistů věnovaly. Velmi zřetelně je tato tendence vidět například

v textu nazvaném "Pro vítězství rozumu a demokracie", který líčí jedno z předvolebních

shromáždění, na kterém promluvil tehdejší ministr spravedlnosti Prokop Drtina. "Bouře

nadšení propukla, když se ujímal slova br. Ministr dr. Drtina. Zhodnotil práci vykonanou

v uplynulém roce a dotkl se všech událostí, především s ohledem na nedělní volby.

Promlouvaje o mládeži připomněl, že nelze jen hlásat její jednotu, aniž se řekne, jak má

vypadat. Zdůvodnil také, proč naše mládež musela opustit stranický Svaz. Zdůraznil také

potřebu naprostého zachování svobody myšlení, občanských práv a národního života.

V souvislosti s tim naznačil, často přerušován potleskem, úkol nového Ústavodárného

národního shromáždění. Bude dobře, když dosavadní ústava z roku 1920 bude pouze nově

upravena v souladu se změněnými poměry u nás i v celém světě, protože její základy mají

trvalou platnost. " (Svobodné slovo, roč. 2, Č. 120,24. 5. 1946: 1)

Jak jsme si již ukázali, podobný propagandistický prvek využívalo před volbami i

komunistické Rudé právo. A ukážeme si ještě později, že ho za osvědčenou metodu politické

propagace považovaly i další stranické deníky.

4.2.1.7 Tvrzení, že kandidáti ČSNS jsou velmi kvalitní lidé

Poměrně značný důraz kladlo Svobodné slovo i na to, aby vykreslilo kandidáty

národních socialistů na poslance jako opravdové elity národa. Již dva týdny před volbami,

tedy ve středu 12. května, otiskl deník na straně tři velký článek, který představoval všechny

kandidáty, kteří měli šanci získat ve volbách poslanecký mandát. Čtenáři se tak například

dozvěděli, že pražskou (a pro stranu nejdůležitější) kandidátku vedl primátor hlavního města

Petr Zenkl, za nímž byl na druhém místě druhý nejznámější pražský politik ČSNS Prokop
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Drtina. Svobodné slovo dále sdělovalo, že v hradeckém volebním kraji byl na prvním místě

kandidátky tehdejší ministr zahraničního obchodu Hubert Ripka, v Brně místopředseda

strany Jaroslav Stránský a například tajemník národních socialistů Vladimír Krajina vedl

kandidátku v Olomouci.

Svobodné slovo se snažilo zdůraznit, že za národní socialisty kandidují lidé, kteří

pocházejí ze všech vrstev tehdejší společnosti, což mělo posílit ve společnosti vědomí, že

ČSNS není stranou stavovskou či konfesijní, ale je subjektem, který by měl být přijatelný

opravdu pro všechny. "Národně socialistická veřejnost a všichni poctiví občané, kteří

s naším programem sympatisují, zajisté s radostí a uspokojením uvítají, že do čela

kandidátních listin byli vybráni pracovníci nejlepší a vyzkoušení, zároveň i mužové a ženy,

kteří požívají naprosté důvěry, úcty a příchylnosti nejširších lidových vrstev. Předsednictvo

strany především přihlíželo k tomu, aby se v Ústavodárném národnim shromáždění dostalo

zastoupeni všem vrstvám národa, ženám, dělníkům. zemědělcům, zaměstnancům,

živnostnikům a samozřejmě i inteligenci, na kterou - zejména na právníky - bude klást práce

o ústavě úkoly zcela mimořádné. " (Svobodné slovo, roč. 2, Č. 110, 12. 5. 1946: 1)

O tom, jaký důraz přisuzovalo Svobodné slovo v kampani ve prospěch národních

socialistů propagování stranických kandidátů a personalizaci předvolební kampaně, svědčí

zejména článek nazvaný "Šest velkých osobností, za nimiž půjde český lid", který vyšel

v národně socialistickém deníku na titulní straně den před volbami. Deník otiskl pod tímto

titulkem velké fotografie šesti národně socialistických politiků: předsedy strany a pražského

primátora Petra Zenkla, předsedy tehdejšího Prozatímního národního shromáždění Josefa

Davida, místopředsedy vlády Jaroslava Stránského, ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny,

ministra zahraničního obchodu Huberta Ripky a poslankyně Fráni Zeminové. Celý článek

doprovodilo Svobodné slovo touto jednoznačnou charakteristikou kandidátů ČSNS.

"Všechny tyto osobnosti dávají záruku, že strana Čs. národních socialistů bude dále

důsledně plnit svůj všenárodní a socialistický program a pokračovat úspěšně v budování nám

všem drahé republiky. " (Tamtéž, Č. 121,25.5. 1946: 1)

4.2.2 Prvky propagandy Svobodného slova po volbách 1946

Národní socialisté získali v rámci celého Československa pouze 18,3 procenta hlasů,

což bylo téměř o 20 procent méně než vítězní komunisté. Vzhledem k tomu, že mnozí

funkcionáři i řadoví členové strany před volbami upřímně věřili, že by mohla ČSNS ve
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volbách zvítězit, byl volební výsledek pro členskou základnu národně socialistické strany

relativně značným zklamáním. (Kaplan 1991: 50)

Na stránkách Svobodného slova se však toto zklamání ČSNS v povolebních

analýzách či komentářích přímo neprojevovalo. Velká část povolebních článků naopak

ujišťovala zejména stranickou veřejnost, že volby vlastně tak špatně nedopadly a že druhé

místo je z pohledu historických zisků ČSNS úspěch. Svobodné slovo tak zjevně mělo za úkol

mírnit defétistické nálady ve straně a povzbuzovat členy k další intenzivní stranické činnosti.

Zakrývání jednoznačného volebního neúspěchu ČSNS, které mnohdy ústilo až v poněkud

absurdní tvrzení, že jde vlastně o úspěch, bylo také hlavním propagandistickým prvkem,

který se v povolebních analýzách Svobodného slova objevoval.

Zklamání národních socialistů z volebního neúspěchu se nicméně projevilo na

stránkách Svobodného slova nepřímo - tím, že v důsledku jakéhosi "vystřízlivění", které

volební výsledek přinesl, výrazně klesla intenzita stranické propagandy. Po volbách klesá

stranická propaganda ve všech tištěných médiích, ovšem ve Svobodném slovu byl tento jev

nesrovnatelně markantnější než například v Rudém právu. To se projevilo zejména tím, že

Svobodné slovo výrazně zeslabilo svoji antikomunisticky laděnou politickou propagandu,

která tvořila před volbami dominantní část předvolební strategie Svobodného slova. Deník

sice stále čas od času přinášel některé kritické články kritizující KSČ, nicméně jejich

propagandistická síla (ale konec konců i jejich počet) byla ve srovnání s předvolebním

obdobím nesrovnatelné. U žádného jiného sledovaného deníku není změna intenzity

stranické propagandy tak výrazný, jako právě u Svobodného slova.

Během tří týdnů po volbách otisklo Svobodné slovo celkem 54 propagandisticky

laděných článků ve prospěch národních socialistů, což je ve srovnání se stejným obdobím

před volbami pokles téměř o 70 procent.

Po volbách se v článcích Svobodného slova objevovaly v souvislosti s volbami 1946

pouze tři základní propagandistické prvky:

1. Snaha přesvědčit zejména stranickou veřejnost, že výrazně prohrané volby jsou vlastně

úspěchemnárodních socialistů.

2. KSČ vyhrála volby hlavně proto, že skrývala své skutečné úmysly.

3. Zřetelně oslabená antikomunistická propaganda.

91



4.2.2.1 Snaha přesvědčit zejména stranickou veřejnost, že výrazně

prohrané volby jsou vlastně úspěchem národních socialistů

Nejcharakterističtějším rysem povolebního propagandy Svobodného slova byla snaha

dokázat, že volby nedopadly pro ČSNS tak špatně, jak by se mohlo podle volebních výsledků

zdát. Toto ujišťování se projevovalo prakticky ve všech povolebních, zprávách, analýzách a

komentářích, které psali jak samotní novináři Svobodného slova, tak i někteří národně

socialističtí politici. Hned první povolební článek Svobodného slova nazvaný příznačně

"Plebiscit demokracie" tvrdil, že ČSNS bude mít díky výsledkům parlamentních voleb na

politiku tehdejšího Československa výrazně větší vliv než před volbami.

"Díky milionovému táboru národně socialistických voličů, kteří přes všechen teror se

nenechali zviklat ve svém politickém uvědomění, padne nyní hlas Čs. strany národně

socialistické v Národnífrontě a ve vládě na váhu několikanásobně důrazněji, než mohl podat

na váhu dosud. Čs. strana národně socialistická vychází z volebního soutěžení daleko

úspěšněji, než očekávali její odpůrci, vychází posílena, a důvěra voličů učinila z ní podle

dosavadních výsledků voleb stranu nikoli už jen paritní, ale jednu z nejsilnějších stran

Národnífronty. "(Svobodné slovo, roč. 2, zvláštní vydání, 27. 5. 1946: 1)

O týden později pak v článku .Zůstali jsme si věrni" ujišťoval předseda strany Petr

Zenkl a jeho tajemník Vladimír Krajina, že morálními vítězi voleb jsou právě národní

socialisté. "Z voleb jsme vyšli jako druhá největší strana republiky. I když se nám nepodaiilo

dobýti prvenství, zajistili jsme si aspoň místo druhé a vybojovali podmínky, za kterých bude

moci být náš program uplatňován lépe, než tomu bylo dosud. ... Lidové hlasování nám

potvrdilo správnost našeho postupu. Dobyli jsme vítězství, jehož velikost nespočívá jen

vpočtu hlasů, ale i v mravních kvalitách, jimiž jsou tyto hlasy podloženy a vjednotě víry,

v nížjsme se dovedli stmelit." (Tamtéž, č. 127,2.6.1946: 1)

Se snahou Svobodného slova bagatelizovat volební porážku národních socialistů

souvisela také propagandistická strategie, prostřednictvím které národně socialistický list

přesvědčoval své čtenáře, že jednoznačně vítězní komunisté díky volbám ztratili část své

reálné moci. Tento prvek povolební linie národně socialistického listu se rovněž projevil již

v první povolební analýze Svobodného slova nazvané "Plebiscit demokracie". "Dnešní volby

(...) potvrdily přes obrovský náskok, který komunistické straně poskytovalo její téměř

naprosté držení státní a vládní politické moci, že tato strana nemá v československém

voličstvu ani přibližnou podporu, jaká by tu tuto plnost moci ospravedlňovala. (..) Od

nynějška se nebude už vnitropolitický život v Československu zakládat na dohadech, nýbrž na
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skutečném rozvrstvení občanstva, což znamená, že politický vliv komunistické strany se

zmenší." (Tamtéž, 27.5.1946: 1)

Snaha interpretovat jednoznačnou volební prohru jako svého druhu volební vítězství

byla sice u stranického listu vcelku pochopitelná, již v průběhu roku se ovšem začalo

ukazovat, že se vliv národních socialistů v rámci Národní fronty rozhodně nezvýšil. Nejen,

že se straně nepodařilo získat ani po volbách žádné ze "silových" resortů typu ministerstva

vnitra, zemědělství či infonnací, ale její představitelé postupem času postupně čím dál více

ztráceli vliv na výstupy politiky Národní fronty. Tento proces, který byl dán jak

vnitropolitickými, tak i zahraničně politickými faktory, vyvrcholil v červenci roku 1947, kdy

Československo na nátlak komunistů a generálního tajemníka ÚV KSS Stalina odmítlo

Marshallův plán, jehož příznivci byli právě národní socialisté. (viz Tůma 2008: 123-130)

4.2.2.2 KSČ vyhrála volby hlavně proto, že skrývala své skutečné cíle

Velmi výrazným a zároveň rozšířeným prvkem povolební politické propagandy

Svobodného slova byla tendence upozorňovat, že komunisté vyhráli volby jen proto, že

přebrali program standardních levicových demokratických stran a skrývali své skutečné

povolební cíle a úmysly. Tento argument použil velmi pregnantně ve své první povolební

analýze, která vyšla tři dny po volbách, novinář Svobodného slova V. Bolen. "I zdrcující

většina těch, kteii volili komunisty. přistupovala k volebním urnám v plném přesvědčení, že

Komunistická strana Československa půjde cestami demokracie a nikoliv cestami

jakéhokoliv násilí. To komunisty zavazuje. Široké vrstry našeho lidu by nepiipustily, aby

komunistická strana šla jinými cestami. " (Svobodné slovo, roč. 2, Č. 124, 29. 5. 1946: 1)

Podobnou argumentaci ve snaze vysvětlit vítězství KSČ přebírali při snaze vysvětlit

výraznou výhru KSČ ve volbách nejen další novináři a komentátoři Svobodného slova, ale i

samotní národně socialističtí politici. "Pn/měrný volič opravdu byl na rozpacích, jak volit,

když mu všechny strany slibovaly ve svých heslech totéž. Nevyhraněnost a nejasnost

programová nesporně působila hodně zmatku. (..) Určitěji než ostatní vyslovovali se

komunisté, i když při tom ovšem zakryvali vlastní své cíle a záměry, k nimž směřují. Za

těchto okolností tím spíše se pak uplatňovalsklon značného počtu voličů, rozhodovat se pro

stranu mocensky nejsilnější." (Tamtéž, Č. 127,2.6. 1946: 1)

Svobodné slovo se snažilo touto propagandistickou strategií omluvit před stranickou

veřejností výraznou prohru národních socialistů a zároveň alespoň částečně vysvětlit
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výraznou výhru komunistů. Historie nicméně jednoznačně ukázala, že výtka Svobodného

slova vůči KSČ byla v tomto případě velmi pravdivá. Jak jsme si ukázali i v předchozí

analýze obsahu Rudého práva, KSČ se opravdu před volbami profilovala jako standardní

levicová demokratická strana, která bude po volbách chránit lidská i občanská práva a

svobody a která zároveň bude garantem zachování soukromého podnikání pro živnostníky či

malé a střední podnikatele. Zároveň pak KSČ již před volbami radikálně odmítala varovné

hlasy, které upozorňovaly, že skutečným záměrem komunistů je nastolil diktaturu podle

sovětského vzoru. Tato strategie KSČ se ukázala jako velmi úspěšná. Kromě 10 až 13

procent svých tradičních voličů, kteří jí dávali hlas již za první republiky a kromě statisíců

drobných zemědělců, kteří volili KSČ proto, že jim dala půdu v pohraničí, volily nepochybně

statisíce dalších lidí KSČ právě proto, že slíbila zachovat svobodu a demokracii. Již za rok a

deset měsíců od skončení voleb se ukázalo, že tyto nepravdivé sliby KSČ byly pouhou

předvolební taktikou na nalákání co největšího počtu voličů.

4.2.2.3 Zřetelně oslabená antikomunistická propaganda

Přestože antikomunistická propaganda ze Svobodného po volbách citelně zeslábla,

můžeme přece jen v obsahu tohoto deníku nalézt několik málo ne příliš výrazných článků,

které alespoň částečně na tento hlavní rys předvolební propagandy navázaly. Pokud bychom

vynechali výše probranou argumentaci Svobodného slova, že KSČ vyhrála volby zejména

díky skrývání svých skutečných cílů, tak první text, který bychom mohli zařadit do kategorie

antikomunistické propagandy, vyšel příznačně až 7. června 1946. Svobodné slovo v něm

upozorňuje, že jedním z důvodů komunistického úspěchu ve volbách bylo "uplácení" voličů

zemědělskoupůdou. "Komunisty ovládané ministerstvo zemědělství společně s ministerstvem

vnitra mělo v rukou rozdělení zkonfiskované půdy a osídlení pohraničí. Obě tato ministerstva

dovedla toho využíti ve prospěch komunistické. (..) Desetitisíce bývalých zemědělských

dělníků, deputátníků a majitelů trpasličích hospodářství z vnitrozemí, kteří v posledních

měsících osídlili zemědělská hospodářství v pohraničí, nedovedlo si uvědomiti, že rozdělení

zkonfiskované půdy je společnýmdílem všech stran Národni fronty a nikoliv jen dílem strany

komunistické. " (Svobodné slovo, roč. 2, č. 131, 7. 6. 1946: 1)

V tomto případě mělo Svobodné slovo nepochybně pravdu, protože rozdělování půdy

ze strany KSČ ovládaného ministerstva zemědělství se opravdu stalo v předvolební kampani

velmi výrazným faktorem, který pomohl komunistům získat mnoho desítek voličů v
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zemědělských oblastech, jež dříve volily zejména agrární stranu. Velmi důležitým faktem

byla velmi šikovná sebepropagační politika tehdejšího ministra zemědělství Júlia Ďuriše,

který uměl rozdávání půdy, která zůstala v pohraničí po odsunutých občanech německé

národnosti, náležitě využít.

Kromě toho Svobodné slovo přinášelo některé ne zcela ověřené články o diskriminaci

některých lidí ze strany KSČ, kteří ve volbách nedali hlas komunistické straně. Národně

socialistický list si například stěžoval, že v některých obcích nebudou nakupovat členové

KSČ u obchodníků, kteří pocházej í z jiné politické strany. "V Radnicích se velmi mnoho

mluví O tom, že členové KSČ nebudou zásadně nakupovat u obchodníků, kteří ve volbách

neodevzdali hlas pro jejich stranu. Nákupy se prý omezí na konzumní družstvo a na jednoho

místního obchodníka se střižním zbožím. Je prý to usnesení místní organisace KSČ. (..) Což

obchodník nesmí volit podle vlastního politického přesvědčení, ale podle přesvědčení

zákazníků? A neplatl zákon o útisku?" (Tamtéž, č. 134, 12.6. 1946: 5)

Další výraznější prvky propagandy se ve Svobodném slově, které bylo po volbách

viditelně zaskočené neúspěchem národních socialistů, již neobjevovaly.



PÁTÁ KAPITOLA: Volby 1946 a Právo lidu

5.1 Stručný vývoj Práva lidu od konce války do květnových voleb

Sociálně demokratické Právo lidu (podobně jako komunistické Rudé právo) za

protektorátu vycházet nemohlo. Československá strana sociálně demokratická obnovila

vydávání svého "ústředního orgánu" 12. května 1945. Právo lidu tiskla Lidová knihtiskárna

Antonín Němec a spol. v pražské Hybernské ulici č. 7, kde dodnes stojí Lidový dům. Na

stejné adrese sídlila po 2. světové válce i redakce Práva lidu. (Blodigová-Kčpplová-Sekera

2002: 73; Křivánková-Vatrál 1989: 61)

Šéfredaktorem Práva lidu se hned v květnu 1945 stal Jan Vaněk. (Blodigová

Kčpplová-Sekera 2002: 73). Vaněk byl šéfredaktorem po celé námi sledované období.

Kromě něj patřili ke klíčovým autorům Práva lidu Vladimír Foustka (který byl zároveň

odpovědným redaktorem listu), Ladislav Khás, Jan Smetáček nebo Jan Wenig. Významným

přispěvatelem Práva lidu byl i spisovatel a jeden z nejznámějších sociálních demokratů té

doby Jaroslav Seifert. Podobně jako ve Svobodném slovu, i v Právu lidu se velmi často

objevovaly články vysokých stranických funkcionářů - zejména tehdejšího předsedy strany a

zároveň premiéra Zdeií.ka Fierlingra.

Právo lidu mělo průměrný denní náklad 190 tisíc výtisků, a bylo tak po Rudém právu,

Svobodném slovu a Práci čtvrtým nejmasovějším deníkem. (Zieris 1947: 24) Protože sociální

demokracie měla na jaře kolem 350 tisíc členů (Kaplan 1991: 41), nemělo ani Právo lidu

(podobně jako například Svobodné slovo nebo Rudé právo) s odbytem svých žurnalistických

produktů žádné větší problémy.

Hlavní sociálně demokratický list sice logicky podporoval a obhajoval politiku

sociální demokracie, ale zdaleka nebyl proti svým ideovým konkurentům tak vyhraněný,

jako například Rudé právo nebo Svobodné slovo. Nejvíce Právo lidu útočilo na národní

socialisty a Svobodné slovo (ovšem rozhodně s menší razancí než Svobodné slovo útočilo

sociální demokraty a na Právo lidu), mnohem méně polemizovalo s Lidovou demokracií a

prakticky vůbec nemělo v letech 1945 a 1946 spory s KSČ a s jejich Rudým právem. Jednou

z nejčastějších výtek Svobodného slova, které muselo Právo lidu před volbami opravdu

velmi často a striktně odrážet bylo obvinění, že se sociální demokracie po volbách sloučí

s komunisty.

Podobně jako předchozí deníky, ani Právo lidu od sebe na jednotlivých stranách

dděl 1 d r h aniční zpravodajství Na titulní straně listu vycházela pravidelnáneo e ova o omaci a za r .
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rubrika nazvaná "Poznámky", kde se Právo lidu krátce komentovalo tři až čtyři aktuální

události uplynulých dní. Na straně dvě zařazovalo Právo lidu nepravidelnou mediální rubriku

"Co píší jiní", kde doslova přetiskovalo úryvky článků z konkurenčních deníků. Strany dvě

až čtyři byly zpravidla věnovány domácí politice a domácím událostem, což ale

neznamenalo, že se i na těchto stranách vcelku často objevovaly zprávy ze zahraničí.

Střídavě na straně pět a na straně sedm pak byla rubrika "Denní zprávy", kde Právo lidu

tisklo krátké aktuální zprávy. Poslední strana novin pak byla věnována sportu.

Právo lidu mělo - stejně jako ostatní velké noviny - v průběhu roku 1945 standardně

čtyři strany. Od začátku roku 1946 se pak počet stran zvýšil na šest až osm. (Bednařík 2004:

136) Pokud mělo Právo lidu osm stran, což platilo od jara roku 1946 ve většině případů, byla

na straně šest inzerce. V případě, že měly noviny šest stran, byla inzerce na straně čtyři.

Hlavní list sociálních demokratů s přibližujícími se volbami - podobně jako další tři

sledované stranické deníky - zesílilo předvolební agitaci, ta ale zdaleka nedosahovala

takových rozměrů jako o Rudého práva či u Svobodného slova. Právo lidu kladlo ze všech

deníků největší důraz na to, aby volby příliš nenarušily vztahy uvnitř stran Národní fronty,

která v očích tohoto listu symbolizovala jednotu národa.

5.2 Reflexe voleb 1946 v Právu lidu. Metody politické propagandy ve
prospěch ČSSD, obraz soupeřů ČSSD v Právu lidu

Při důkladnější analýze předvolebního Práva lidu zjistíme, že deník sociálních

demokratů sice jednoznačně stranil svému vydavateli, nicméně důraz na obhajobu čistě

stranických zájmů a útočnost směrem k politickým konkurentům byly ve srovnání s Rudým

právem či Svobodným slovem nižší.

Právo lidu vytvářelo pozitivní propagandu ve prospěch ČSSD, nicméně se v něm

zároveň objevoval zřetelný důraz na to, že sociálním demokratům nešlo jen o vítězství ve

volbách a převzetí co největšího dílu moci v rámci Národní fronty, ale i o to, aby zůstala i po

volbách zachována jednota národa. Tento aspekt nicméně Právu lidu nebránil, aby se

nesnažilo negativně vymezovat proti stranám národní fronty.
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5.2.1 Prvky propagandy vPrávu lidu před volbami 1946

V předvolebních vydáních P' lidu j ~., ~ ...rava I u Jsme třl týdny pred volbami identifikovali

celkem 136 propagandisticky laděných článků, které stranily ČSSD. V nich jsme objevili

sedm základních prvků politické propaga d kt 'b 1 ~~. . .n y, ere y y zamereny Jak na pozitivní kampaň

ve prospěch sociálním demokratů, tak i na negativní kampaň zaměřenou vůči dalším stranám

Národní fronty:

1. Pasování ČSSD do role klidné politické síly.

2. Vymezování se vůči ČSNS a Svobodnému slovu.

3. Ujišťování, že ČSSD se nikdy nesloučí s komunisty.

4. Předvolební kritika komunistů.

5. ČSSD je stranou pro všechny vrstvy obyvatelstva.

6. Využití známých osobností v předvolební kampani.

7. Podrobné líčení předvolebníchshromážděníČSSD.

5.2.1.1 Pasování ČSSD do role klidné politické síly

Právo lidu se snažilo v předvolební kampaní sociální demokraty od ostatních stran

odlišit zejména tím, že budou neustále zdůrazňovat, že právě ČSSD je nejslušnějšípolitickou

stranou, která zároveň dělá nejkorektnější předvolební kampaň. Profilace sociální

demokracie do role "klidné síly" byla v Právu lidu zřejmá již více než dva týdny před

volbami, kdy list otiskl článek "Pro slušné vedení politického boje", ve kterém nejužší

vedení ČSSD vyzývá, aby byla dodržována dohoda z konce března 1946, ve které se všechny

čtyři strany zavázaly, že budou vést slušnou volební kampaň. .Piedstavenstvo se zabývalo

voleb. agitací některých stran, zejména pak psaním Svobodného slova v posledních dnech,

které znamená porušení dohody Národni fronty o slušném vedení volebního boje. Strana

bude usilovat o to, aby tato dohoda byla dodržována, a aby volební kampaň se nezvrhla.

Varuje před takovým postupem a jeho následky do budoucna. Naši veřejnosti je třeba

poctivých informací, nikoliv rozeštvávání. Kdyby úsilí Čs. sociální demokracie v tomto směru

ztroskotalo, vyhrazuje si strana svá opatření. " (Právo lidu, roč. 49, č. 108,9. 5. 1946: 2)

Snaha získat voliče neustálým zdůrazňováním slušnosti ČSSD se postupem času

v Právu lidu objevovala čím dál intenzivněji. Tato tendence vyvrcholila pět dní před

volbami, kdy se deník na titulní straně velmi ostře vymezil proti všem stranám, z nichž

některé stupňovaly svoji předvolební agitaci právě v posledním předvolebním týdnu.

"Sociální demokraté a všichni jejich upřímní piatelé, kteří se klidně a rozumově rozhodli dát
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této straně hlas, nedají se strhnout závěrečny'm piedvol b' b 'I b d ~d ()e mm enga em a u ou vz y ...

uklidňujícím prvkem v celém volebním dění!" (Tamtéž, č. 117,21. 5. 1946: 1)

V poměrně vyhrocené kampani voleb 1946 mohlo toto zdůrazňování slušnosti ve

volebním boji ČSSD zajisté pomoci, zvlášť v situaci, kdy její konkurenti - ČSNS napravo a

KSČ nalevo - vedli velmi nesmiřitelný předvolební boj. Ani tento prvek ovšem nezabránil

tomu, že sociální demokracie skončila ve volbách na posledním místě.

5.2.1.2 Vymezování se vůči ČSNS a Svobodnému slovu

Sociální demokraté považovali v roce 1946 za své hlavní politické konkurenty

národní socialisty. A tak ani příliš nepřekvapí, že jedním z nejvýraznějších předvolebních

rysů Práva lidu byla kritika národních socialistů a výrazná polemika s obsahy, které před

volbami uveřejňoval jejich deník Svobodné slovo. Bez zajímavosti není, že vymezování se

Práva lidu vůči ČSNS a Svobodnému slovu bylo v předvolebním i povolebním období

mnohem výraznější než vymezování se vůči Rudému právu a komunistům.

Právo lidu kritizovalo fakt, že národní socialisté odvolali před volbami z jednotného

Svazu české mládeže svoji stranickou mládežnickou organizaci, pravidelně reagovalo na

kritiku některých ministrů ČSSD a zejména předsedy vlády Zdeňka Fierlingra, která se

objevovala ve Svobodném slově. Zároveň Právo lidu kritizovalo vedení národních socialistů

v čele s Petrem Zenklem, že odklánějí stranu směrem doprava. Kritiku předsedy národních

socialistů využil pouhý den před volbami ve svém článku "Pravda zvítězí" kupříkladu

novinář Práva lidu Ladislav Skaunic. "Zenkl je předsedou stany socialistické. Socialismus je

v této straně na ústupu. Odpovědnost za to má především její předseda, který mi dlouze

vyprávělo své dobré milosti, kdy vzpomínal na doby společného boje proti nemravné klice

Stříbrného a na to, že vždy patřil k levici ve straně národních socialistů. Tím hůře pro stranu,

která nyní trpí záchvaty šejdrismu, a která přenechává vůdčí roli Feirabendům a spol. "

(Právo lidu, roč. 49, č. 121,25.5.1946: 5)

Ještě kritičtější bylo Právo lidu ve své předvolební propagandě při polemikách

s kritikami ministrů ČSSD, které se objevovaly ve Svobodném slově. V tomto konkrétním

prvku leckdy Právo lidu výjimečně dosáhlo intenzity negativní propagandy, která se

objevovala v Rudém právu či Svobodném slově. Jako příklad si uveďme velmi kritický

článek Práva lidu vůči Svobodnému slovu, ve kterém je listu národních socialistů týden před

volbami na titulní straně připomínáno, že jeho předchůdce "Tschechisches Wort" dělal
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hluboké poklony Hitlerovi a učilo se od nacistické propagandy lži" (Tamtéž, č. 115, 18. 5.

1946: 1) nebo velmi podobně laděny' článek Škrabošk irodní h . li .....," kterv v 1" a naro lC SOCla istu, ery vyse

v již citovaném vydání, které vyšlo pouhý den před parlamentními volbami. "Svobodné slovo

pokračuje stále ve svých útocích proti sociálnim demokratům a tím důsledně dokazuje, že

bvlo učenlivym žákem nebožtíka Goebbelse kterv t k' ~ 'k I' .. ký ., ~ o ~
.J' , Y a e rl a srym nactstic m novtnarum, ze

stokrát opakovaná lež se nakonec stává pravdou. ... Ministr Laušman se těšl obzvláštni přízni

národně socialistických redaktorů, jak o tom svědčí opět včerejší článek o ,Škrabošce

samostatnosti" (Tamtéž, č. 121,25.5.1946: 2)

5.2.1.3 Ujišťování, že ČSSD se nikdy nesloučí s komunisty

Onou zmíněnou "škraboškou samostatnosti" mělo být podle Svobodného slova

skrývání faktu, že sociální demokraté sice vstupují do voleb samostatně, ale jen proto, aby

získali pro levici více hlasů a mohli se pak sloučit s komunisty. Velmi intenzivní snaha Práva

lidu vyvracet obviňování z toho se nakonec stala výraznou součástí předvolební propagandy

sociálně demokratického deníku. Hlavním důvodem byla poměrně logická snaha Práva lidu

odlišit ČSSD od komunistické strany, se kterou jinak sociální demokraté v prvním

poválečném roce velmi intenzivně a v poměrně značné shodě spolupracovali například na

znárodnění a pozemkové reformě a značnou roli hrál ve snaze odlišit se od KSČ i fakt, že

s ní měla ČSSD i velmi podobný předvolební program. Tento moment předvolební strategie

Práva lidu se objevoval již dva týdny před volbami, kdy novinář Ladislav Khás publikoval

text "V tomto znamení se vítězí". "Za jistých ideových předpokladů je možné, aby jiní

splynuli se sociálni demokracii, ale sociálni demokracie nesplyne s nikým, protože nechce,

protože nemůže a protože by to byl nesmysl. Bylo by to asi takové, jako kdyby se stavitel

obrátil od dostavěného domu a odešel nebo jako kdyby Kolumbus se od samých břehů

Ameriky vrátil zpátky do Španělska." (Právo lidu, roč. 49, Č. 110, 12.5. 1946: 2)

Postupem času začalo Právo lidu tuto "obrannou" linii své předvolební propagandy

stupňovat, což velmi pregnantně dokládá i článek, který Právo lidu otisklo necelý týden před

volbami pod názvem "Neodpovědná agitace"... Ve východočeském kraji provádějí někteří

neodpovědní rečnici stran volební agitaci tvrzenim, že soc. demokracie splyne s komunisty,

že jsme pro vyvlastnění soukromého majetku a u zemědělců cestuji s tvrzení, že soc.

demokracie chce na vesnicích zavést kolchozy. Tyto a jiné nehoráznosti, které jsou

iit ' kl' ř občonstva pied volbami je třeba důrazně odmítnout, neboť ústyrypOCl any pro . amant '
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představitelů Čs. soc. demokracie s d. Zd F' li vou r. . ter tngra, soudr. Lausmana a Majera byly tyto

nepravdivé argumenty nesčetněkrát ryvráceny. " (Tamtéž, č. 117, 21. 5. 1946: 7)

K tomu, aby Právo lidu zdůraznilo závazek, že se ČSSD nikdy nesloučí s KSČ,

využívalo dokonce i speciální a Sl'lny'm pl'srn ' v, ~ d 1 b ' di . k'em zvyraznene pre vo e m propagan lStIC e

rámečky. "Prohlašujeme, že s nikým se neslučujeme a slučovat nebudeme! Jdeme svou

cestou do voleb i po volbách" (viz např. Tamtéž, č. 121,25.5. 1946: 3)

Mnohokrát zdůrazňovaný slib sociálních demokratů, že se nikdy nesloučí s KSČ, se

objevoval v Právu lidu i po volbách (např. Tamtéž, č. 124,29. 5. 1946: 1) Již o dva roky

později bylo zřejmé, že se z tohoto předvolebního závazku, do kterého investovala ČSSD

opravdu mnoho politického kapitálu, stane jeden z nejméně pravdivých slibů celé kampaně

před volbami 1946. Přesně 27. června 1948 se ČSSD sloučila s komunisty, a tím na více než

40 let přestala sociální demokracie v českém politickém systému existovat jako relevantní

politická strana. (více viz Pernes 2008b: 162-172)

5.2.1.4 Předvolební kritika komunistů

Poměrně viditelným prvkem předvolební propagandy Práva lidu bylo rovněž úsilí

odlišit sociální demokracii od komunistické strany. Již jsme zmiňovali, že ČSSD s tehdy

mnohem početnější a ve státě reálně výrazně mocnější komunistickou stranou v prvním

poválečném roce velmi úzce spolupracovala a měla zároveň i značně podobné programové

cíle. Proto ani příliš nepřekvapí, že se snažilo Právo lidu odlišit sociální demokracii od

komunistů právě zdůrazňováním některých odlišností. Kritika Práva lidu na adresu

komunistů nicméně ani zdaleka nedosáhla takové intenzity, jako vůči národním socialistům.

A již vůbec nelze srovnávat s propagandistickou kampaní, jaká byla vedena vůči KSČ před

parlamentními volbami ve Svobodném slově.

Již více než dva týdny před volbami kritizovalo Právo lidu tehdejšího komunistického

poslance Haruse za to, že se snažil narušit klidný průběh jednoho předvolebního

shromáždění v Liberci. "Socialistická spolupráce je možná jen tehdy, jestliže všichni

partneři to myslí poctivě. V různých místech mají však komunisté dvojí měřítko: jedno pro

sebe, druhé pro jiné. Tak např. v Liberci se konala veiejná schůze sociální demokracie, na

níž se dostavil též komunistický poslanec Harus, který však pohostinství zneužil. Hrubým

způsobem napadl příslušníky sociální demokracie, jmenovitě poslance dr. Veverku. otřel se

dokonce i o soudr. Fierlingera aLaušmana. 1/ (Právo lidu, roč. 49, Č. 10?, 8. 5.1946: 1)
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Kritika komunistů zůstávala konst tní k ~ dvolební , .an lm prv em pre volebm propagandy Prava lidu
po celé předvolební období Nutno ale ~,. ~ ( díl d i , o. nci, ze se na roz 1 o jiných prvku propagandy)

s postupem času nijak viditelněji nestupňovala a několik dní před volbami ustoupila úplně.

Posledním článkem, který bychom mohli v Právu lidu v předvolebním období označit

za kritický vůči KSČ, se v listu objevil pět dní před volbami. Právo lidu se v něm

pozastavovalo nad tím, že komunisté před volbami využívají ve své kampani i Rudou

armádu, což bylo proti dohodě stran Národní fronty. "Je jen litovati, že v tomto případě

komunisté dohodu nedodrželi. Na nárožích objevily se plakáty, na kterých je obrázek

sovětského tanku, obsazeného Rudou armádou projíždějícího pražskou Prašnou branou a

nápis: Piišli včas '. Na plakátu pakje pěticípá hvězda a písmena ,KSČ '. Pod tyto plakáty pak

jsou vylepovány jiné plakáty pak jsou vylepovány jiné plakáty ve stejné grafické úpravě

volající: , Volte komunisty '. Je to skutečně zneužívání jména Rudé armády pro úzké stranické

úkoly. "(Tamtéž, č. 117,21. 5. 1946: 1)

Nutno říci, že v Právu lidu se kromě snahy vymezit se vůči KSČ a ČSNS objevovaly i

některé texty, které kritizovaly Československou stranu lidovou, ovšem jejich intenzita ani

počet nebyly tak velké, abychom je mohli označit za jeden z charakteristických rysů

předvolební propagandy sociálně demokratického listu.

5.2.1.5 ČSSD je stranou pro všechny vrstvy obyvatelstva

Předvolební propagace sociálních demokratů směřovala - podobně jako tomu bylo II

KSČ či ČSNS - na všechny vrstvy tehdejší československé společnosti: na mladé lidi, ženy,

zemědělce, dělníky či živnostníky. V sociálně demokratickém listu se pravidelně objevovaly

předvolební rámečky s výmluvnými hesly typu "Mladý muži, mladá dívko! Sociální

demokracie je i tvoje strana ", "Rovnost žen s muži vybojovala Čs. sociální demokracie.

Volte kandidátku č. 3" nebo například" Čs. sociální demokracie nechce ožebračit nikoho a

chce pomoci všem vykonnym zemědělcům ", ale také kupříkladu apely na dělnické a

živnostenské vrstvy, že právě ČSSD jim zaručí nejlepší podmínky k jejich práci.

Zvlášt' velkou pozornost věnovala strana před volbami velké voličské skupině žen,

které tvořily v tehdejší společnosti většinu 54 procenta a zemědělců, kteří za první republiky

tradičně volili agrární stranu. Ta ovšem měla účast v prvních poválečných volbách v roce

1946 zakázanou, což znamenalo, že se na politickém trhu uvolnilo více než milion hlasů od

lidí let v r ~ h dovali koho budou volit Apel Práva lidu na zemědělce, aby volili1 1, en se nove roz o, .
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sociální demokracii, velmi dobře charakterizuje například článek Jana Smetáčka "Zemědělci

před historickým rozhodnutím", který si čtenáři mohli přečíst pouhé tři dny před

Parlamentními volbami VenkovsVt' lidé v idči v v
. " I I e se presve Cl, ze program es. soc. demokracie

neisou hesla ani agitace neni rámus . b bl' ". ,
'.I ,anz u ma, neni vymysl ani nesmysl, neboť za timhle

programem jdou lidé pevní jak skála, spolehliví jako suk, který nikdy za žádných okolností

nepovolí. Dnes je přes milion zemědělských hlasů, které stojí před historickým rozhodnutím,

zda se u nás půjde hned za pokrokem kulturním, sociálním a hospodářským, za štěstím a

k blahobytu: demokraticky a lidsky, slušně a poctivě. (...) Tolik věříme všem českým

chalupníkům a sedlákům a jejich vynikajícím pracovnicím-ženám, že se nezaleknou a že se

rozhodnou jíti se stranou, která dokázala, že je jí člověkpráce, ať v dílně, v továrně, na poli

nebo v učebně vždycky tím nejmilejším druhem, spolupracovníkem, přítelem a soudruhem. "

(Právo lidu, roč. 49, č. 119,23. 5. 1946: 2)

Snaha ČSSD oslovit prostřednictvímPráva lidu všechny relevantní sociální vrstvy (z

toho početné skupiny žen a zemědělců zvlášť) byla poměrně logická. Jak ale ukázaly volební

výsledky, z největších volebních zisků se u těchto skupin nakonec mohli radovat komunisté.

Sociální demokraté za nimi zůstali daleko pozadu.

5.2.1.6 Využití známých osobností v předvolební kampani

Týden před volbami přišlo Právo lidu se snahou využít v předvolební kampani některé

přední osobnosti tehdejšího kulturního a intelektuálního života. Tento propagandistický

prvek se objevoval zejména v rubrice "Proč jsem sociální demokrat", ve které šest poměrně

významných osobností tehdejšího kulturního života vysvětlovalo, proč budou volit právě

ČSSD. Mezi nimi byli například rektor tehdejší Univerzity Karlovy Jan Bělehrádek,

univerzitní profesor Karel Krejčí nebo kulturní novinář Jan Wenig. Básník Josef Seifert,

který byl zřejmě nejvýznamnější a nejznámější osobností, která se před volbami 1946

k sociálním demokratůmhlásila, své sympatie k ČSSD pouhý den před otevřením volebních

místností vysvětloval následovně. "Jsem sociálním demokratem, protože jsem celým svým

životním názorem socialistou a protože věřím, že příští socialistický stát v našich hranicích

neni myslitelný bez demokracie; stará tradice v našich dějinách piedurčuje toto přesvědčení.

(...) Jsem sociálním demokratem, protože tato strana při vší své stranické přísnosti

nepokoušela se nikdy vřaditi lidskou osobnost zcela mechanicky do stranické mašinerie bez

ohledu najejí vývoj." (Právo lidu, roč. 49, Č. 121,25.5. 1946: 4)
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Podobně se ve stejný den vyznával ze sympatií k ČSSD i tehdejší rektor Univerzity

Karlovy jeden z kandidátů na poslance Jan Bělehrádek Ta' ii st • () t .. t k
. JI V naSl s rane ... zas UpUJl a

trochu vědu a to proto, že naše strana se snaží propagovat socialismus rozumem a má tedy

k vědě nejblíže. Proto jsem si ji zvoli! jako socialista a jako vědec, A za druhé jsem si ji zvolil

proto, že jako ve straně rozumové a pokrokové, že mi tam bude nejméně překáženo v politice

nadstranické a takovou politiku jedině musíme dělat, jakmile má být politikou kulturní. "

(Tamtéž, č. 121,25.5.1946: 4)

V den voleb, 26. května 1946, pak Právo lidu vydalo pod názvem "Kulturním

pracovníkům!" výzvu umělců a intelektuálů spojených se sociální demokracií, aby kulturní a

intelektuální elity volily ČSSD. "V Československé sociální demokracii má každý tvůrčí

pracovník dokonalou možnost získati vnitrostranickou demokracií a svobodou rozhodnou

platnost svému mínění, jakmile se zná k uvedeným rámcovým zásadám kultury demokratické

a socialistické. Žádáme všechny. kdož tak dosud neučinili, aby se nám přihlásili a naši práci

včas podepřeli. " (Tamtéž, č. 122, 26. 5. 1946: 5) Kromě rektora Jana Bělehrádka tento

manifest podepsal například básník Kamil Bednář, Nicméně ve srovnání s masou velmi

známých umělců a intelektuálů, kteří podporovali KSČ, byla podpora sociální demokracie ze

strany tehdejších společenských elit výrazně nižší. A právě tato skutečnost velmi omezovala

účinek snahy Práva lidu využít propagandistického prvku podpory "známých osobností" ve

prospěch volebního úspěchu sociální demokracie.

5.2.1.7 Podrobné líčení předvolebních shromážděníČSSD

Právo lidu se snažilo - podobně jako Rudé právo či Svobodné slovo - využít reportáží

z předvolebních shromáždění svého vydavatele k tomu, aby zdůraznilo jeho masovou

podporu mezi potenciálními voliči. Zároveň díky těmto líčením ze setkání politiků ČSSD

s lidmi přenášelo Právo lidu základní programová poselství sociální demokracie mezi své

čtenáře. Na rozdíl od Svobodného slova, které se soustředilo zejména na pokrývání

předvolebních shromáždění z Prahy, přinášelo Právo lidu reportáže z předvolebních mítinků

svého vydavatele z různých míst tehdejších Čech. Nejčastěji se v reportážích objevoval

předseda strany Zdeněk Fierlinger, ministr průmyslu Bohumil Laušman a ministr výživy

Majer. Poprvé Právo lidu tento propagandistický prvek použilo Právo lidu již téměř dva

týdny před volbami, jeho masivnější využití však můžeme pozorovat až v posledních

předvolebních dnech, Například v reportáži z předvolebního shromáždění nazvané "Proč lid
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bude volit sociální demokracii?" líčí Právo lidu předsedu ČSSD a tehdejšího předsedu vlády

Zdeňka Fierlingera jako důležitého garanta poválečných změn. "V přeplněném sále

Dělnického domu na Stielnici v Hradci Králově uvítal soudr. Fierlinger především velkou

účast mládeže a žen. Piipomněl všechny vymoženosti naší loňské květnové revoluce:

republika získala skutečnou svobodu, nezávislost; byla nastoupena cesta skutečné lidové

správy, zestátněním průmyslu a peněžnictví byl dán základ k nové, spravedlivější politice

hospodářské i sociálni. "(Právo lidu, roč. 49, č. 120,24.5. 1946: 2)

Právo lidu mohlo na rozdíl od ostatních sledovaných deníků využít při popisování

předvolebních shromáždění i fakt, že sociální demokracii přijel podpořít významný politik ze

zahraničí, poslanec britské Labour Party Ernest Davies. Ten mimo jiné podle Práva lidu tři

dny před volbami v pražské Lucerně na podporu českých sociálních demokratů řekl: " Také

my Angličané zestátňujeme banky a peněžnictví, aby kapitál sloužil lidu, který dříve musil

sloužit kapitálu. Zestátňujeme doly a připravujeme se k zestátnění těžkého průmyslu a pak

přijdou na řadu elektrárny a plynárny. Velká Británie a Československo bojovaly bok po

boku. Labour Party a Čs. sociální demokracie mají společné zásady a cíle. Společně jsme

porazili reakcionáře, kteří se už nikdy nevrátí. Labour Party zvítězila u britského lidu a Čs.

sociální demokracie zvítězí v neděli. Labour Party vzkazuje českým soudruhům své srdečné

pozdravy a přeje jim plný úspěch v nedělních volbách. Ať žije sociální demokracie!"

(Tamtéž, č. 121,25.5.1946: 2)

Právo lidu mohlo faktor zahraniční podpory ze strany Labour Party využít proto, že

Davies byl jedním ze zahraničních pozorovatelů, kteří dohlíželi na regulérnost tehdejších

československých voleb, a byl tak v té době v Československu přítomen. Právo lidu dokázalo

této situace beze zbytku využít, a mohlo tak svým čtenářům jinými slovy říct, že sociální

demokraté mají podporu od britské vládní Labour Party, která několik měsíců před

květnovými volbami dokázala zvítězit i nad konzervativci vedenými tehdejším britským

válečným hrdinou Winstonem Churchillem.

).2.2 Prvky propagandy v Právu lidu po volbách 1946

ČSSD získala na území tehdejšího Československa ve volbách pouze 12 procent.

, . ~ ký h .' e obdržela 15 58 procenta hlasů ale i tak skončila ve volbách meziamci ces c zerru SIC , '

kými stranami jednoznačně poslední. (Kaplan 1991: 48, Mareš 1993: 258)
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Sociální demokraté byli s volbami ieště ,~ k" ~ , dní . l' ,I jes e mene spo ojeru nez naro m SOCla isté.

Vedení strany počítalo s tím, že ČSSD bude po volbách druhá hned za komunisty a poslední

místo v českých zemích brali vysoce postavení funkcionáři strany, ale i řadoví členové jako

opravdový neúspěch. Historik Karel Kaplan připomíná, že zklamání z volební prohry

zachvátilo celou ČSSD. "Část členů a funkcionářů reagovala pasivitou; rozhodující však

byla silná vlna kritiky, která se zvedla ve funkcionářských sborech a mířila proti vedení. "

(Kaplan 1991: 51)

Pravdou ovšem je, že zklamání z volebního neúspěchu ČSSD se na stránkách Práva

lidu nijak přímo neprojevovalo. Naopak. Sociálně demokratický deník se snažil zejména

stranickou veřejnost ubezpečit, že volební výsledky vlastně žádným neúspěchemnejsou a že

strana zůstává i po volbách silná a konsolidovaná. Nicméně po důkladnější analýze obsahů,

které začalo Právo lidu po volbách nabízet, můžeme říci, že volební porážka a z ní

vyplývající zklamání se v deníku projevila nepřímo - velmi výrazným snížením intenzity

stranické propagandy. Tento pokles podobně výrazný jako u národně socialistického

Svobodného slova.

Politická propaganda ve prospěch ČSSD na stránkách Práva lidu po volbách velmi

citelně oslabila. Tento trend dokladuje i fakt, že se v Právu lidu v prvních třech týdnech po

volbách objevilo pouze 61 propagandistických článků zaměřených ve prospěch sociální

demokracie, což je ve srovnání se stejným obdobím před volbami necelých 45 procent. Sedm

prvků předvolební propagandy bylo nahrazeno třemi novými propagandistickými prvky:

1. Snaha přesvědčitčtenáře, že prohra sociálních demokratů v parlamentních volbách vlastně

nic neznamená.

2. Úsilí obhájit, že volební strategie zdůrazňující kromě zájmu strany i zájem celého státu

byla správná.

3. Sociální demokracie po volbách posiluje, přišly k ní tisíce nových členů a má vůli zlepšit

své postavení ve společnosti

5.2.2.1 Snaha přesvědčit čtenáře, že prohra sociálních demokratů

v parlamentních volbách vlastně nic neznamená

Právo lidu se hned v prvním velké povolební analýze na titulní straně nazvaném

"Velké vítězství demokracie a národní fronty", kterou napsal předseda strany a premiér

Zd ěk F' I' žilo zejména vnitrostranickou veřejnost přesvědčit, že poslední místoene ier mger, snazi
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ve volbách v rámci česky'ch zemí není pro st žádnc 'v h F' li . vranu za nym neuspec em. ier mger, jernuz se
jako vůbec prvnímu (a dodnes posl dní ) v d d . lá v ,e mmu pre se OVl vady v ceskoslovenske a

české historii stalo, že jako premiér dovedl svou stranu ve volbách k poslednímu místu,

zhodnotil volby jako úspěch. Zkoumáme-li objektivně výsledky voleb a chápeme-li správně

smysl dnešní velké převratové doby, můžeme říci, že nás výsledky nepiekvapuji a že můžeme

být s nimi spokojeni. " (Právo lidu, č. 49, zvláštní vydání, 27.5. 1946: 1)

Velmi podobná snaha ujišťovat čtenáře, že sociální demokraté jsou s výsledky voleb

spokojeni, se objevovala v Právu lidu po celé sledované období. Právo lidu dokonce

neopomnělo necelý týden po volbách v této souvislosti zdůraznit, že Ústřední výkonný výbor

strany (tedy nejvyšší orgán mezi sjezdy) poděkoval ministrům Zdeňku Fierlingrovi,

Bohumilu Laušmanovi a Václavu Majerovi "za jejich velkou práci" a vyslovil jim plnou

důvěru. (Tamtéž, Č. 126, 1. 6. 1946: 1)

Instruktivní je v této souvislosti i článek od 1. L. Fischera nazvaný "Rozhodující úloha

sociální demokracie", kde si autor pochvaluje, že ČSSD bude v povolební konstelaci velmi

důležitou středovou silou politického spektra, jejíž příklon nalevo či napravo bude

rozhodovat o konkrétní politice Národní fronty. "Poměrně dobře dopadly volby pro stranu

sociálně demokratickou. (..) Největšijejí volební zisk spočívá v tom, že se stala skutečným

jazýčkem na váze v našem budoucím politickém dění, a bylo by si přáti, aby toto své poslání

plnila s plným vědomím státnické odpovědnosti. " (Tamtéž, Č. 126, 1. 6. 1946: 2)

Podobné texty, jejichž snahou bylo ujišťovat stranickou i nestranickou veřejnost, že

ČSSD rozhodně není volební porážkou nijak zdrcena, se na stránkách Práva lidu objevovaly

až do konce sledovaného období. Vedení ČSSD, které mělo nad obsahem Práva lidu

kontrolu, se snažilo touto strategií očividně ukázat, že sociální demokracie se nenechá dostat

kvůli poslednímu místu ve volbách do defenzivy a že chce i po volbách tmelit dohromady

politické zájmy stran Národní fronty. Tedy zájmy KSČ na straně jedné a zájmy národních

socialistů a lidovců na straně druhé. Bez větších ambicí, aby se ČSSD v blízké době stala

jednou z hlavních politických sil v zemi.

5.2.2.2 Úsilí obhájit, že volební strategie zdůrazňující kromě zájmu strany i
zájem celého státu byla správná

Sociální demokraté se i přesto, že nepovažovali volební porážku za neúspěch, snažili

1, d· d v' k ll' V rámCI' česky'ch stran nejméně hlasů. A chtěli vnitrostranickou ina ezt uvoc, proc ZIS a
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širokou veřejnost přesvědčit ~ lé zhl, ze epe v edem k rozložení politických sil dopadnout

nemohli. Tento moment se obievil J" ~ 't " "~
J lZ V Cl ovane prvm povolební analyze predsedy strany

Zdeňka Fierlingera který poněkud fatalistl'cké ětlení , . v d lb' ., 1. vysve eru spravnosti pre vo e m strategie

formuloval takto. "Jsme stranou, která se snaží spojovat t b I t~ b () . led ~ t
J o, co Y o re a ... , 1 yz o

nebylo vždy na mnohých místech populární. Neboť jsme se snažili zachránit u nás vnitřní

sociální mír, který umožnil úspěšné budování našeho státu prvního roku. (..) Kdyby naše

politika nebyla bývala tak důsledně loyální vůči myšlence Národni fronty, kdybychom byli

chtěli zahájit nějaké křižácké tažení za rozbití socialistického tábora, jak nám bylo zprava

často našeptáváno, pak bychom byli snad trochu získali z nesocialistických prvků, zato

bychom byli ztratili daleko víc hlasů poctivých demokratických socialistů. Pak by naše strana

(..) byla na to velmi draze doplatila. Kdo ví, zda by mohla do příštích voleb vůbec jít jako

strana samostatná. (Právo lidu, roč. 49, zvláštní vydání, 27. S. 1946: 1-2)

Velmi výstižný je v této souvislosti článek od Jana Vaňka, který týden po volbách

popisuje, jak se snažilo vedení ČSSD volební porážku propagovat jako úspěch dosavadní

politické taktiky. "Po dva dny se vrcholné orgány naší strany, piedstavenstvo a ústřední

výkonný výbor strany zabývaly povolebni situací. Zástupci všech krajů se sešli, aby zaujali

stanovisko k politické linii strany a k taktice strany. A je dokladem vnitřní konsolidovanosti

strany sociálně demokratické, že závěrem těchto obsáhlých porad je, že na politické linii

strany se nic neměni, protože tato dosavadní linie se osvědčila jako cesta, po níž možno

bezpečně jít vstříc nové budoucnosti. " (Tamtéž, č. 127, 2. 6. 1946: 2)

Novináři a špičky strany se pak snažili na stránkách Práva lidu přesvědčovat, že

ČSSD vlastně ani nic jiného než pokračovat dál ve stejné taktice, ani nezbývá, protože

v příštích volbách se dosavadní postup této levicové straně jistě vyplatí. Tak to alespoň na

stranách listu - například v článku "Do nové práce" - tvrdil téměř dva týdny po volbách

předseda strany Zdeněk Fierlinger. " Vpříštích volbách bude lid soudit již daleko realističtěji,

bude soudit politické strany podle toho, jakým přínosem ta či ona strana přispěla

k uskutečnění sociálních a demokratických cílů vytyčených naší národní revolucí. Musíme se

dáti do společného díla s přímo fanatickou vírou, že cesta, po které jsme vykročili, je jedině

dobrá a správná a že jen tak splníme ono velké poslání, které v novodobém vývoji sociální

demokracii připadl ajemuž musí zůstati věrnou." (Tamtéž, 7. 6. 1946: 2)

Hned po volbách začala část členské základny vytýkat předsedovi strany Zdeňku

F · I' . říliš lkv příklon ke komunistům (Kaplan 1991: SO-Sl) a tyto argumentyier mgrovi pn lS ve y

v'v ,. .., p r -em lidu které měly legitimizovat dosavadní postup ČSSD, bylyrozsirovane rmrno Jme rav ,
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zjevně namířeny nejen na uklidnění voličů sociální demokracie, ale začaly být součástí

dalšího povolebního vnitrostranického souboje o budoucnost strany.

5.2.2.3 Sociální demokracie po volbách posiluje. Přecházejí k ní tisíce
nových členů

Právo lidu nejen usilovalo o to, aby volební porážka ČSSD nebyla interpretována jako

prohra dosavadní politiky strany, ale zároveň se snažilo členy i funkcionáře strany ujišt'ovat,

že po volbách popularita strany mezi lidmi stoupá, což znamená, že sociální demokraté

posilují. Jedním z hlavních argumentů měl být fakt, že se do strany v reakci na volební

porážku začaly po celé republice tisíce nových členů. Na stránkách Právo lidu začala být tato

nová propagandistická strategie (zaměřená na zlepšení rozpačité atmosféry ve straně) patrná

dva týdny po volbách. "Ze všech krajů docházejí ústrednimu vedení Čs. sociální demokracie

zprávy o piilivu nových členů do strany. Praha i Pardubice, Moravská Třebová i Brandýs n.

L., města i vesnice mlUVÍ v tomto směru jednou řečí. Lid si uvědomuje, že národ a republika

potřebují silnou a mohutnou sociální demokracii, a proto - jak ve čtvrtek konstatovalo

představenstvo strany - hned v prvních dnech po volbách se přihlásilo do sociální

demokracie několik tisíc nových členů." (Právo lidu, roč. 49, č. 133,9.6. 1946: 1)

Tento nový propagandistický prvek Práva lidu měl vést kjednomu obecnějšímu cíli

ČSSD: vrátit členům a funkcionářům strany optimismus a vyburcovat je k další politické

činnosti, která měla být zúročena posilováním sociální demokracie jak na úkor KSČ, tak i na

úkor národních socialistů a o dva roky později měla být korunována volebním úspěchem

strany při parlamentních volbách v roce 1948.
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ŠESTÁ KAPITOLA: Volby 1946 a Lidová demokracie

6.1 Stručný vývoj Lidové demokracie od konce války do kVětnových
voleb

Lidová demokracie - jinak také tiskový orgán Československé strany lidové - vznikla

po 2. světové válce transformac í z lidoveckého deníku Lidové listy. Ty na rozdíl například

od Práva lidu či Rudého práva vycházely i v době protektorátu. Lidová demokracie po válce

poprvé vyšla 12. května . Podobně jako v případě Svobodného slova, i u Lidové demokracie

došlo po válce k výrazné obměně redaktorů. Museli odejít lidé, kteří si zadali za války

s protektorátní mocí. (Kiivánková-Vatrál1989: 57)

Tiskárnu měla Lidová demokracie v pražské Václavské ulici č . 12. Šéfredaktorem

Lidové demokracie byl po válce Josef Doležal. (Blodigová, Kopplová, Sekera 2002: 73)

Kromě Doležala patřili v letech 1945 a 1946 mezi výrazné novinářské osobnosti tohoto

lidoveckého listu i odpovědný redaktor František Formánek, Simeon Gehlfand nebo Pavel

Tigrid nebo kulturní redaktor Jan Strakoš, ale hojně do něj přispívali i někteří přední

lidovečtí politici , jako například Helena Koželuho vá nebo tehdejší ministr pošt František

Hála.

Lidová demokracie měla v letech 1945 a 1946 průměrný denní náklad 185 tisíc

výtisků (Zieris 1947: 24) a také ona měla podobně jako ostatní deníky velmi početnou

čtenářskou obec, která se o lidoveckou politiku zajímala. Zatímco na podzim 1945 měla

Československá strana lidová zhruba 350 tisíc členů, o rok později stoupl tento počet na půl

milionu. (Kaplan 1991: 36)

List jednoznačně podporoval politickou linii Československé strany lidové a často se

pouštěl s konkurenčními deníky do politických polemik. Ve většině případů však diskuse

v Lidové demokracii nebyla tak vyostřená, jako například ve Svobodném slovu nebo Rudém

právu. Nejvíce Lidová demokracie kritizovala komunisty, o poznání méně pak vytýkala

politické kroky sociálním demokratům a národním socialistům.

Noviny měly - podobně jako konkurenční politické tiskoviny - v roce 1945

standardně čtyři stran y. (Bednařík 2004 : 136) Od začátku roku 1946 se pak rozsah Lidové

demokracie zvýšil na šest až osm stran. V průběhu květnových voleb měla Lidová

demokracie většinou oněch "povolených" osm stran , méně často její rozsah klesl na šest

stran.
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Lidová demokracie neměla vletech 1945 až 1946 pevně strukturované domácí a

zpravodaj ství, takže články z domácí či zahraniční politiky mohli čtenáři střídavě nalézt

prakticky v celém listě s výjimkou poslední strany osm (popřípadě šest), která byla

vyhrazena sportovním událostem. K lepší orientaci v listě sloužilo několik pravidelných

rubrik. Na straně tři byla rubrika "Poznámky dne" nebo rubrika "Poznámky a dopisy", ve

kterých se nejen novináři, ale i čtenáři pravidelně vyjadřovali k aktuálním, většinou

politickým událostem. Na straně čtyři konzumenti Lidové demokracie našli zpravidla rubriku

,,2 kulturního světa" vedenou kulturním redaktorem Janem Strakošem. Na stranách pět či na

straně sedm pak bývala inzertní rubrika nazvaná "Malý oznamovatel". Kromě zpráv

z domácí a zahraniční politiky přinášela Lidová demokracie čtenářům pravidelné zprávy

z vědy, ale také například programy divadel nebo rozhlasu.

S tím, jak se blížily parlamentní volby, tak sílilo v Lidové demokracii volební a

obecně politické zpravodajství. Lidová demokracie několik týdnů před volbami dokonce

zavedla na straně dvě zvláštní rubriku "Volební hlídka", která se věnovala aktualitám, radám

či postřehům, které byly spjaty výhradně s volebním děním. Ideová profilace Lidové

demokracie před volbami sílila, prakticky nikdy ovšem politické polemiky v tomto listu - na

rozdíl od Rudého Práva či Svobodného slova - nepřekročily meze slušnosti.

6.2 Reflexe voleb 1946 v Lidové demokracii. Metody politické
propagandy ve prospěch ČSL, obraz soupeřů ČSL v Lid. demokracii

Lidová demokracie ve svých předvolebních i povolebních článcích jednoznačně

stranila svému vydavateli, kterým byla ČSL. Síla pozitivní politické propagandy i míra

útočnosti vůči politickým soupeřům byla ve srovnání s Rudým právem i Svobodným slovem

slabší Lidová demokracie se nicméně intenzitou politické propagandy ve prospěch svého,

vydavatele vyrovnala sociálně demokratickému Právu lidu.

Předvolební politická propaganda měla v Lidové demokracii jeden základní motiv,

kterým byla snaha pasovat ČSL do role jediné nesocialistické alternativy vůči třem více či

méně socialistickým stranám a představit lidovce jako hlavní garanty svobody a demokracie

v poválečném Československu. Po volbách intenzita politické kampaně - podobně jako u

ostatních sledovaných deníků - výrazně poklesla. Lidová demokracie se po volbách

tř d' I iišťovánl' že ČSL bude i přes porážku ve volbách hlavní politickou silou,sous e ova a na UJi ,

která bude chránit demokratický politický vývoj.
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textech Je při důkladné analýze možné rozpoznat pět

základních propagandistických prvků, což politické propagandy, což je ve srovnání

s ostatními sledovanými listy také nejméně. Mezi těchto pět prvků politické propagandy

Lidové demokracie patřilo:

1. Zdůrazňování faktu, že ČSL je jedinou nesocialistickou stranou.

2. Negativní vymezení vůči KSČ.

6.2.1 Prvky propagandy v Lidové demokracii před volbami 1946

V hlavním lidoveckém deníku se třl' týdny Y d lb ' bi 'I'J pre vo arm o jeví o celkem 107

propagandistických článků, které stranily vydavateli novin, což je nejméně ze všech

sledovaných deníků. V těchto

3. Lidová strana je hlavním garantem demokracie a zachování soukromého vlastnictví.

4. Přesvědčování, že ČSL je stranou pro všechny.

5. Reportáže z předvolebních shromáždění ČSL.

6.2.1.1 Zdůrazňování faktu, že ČSL je jedinou nesocialistickou stranou

Lidová demokracie využila před volbami toho, že ČSL zůstala po válce jedinou

stranou, která se otevřeně nehlásí k jedné z forem socialismu a postavila na výlučnosti

lidovců hlavní pilíř své předvolební propagandy. Ten se projevoval zejména negativním

vymezením vůči komunistům, ale částečně i vůči dalším dvěma socialistickým stranám.

Pregnantně tuto snahu o definování lidovců jako jediné nesocialistické alternativy vystihuje

například článek ministra pošt Františka Hály, který Lidová demokracie otiskla na titulní

straně dva týdny před volbami. "V těchto volbách národ rozhodne, jde-li s marxisty, t. j.

s komunisty a socialisty, anebo s demokratickými stranami, které odmítají totalismus

marxistický a žádají uskutečněnísociálně-reformníchsnah, které jediné jsou únosné pro náš

lid, a to jak vzhledem k naší hospodářskéa sociální struktuře ..., tak také vzhledem k tradicím

národním, které jsme po staletí pěstili. (..) Strana lidová jako jediná strana nesocialistická

svým krest'ansko-sociálnim programem reformním ukázala se jako jediný možný činitel

k uspokojivému řešení a uspořádání všech našich národních, politických, sociálních a

kulturních potřeb a problémů, "(Lidová demokracie, roč. 2, Č. 110, 12.5.1946: 1)

Toto negativní vymezení vůči všem ostatním (socialistickým) stranám Národní fronty

a zdůrazňování vlastní (nesocialistické) výjimečnosti spolu s blížícími se volbami sílilo a

vyvrcholilo v článku předního lidoveckého politika Ivo Ducháčka, který vyšel v Lidové

demokracii pod názvem "Volič stranicky neorganisovaný" tři dny před parlamentními
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volbami. Ducháček se zároveň v tomto článku snažil prostřednictvím stranického deníku

lidové strany na poslední chvíli pro ČSL získat nerozhodnuté voliče. "Český volič nestraník

rozhoduje se v podstatě mezi dvěma kandidáty na jeho důvěru. Mezi socialistickým blokem

na straně jedné a stranou lidovou, stranou nesocialistickou na straně druhé. V tomto

rozhodování ho nemate dnešní skřípění protichůdně roztočených kol v socialistickém bloku.

Ví totiž, že socialismus všechny tři strany loni 18. června spojil v blok a že je po volbách zase

patrně sdruží. Socialistický cíl - kolektivisace všeho vlastnictví - spojuje socialisty

demokratické, národní a bolševické tak těsně, že v rozporu s myšlenkou Národní .fronty tyto

tři strany loni pokusily se vystrnadit nesocialistickou stranu lidovou kamsi na periferii naší

politiky. "(Tamtéž, č. 119,23.5. 1946: 1)

6.2.1.2 Negativní vymezení vůči KSČ

Zatímco proti národním socialistům a sociálním demokratům se Lidová demokracie

vymezovala jen nepřímo, negativní vymezení vůči komunistům bylo o poznání silnější a

stalo se postupem času jedním z nejdůležitějších rysů celé předvolební propagandy Lidové

demokracie. Lidovecký list kritizoval nejen zneužívání rozhlasu a filmu ve prospěch KSČ,

které přicházelo zejména ze strany ministerstva informací, ale také konkrétní nedemokratické

praktiky komunistů.

Lidová demokracie před volbami přinesla (podobně jako Svobodné slovo) materiál o

již zmiňovaném komunistickém předvolebním násilí, které se událo necelé dva týdny na

zasedání místního národního výboru v Třešti. Ten jednal o uznání národní spolehlivosti o

tom, zda uznat národní spolehlivost jednoho místního významného podnikatele Rudolfa

Bartoňka. Zatímco národní socialisté a lidovci chtěli osvědčení o národní způsobilosti vydat,

komunisté byli proti tomu a přivedli si na zasedání dav lidí, který po hlasování (v němž

komunisté nakonec prosadili svou vůli) napadl fyzicky zastupitele lidovců a národních

socialistů. Lidová demokracie popisovala předvolební násilí členů KSČ takto: "Po oznámení

výsledků hlasování (. ..) vrhl se dav na všech 14 členů MNV, plival po nich, kopal je za

nepředstavitelného řevu nadávek. V zasedací síni byl mimo jiné pokopán a insultován člen

Jt.1NV za Čsl. stranu lidovou vlastenecký kněz P. František Kiehlik a člen za stranu nár. soc.

Doležal." (Lidová demokracie, roč. 2, č. 113, 16.5.1946: 3)

Pouhých pět dní před volbami pak Lidová demokracie v článku "To je jejich

demokracie" upozornila na další příklad předvolebního násilí ze strany komunistů, které se
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odehrálo v obci Trhové Dušníky na Příbramsku, kde měl podle listu místní člen KSČ Jiří

Cink napadnout a surově zbít místní členku ČSL Bělu Krákorovou a její matku. Lidová

demokracie toto předvolební násilí velmi tvrdě odsoudila a ve stejném článku, v němž

informovala o násilí v Trhových Dušníkách, varovala před tím, že podobné nepřijatelné

způsoby politického boje by mohli komunisté v případě svého úspěchu používat i po

květnových parlamentních volbách. "Stačí, abychom nad slunce jasně ze skutečné praxe ...

viděli, jak vypadá ta .jejich demokracie' vpraxi, a kde ožívají surové gestapácké způsoby,

které ještě všichni máme v živé paměti. Ptáme se vás, především vy, političtí vězňové, kteří

jste podobné rány pocítili na svém vlastním těle, co tomu říkáte? Neožívá ve vaší mysli

všechno to, co jste prožívali, o čem jste si se zaťatou pěstí přísahali, že musí vymizeti z naší

drahé domoviny? Takové Trhové Dušníky právě jako Třešť na Moravě volají na poplach!

Občané, za žádnou cenu nesmějí ožíti ony zrůdné způsoby, jež jsme zakusili od gestapáckých

tyranů!" (Tamtéž, č. 117,21. 5.1946: 6)

Předvolební kritika praktik KSČ a zejména upozorňování na nedemokratičnost jejích

záměru se (s tím, jak se blížily volby) v Lidové demokracii stupňovala a vyvrcholila ve dvou

článcích, které před volbami v Lidové demokracii otiskl novinář Pavel Tigrid. Ten čtyři dny

před volbami uveřejnil na titulní straně novin článek nazvaný ,,Abychom věrni opravdu

zůstali", který varuje před tím, že komunisté jsou stranou ohrožující samotné základy křehké

demokracie. "Máme u nás politickou stranu, Komunistickou stranu Československa, která se

neštítí žádného prostředku, jen aby dosáhla svého cíle. Policejní režim, partajníjustice, tajná

policie, myšlenková totalita, lež a teror - to vše je možné ve jménu cíle, světícího i ty nejhorši

prostředky. Dejme těmto lidem moc ve státě a octneme se v mžiku v přímém rozporu s naší

tradicí ethickou, politickou i kulturní." (Tamtéž, č. 118,22.5. 1946: 1)

Pouhý den před volbami pak Pavel Tigrid na adresu komunistů článku na titulní

straně Lidové demokracie nazvaném "Bez svobody a lidskosti není života" prorocky napsal:

"Nemůžeme se nechat šálit: jednoroční zkušenosti z našeho vnitropolitického života

prokázaly nad sluncejasně, že jsou u nás silné politické skupiny, kterým cíl, sebepomylenějši,

světí všechny prostředky, a které se nezastaví ani před lidským a politickým terorem,

udavačstvím, lží nátlakem, usměrňováním, policejním režimem, partajní justicí. Dáme-li

těmto skupinám největší moc ve státě, je jasné, že nemáme mnoho nadějí, abychom přetrvali

. k trod . k tát ( ) Be 7 svobody a bez lidskosti neni důstojnéhoživota! My je budemeJa o naro aJa o s o .. • -

hájit v zápase třeba i nerovném. " (Tamtéž, č. 121, 25. 5. 1946: 1)
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Tato snaha Lidové demokracie zvrátit na poslední chvíli volební výsledek

v neprospěch komunistů se však již nesetkala s úspěchem. Lidé uvěřili ve volbách slibům

KSČ, že zachová všechna demokratická práva a svobody a masově šli volit komunisty, kteří

nakonec v rámci českých zemí získali dvě pětiny všech hlasů. Lidová strana ovšem snahou

využít antikomunistickou propagandu hájila i své budoucí právo na demokratické působení

v rámci stranického systému. Z článků Lidové demokracie je totiž zřejmé, že právě

antikomunističtí členové tehdy nejpravicovější strany se museli v případě získání

mocenského monopolu ze strany KSČ velmi reálně obávat o svou politickou budoucnost.

6.2.1.3 Lidová strana je hlavním garantem demokracie a zachování
soukromého vlastnictví

Velmi důležitým prvkem politické propagandy Lidové demokracie byla v celém

předvolebním období rovněž snaha profilovat ČSL jako hlavní záruku toho, že bude

v Československu i po volbách zachována poválečná míra svobody a demokracie. Lidová

demokracie se nejen poměrně intenzivně snažila zdůraznit, že lidovci jsou jedinou

nesocialistickou alternativou vůči třem ostatním českým politickým stranám, ale zároveň

s tím kladla důraz zejména na to, že ČSL bude nejzásadnějším ochráncem soukromého

vlastnictví, které stana považovala pro udržení demokracie za naprosto nezbytné. Zároveň se

tím snažil deník získat na stranu lidovců malé a střední podnikatele i další tradiční příznivce

předválečné pravice z řad střední třídy a tato snaha se velmi výrazně projevila již tři týdny

před volbami ve zveřejněném předvolebním provolání lidové strany, v němž její stranický

deník zdůrazňoval: "Československá strana lidová bude chránili hospodářský a sociální

střed národa, soukromé podnikatele, živnostníky a obchodníky před útlakem kolektivistických

snah podnikatelských. (..) Podnikatelé a živnostníci musí míti jistotu, že jejich soukromé

vlastnictví a samostatné podnikání jest bezpečno před nátlakem jiných forem

hospodářských. " (Lidová demokracie, roč. 2, č. 105, 5. 5. 1946: 2)

Tento propagandistický prvek kladoucí důraz na zachování svobody a

nedotknutelnosti podnikání využívala Lidová demokracie celé předvolební období a

objevoval se ve většině čísel hlavního lidoveckého deníku, které před volbami vyšly. K apelu

na živnostníky, podnikatele a také soukromé zemědělce využívala Lidová demokracie nejen

článků kmenových novinářů či stranických politiků ČSL, ale také dopisů dopisy samotných

soukromých podnikatelů, kteří ujišt'ovali, že pouze ČSL je do budoucna schopna reálně

115



zabránit zestátnění jejich majetku. Takový dopis od podnikatele podepsaného Z. M. otiskl

lidovecký deník například necelé dva týdny před volbami. "Čtu různé letáky a všude stojí:

"naše strana je pro podporu soukromého podnikání, a proto, soukromý podnikatelé,

odevzdejte nám svůj hlas 26. května. ( ..) Ale co když to socialisté opravdu ve volbách

vyhrají? Vždyť se socialistické strany dosud nevzdaly svého konečného cíle, t. j. zestátnění

zemědělství, iemesel, obchodu, živností, svobodných povolání a pod.? Kde mám tedy jistotu

já a se mnou statisice soukromých podnikatelů, že se jednoho krásného jitra neprobudíme co

by zaměstnanci ve státních službách a pod dozorem a řízením státních úředníků? Tuto jistotu

neposkytují soukromým podnikatelům socialisté, nýbrž pouze a výhradně Čsl. strana lidová,

kteráje u nás jedinou nesocialistickou stranou." (Tamtéž, č. 112, 15.5. 1946: 2)

Se značným důrazem na ochranu podnikatelských práva svobod úzce souvisel i slib

ČSL, že se pokusí zabránit dalšímu znárodňování průmyslu a řemesel. Tento aspekt, kterým

chtěla Lidová demokracie na poslední chvíli získat pro ČSL hlasy z řad živnostníků,

zemědělců a podnikatelů znejistělých první poválečnou vlnou znárodňování, se ve

sledovaném období nejvýrazněji projevil v článku "Sociální reformy a osobní svobody

nezbytný předpoklad šťastnějšího života", jenž publikoval pouhé dva dny před volbami

lidovecký ministr pošt František Hála. "Jenom v mezích těch sociálních reforem, které jsme

provedli a které cizina nazývá vpravdě radikálními a smělými, je záruka sociální a

hospodářské naší svobody a zároveň obnovy. Jakékoliv další piekročováni těchto mezí

postupujícím znárodňováním, zestátňováním, socialisaci, bylo by skokem do tmy propasti.

Jedinec v takto socialisovaném procese nebyl by už svobodným člověkem, ale vpravdě

otrokem socialistické robotárny státní. " (Tamtéž, č. 120, 24. 6. 1946: 2)

Úsilí Lidové demokracie odlišit ČSL od ostatních tří českých stran velmi intenzivním

zdůrazňováním ochrany soukromého vlastnictví bylo vzhledem k tomu, že lidovci byli v roce

1946 ekonomicky nejpravicovější stranou, poměrně logické. Lidová demokracie se tímto

prvkem snažila získat předválečné voliče agrární, národně demokratické a dalších menších

středových a pravicových stran, kteří byli zaskočeni rychlou vlnou znárodňování a měli mít

teoreticky právě k nesocialistické ČSL nejblíže. Ovšem fakt, že všechny ostatní strany včetně

komunistů se rovněž snažily získávat hlasy prostřednictvím slibů na zachování soukromého

vlastnictví, efekt této předvolební politické strategie ČSL omezoval.
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6.2.1.4 Přesvědčování, že ČSL je stranou pro všechny

Snaha odlišit ČSL od všech ostatních socialistických stran nijak Lidové demokracii

nebránila v tom, že podobně jako všechny ostatní sledované (tedy socialistické) stranické

deníky zdůrazňovala, že právě jejich vydavatelská politická strana míří svým programem na

všechny vrstvy tehdej šího Československa. Prostřednictvím Lidové demokracie chtěli

lidovci oslovit nejen již zmíněné živnostníky, podnikatele či zemědělce, ale také například

ženy, studenty, sportovce, železničáře či ostatní veřejné zaměstnance. Velmi dobře toto

zacílení na zisk hlasů od všech relevantních voličských skupin ilustruje článek lidoveckého

ministra zdravotnictví Antonína Procházky a poslankyně ČSL Heleny Koželuhové, který

vyšel na titulní straně Lidové demokracie týden a půl před volbami, v němž oba přední

politici strany ujišťovali, že ČSL šlo vždy o blaho všech zaměstnanců i lidí, kteří se rozhodli

živit vlastní podnikatelskou iniciativou. " V ohledu sociálním jsme usilovali o docílení životní

úrovně každého z nás, dělníků, iemeslniků, úředníků, veřejných i soukromých zaměstnanců a

příslušníků svobodných povolání." (Lidová demokracie, roč. 2, Č. 113, 16.5. 1946: 1)

Zvlášť silně se ČSL zaměřovala na získání hlasů zemědělců, kteří přicházeli do

pohraničí obdělávat půdu po vysídlených sudetských Němcích. Tento výrazný prvek

předvolebního apelu lidové strany se objevil již tři týdny před volbami ve "Volebním

provolání strany lidové", které v Lidové demokracii vyšlo již tři týdny před volbami.

"Osídlením krajů, jež Němci opouštějí, byl rozmnožen počet českých zemědělců, občanů

pracujících na půdě, aby byl uživen národ. Národni shromáždění musí příslušnými zákony

urychliti osidlování tak, aby ti, kdož jsou za způsobilé hospodařiti na zabrané půdě, dostali

ihned zápis do pozemkových knih a (..) tatáž vlastnická práva jako zemědělci starousedlí.

Musí jim býti věnována veškerá pomoc, aby se mohli na nové půdě zakořeniti a aby nabyli

jistoty, že jim jejich piiděl nesmí vzíti. " (Tamtéž, Č. 105,5. 5. 1946: 1)

Nejrůznější sliby zemědělcům i zdůrazňování zásluh za rozvoj české vesnice se

v Lidové demokracii objevovalo po celé předvolební období. Strana se tímto

propagandistickým prvkem snažila nejen získat statisíce lidí, kteří přicházeli v průběhu

prvního poválečného roku do příhraničních oblastí, ale také přilákat bývalé voliče agrární

strany, která měla svou základu právě na českých vesnicích.

Velmi výrazně se Lidová demokracie ve prospěch ČSL pokoušela oslovit také

dělníky, kteří v roce 1946 na rozdíl od zemědělců z venkovských oblastí zrovna nepatřili

k základním pilířům voličské základny lidovců. Tento apel na dělníky se objevil v Lidové

demokracii před volbami hned několikrát a vyvrcholil v den voleb v článku nazvaném ,,0
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lepší zítřek dělníka", který napsal poslanec ČSL a člen představenstva Ústřední rady odborů

Jan Sova. Ten se mimo jiné snažil připomenout zásluhy lidovců na rostoucí životní úrovni

dělníků. "Strana lidová vždycky pracovala na tom, aby dělníkovi byla vyplácena taková

mzda, aby mohl uživiti nejen sebe, ale v mnoha piipadech i svou početnější rodinu, aby měl

existenční jistotu a nakonec aby mu bylo zajištěno i jeho stáří. Proto každý národně

uvědomělý dělník rozhodne se pro Čsl. stranu lidovou. " (Tamtéž, č. 122,26.5. 1946: 1)

Spolu se zdůrazňováním faktu, že ČSL je stranou oslovující všechny vrstvy

obyvatelstva také Lidová demokracie připomínala, že na kandidátkách lidovců najdou voliči

lidi ze všech relevantních společenských skupin. Což mělo vést k potvrzení toho, že

s kandidátkami lidovců se může ztotožnit opravdu každý. Tato součást snahy získat hlasy od

všech společenských skupin se nejvýrazněji projevila v textu "Obraz strany všeho českého

lidu - zastoupení všech stavů na kandidátních listinách Československé strany lidové", který

vyšel na titulní straně listu pět dní před volbami. Lidová demokracie v článku na konkrétních

příkladech dokazuje, že na kandidátních listinách ČSL jsou opravdu všechny relevantní

vrstvy národa - živnostníci, dělníci, podnikatelé, učitelé a profesoři, ženy, lidé ze

svobodných povolání, zaměstnanci armády, ale i například lékaři. List k tomu v rámci své

propagandy dodává: "Kandidátní listina Čsl. strany lidové je dokladem, že strana je opravdu

všestavovská, tj. celého národa, všeho lidu." (Tamtéž, č. 117,21. 5. 1946: 1)

Profilace lidovců do role "strany pro všechny" měla z hlediska předvolební

propagandy Lidové demokracie velký význam. Pokud se lidovecký deník snažil ČSL odlišit

od všech ostatních stran na základě toho, že je to jediný nesocialistický subjekt, musel tuto

tendenci při snaze získat co nejvíce voličů vyrovnávat stejně usilovnou snahou přesvědčit i

občany tradičně volicí socialistické strany, že lidovci budou po volbách hájit i jejich zájmy.

6.2.1.5 Reportáže z předvolebních shromáždění ČSL

Mezi výrazné prvky předvolební propagandy Lidové demokracie patřilo i popisování

předvolebních mítinků a shromáždění, které ČSL pořádala. Ve srovnání například s Rudým

právem či Svobodným slovem sice tento propagandistický prvek sice nebyl tak častý, ovšem

i Lidová demokracie ho zejména těsně před volbami hojně využívala jako doplněk ke svým

základním předvolebním sdělením.

Za podrobnější přiblížení stojí zejména dvě poměrně rozsáhlé reportáže, které Lidová

d kraci ~. 1 a titulní straně v těsné blízkosti před parlamentními volbami. Ta prvníemo acie pnnes a n

118



vyšla pět dní před volbami pod názvem "Mimořádný význam voleb 26. května" a popisuje

shromáždění na Královéhradecku, na kterých vystoupil tehdej ší lidovecký ministr

zdravotnictví Adolf Procházka i další přední politici ČSL Ivo Ducháček a Helena

Koželuhová. " Účast lidu byla všude veliká. Hlavně se projevila v Hradci Králové, kde prošel

městem obrovský průvod lidu, v jehož čele jelo na 200 krojových selských jezdců, vojáci,

policie, velké řady v národních krojích, řady vysoko a středoškolského studentstva, řady

venkovské i městské mládeže, nepřehledné řady žen a mužů, kteří místo nedělního odpočinku

odešli po těžké práci manifestovat za křesťanský program a vítězství demokracie

v osvobozené vlasti. " (Lidová demokracie, roč. 2, č. 117, 21. 5. 1946: 1)

Vrcholem úsilí Lidové demokracie využít ve prospěch volebního úspěchu ČSL

předvolební shromáždění strany byla rozsáhlá reportáž z posledního velkého předvolebního

mítinku lidové strany na Staroměstském náměstí, který proběhl ve středu 22. května. Jeho

hlavním řečníkem byl předseda strany Jan Šrámek, jehož předvolební apely na pražské

voliče (i jejich zpětnou vazbu v podobě nejrůznějších souhlasných výkřiků) přinesla Lidová

demokracie ve čtvrtek 23. května. "Což kdyby každému z vás napadlo, umíniti si pevně,

získat co nejvíce stoupenců našich ideálů, anebo voličů a voliček. Což kdyby vás napadlo

v tyto tři poslední dny získat a zabezpečit alespoň tři, řekněme až pět našich nových voličů,

co by to znamenalo! (Volání: výborně!) Chcete se dát do tohoto díla? (Výkřiky: chceme!)

Slibujete mně to vážně? (Potlesk.) A provedete to ihned? Na velikou rozmyšlenou nemáte.

(Výkřiky: už jsme to udělali.) Co jste udělali, za to vám srdečně děkuji, ale já s tím ještě

spokojen nejsem. Prosím vás, abyste ještě více lidí přivedli. Stane-li se to, pak můžeme

s klidem očekávat výsledek - výsledek vítězný!" (Tamtéž, č. 119,23. 5. 1946: 1)

Předvolební reportáže Lidové demokracie měly jeden základní cíl: Přesvědčit

prostřednictvím bohatého líčení předvolebních shromáždění, že má lidová strana mezi voliči

značnou podporu. Snaha dostat prostřednictvím těchto reportáží ke čtenářům některé

základní myšlenky strany, která deník vydávala, byla ve srovnání se způsobem, jakým

propagandisticky využívalo předvolebních stranických mítinků Rudé právo, Svobodné slovo,

ale například i Právo lidu, o poznání menší.

6.2.2 Prvky propagandy v Lidové demokracii po volbách 1946

Lidová strana získala v rámci celého Československa 15,64 procenta hlasů a skončila

za komunisty a národními socialisty na třetím místě. Na komunisty přitom lidovci ztráceli
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v celorepublikovém srovnání více než 22 procent. Hned po volbách kvůli tomuto relativnímu

volebnímu neúspěchu začalo pravicové křídlo seskupené kolem političky Heleny

Koželuhové kritizovat vedení strany v čele s Janem Šrámkem a žádalo mimořádný sjezd.

Toho ovšem křídlo Heleny Koželuhové nedosáhlo. Koželuhová byla naopak jen necelé tři

týdny po parlamentních volbách ze strany vyloučena a kvůli kritice směřované k vedení ČSL

přišla také o poslanecký mandát. (Kaplan 1991: 49 - 51, Práce, roč. 2, Č. 139,16.6. 1946: 2)

Jakákoli kritika vedení strany, neřkuli kritická vnitrostranická diskuse, ovšem po

volbách v Lidové demokracii neproběhla. Lidová demokracie naopak popisovala volby jako

velký úspěch ČSL a nabádala stranu, aby nadále hrála roli garanta demokracie a svobody

v tehdejším Československu. Velmi viditelným doprovodným jevem volební porážky ČSL

byl fakt, že politická propaganda ve prospěch lidové strany viditelně zeslábla.

Zřetelně se to projevilo zejména na faktu, že prakticky zmizela předvolební

propaganda zaměřená proti komunistické straně. Jedním z důsledků této skutečnosti byl

výrazný povolební pokles celkového počtu propagandistických článků. V období tří týdnů po

volbách jsme po důkladné analýze v Lidové demokracii nalezli 36 propagandistických

článků ve prospěch ČSL. Žádný jiný ze sledovaných stranických deníků v průběhu tří týdnů

po volbách takto malý počet článkůjednoznačně stranících svému vydavateli nepublikoval.

Při podrobnější analýze je možné nalézt v Lidové demokracii tyto dva základní

propagandistické prvky, které měly za úkol obhájit volební neúspěch lidovců a zároveň

vysvětlit, proč strana tak výrazně prohrála volby s komunistickou stranou:

1. ČSL dopadla ve volbách i přes porážku dobře a bude dál hájit svobodu a demokracii.

2. KSČ vyhrála hlavně proto, že opustila svůj program a slíbila zachovat demokracii.

6.2.2.1 ČSL dopadla ve volbách i přes porážku dobře a bude dál hájit
svobodu a demokracii

Lidová demokracie se i přes nespokojenost části členů ČSL snažila vytvořit dojem, že

třetí místo ve volbách je pro lidovce velkým úspěchem, a přesvědčit tím členy i voliče strany,

že lidová strana i po volbách zůstane stabilním, relevantním a silným subjektem, který bude

hlavním garantem svobody a dalšího demokratického vývoje tehdejšího Československa.

Tento propagandistický prvek se objevuje na stránkách Lidové demokracie již v prvním

povolební analýze, která vyšla v Lidové demokracii na titulní straně den po volbách. Bez

»Ór ti '~e uzávěrku měl tento článek ještě v době, kdy nebyly známy konečnézaJlmavos 1 nern, z
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výsledky voleb. "Přece již můžeme říci, že Československá strana lidová vychází z velikého

myšlenkového i mocenského utkání s nejčestnějším úspěchem. Tradiční kořeny její na

Moravě a ve východnich a jižnich Čechách prokázaly opět živou, odolnou silu a skvělého

úspěchu dosáhla strana lidová v hlavním městě republiky, kde dosáhla 105 tisíc hlasů (v roce

1935 31 000) a stala se třetí stranou Velké Prahy. (..) Již v této první chvíli pokládáme za

svou povinnost vysloviti voličům strany lidové upřímný, srdečný dík. Teprve později poznají,

jak vynikajici měrou přispěli k vítězství nejen strany lidové, ale i demokracie

v Československu." (Lidová demokracie, roč. 2, č. 123,27.5. 1946: 1)

Hned o den později pak otiskla Lidová demokracie na titulní straně poděkování

předsedy strany Jana Šrámka, který v Lidové demokracii tvrdil, že je s třetím místem za

komunisty a národními socialisty velmi spokojený. Šrámek v listu vyzdvihl zejména fakt, že

lidovci získali ve volbách více než milion hlasů. "Český národ učinil nás vašimi hlasy

velikou a silnou stranou v soustavě čtyř českých stran. 1 110920 příslušníků národa

potvrdilo manifestačně správnost linie strany a přihlásilo se kjejímu programu. Je to velký

úspěch. (..) Československástrana lidová (. ..) učiní vše, aby do dalši své politické práce byl

lidový táborještě lépe připraven a co nejvíce rozšířen. " (Tamtéž, č. 124, 28. 5. 1946: 1)

V podobném duchu se neslo hodnocení volebního výsledku ČSL po celé sledované

období. Jediným autorem Lidové demokracie, který vyjádřil s výsledky voleb jisté

znepokojení, byl Pavel Tigrid v článku nazvaném "Mravní profil voleb", který vyšel na

titulní straně Lidové demokracie necelý týden po volbách. Tigrid upozorňuje, že vítězství

komunistů může do budoucna znamenat omezení demokracie a práv menšin v zemi, varuje

před politickým převratem, který by proběhl přesně podle demokratických procedur a

kritizuje mládež, že se nechala svést komunistickými hesly. Zároveň vysvětluje, že český

národ potřebuje po komunistickém vítězství mravní obrodu.

Ani Tigrid ovšem ani náznakem nenaznačil, že by volby mohly být pro lidovou stranu

něco jiného než velký úspěch. Tigrid ve svém článku naopak píše: "Jako jediná

nesocialistická strana vyšli jsme z voleb posíleni, majíce v rukou mandát více než jednoho

milionu voličů, kteří věří našemu vskutku pokrokovému programu křesťanskému,

demokratickému a sociálně reformnímu. Výsledek voleb utvrzuje nás v přesvědčení, že

napiištěještě více musíme zdůrazňovat a propagovat ethicky základ svého hnutí; vidíme totiž

v mravní síle a opravdovosti svého národa hlavní a vlastně jedinou záruku jeho šťastné a

všem prospěšné budoucnosti. " (Tamtéž, č. 127, 1. 6. 1946: 1)



Pravdou ovšem J' e že volby pro lidovo t žádnv lkv v h k V', u s ranu za nym ve ym uspec em nes ončily.

Lidovci sice v rámci českých zemí téměř ztrojnásobily svůj volební výsledek z roku 1935,

ovšem nedokázali zdaleka využít potenciál toho, že všechny nesocialistické strany kromě

nich byly po válce zakázány. Pokud by měla Československá strana lidová získat v českých

zemích hlasy lidí, kteří v posledních předválečných volbách v roce 1935 hlasovali pro

středové a pravicové strany (které byly po válce zakázané), musela by v rámci českých zemí

obdržet 33 procent hlasů. A k takovému výsledku měla straně v českých zemích scházelo

přes 12 procent. (srov. s Vodička-Cabada 2007: 33-34)

6.2.2.2 KSČ vyhrála hlavně proto, že opustila svůj program a slíbila
zachovat demokracii

Přestože byla Lidová demokracie spokojena s výsledkem, který dosáhla ČSL, přece

jen se snažila vysvětlit, proč nad KSČ ve volbách tak drtivým způsobem zvítězila. Lidovecký

deník ovšem nehledal příčiny v kvalitní předvolební propagandě KSČ, ve schopnosti nabírat

členy nebo v komunistickém programu, ale dospěl k závěru, že komunisté zvítězili ve

volbách hlavně z toho důvodu, že své pravé programové i mocensko-strategické cíle před

volbami radikálně změnili a začali prosazovat podobné demokratické programové zásady

jako ostatní strany. Z některých článků pak explicitně vyplývalo, že KSČ vyhrála jen kvůli

tomu, že svůj pravý program tajila.

Snaha Lidové demokracie vysvětlit volební úspěch KSČ s poukazem na náhlou

změnu její programové i mocensko-strategické výbavy se velmi výrazně projevila již dva

dny po volbách v článku poslance ČSL Ivo Ducháčka nazvaném "Nutnost činorodé dohody".

Ducháček v něm mimo jiné píše: .Pies dva miliony voličů se vyslovilo pro volební program

strany komunistické. Jaký je to program? Je zajisté dosti vzdálený původnímu, na třídním

boji a diktatuře proletariátu založeném programu. (. ..) Okázalé přiznání k myšlence

demokracie, svobody tisku a projevu, a slib plné ochrany soukromých podnikatelů a zejména

majitelů zemědělských usedlostí byly ... zřejmě účinnými zbraněmi v předvolebním arsenálu

strany komunistické. " (Lidová demokracie, roč. 2, Č. 124,28.5. 1946: 1)

Podobné odůvodňování se objevuje v Lidové demokracii po celé povolební období a

ještě 16. června 1946 (tedy poslední sledovaný den) ho list velmi pregnantně využívá

v článku nazvaném "Jaká je skutečnost". "Bylo by příliš odvážné tvrzení, že volbami bylo

dokázáno, že lid československý se nachýlil ke komunismu. To by byla zlá nepravda,
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skreslující pravou skutečnost afalšující již předem hlavní probtem: jak bylo vyjádřeno

politické rozvrstveni naroda. Komunistická strana Československa šla do voleb bez jediného

komunistického hesla. Místo o diktatuře mluvila o demokracii, místo o internacionalismu o

internacionále, halasila o vlastenectví, neodvážila se ani vysloviti jméno Marx, aniž se

odvážila citovati jeden jediný článek leninismu. " (Tamtéž, č. 139, 16. 6. 1946)

Faktem je, že v této otázce se lidovecká propaganda od pravdy neodchylovala.

Komunisté opravdu před volbami změnili své konečné cíle i samotnou programatiku strany,

což byl nepochybně velmi důležitý faktor jejich volebního úspěchu. KSČ se prakticky vůbec

nehlásila k leninismu a před volbami se co nejvíce vyhýbala i spojení s marxismem. Jak už

jsme si ukázali při analýze Rudého práva, snažila se KSČ profilovat jako standardní levicová

strana, která bude i po volbách zachovávat všechna občanská i politická práva a svobody a

nikdy nesáhne k mocenskému převratu. I když se nakonec ukázaly sliby komunistů jako

velmi nepravdivé, nic to nemění na faktu, že poukazování na "nepravdivou" kampaň KSČ

posloužilo velmi dobře Lidové demokracii, aby jednoduše (a velmi pohodlně) vysvětlila třetí

místo ČSL, aniž se musela nějak hlouběji zamýšlet nad tím, co mohla sama lidová strana

před volbami udělat, aby v nich uspěla lépe.
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SEDMÁ KAPITOLA: Volby 1946 a jejich obraz v Práci
a v Mladé frontě

7.1 Stručný vývoj deníku Práce od konce války do květnových voleb

Odborářský deník Práce na rozdíl od předchozích deníků nenavazoval na

předválečnou tradici, ale vznikl v květnu 1945 jako nové periodikum. První číslo deníku

Práce vyšlo - podobně jako první číslo Rudého práva - již 6. května 1945. V ten den se ještě

deník jmenoval Národní práce (nová redakce novin totiž převzala tiskárnu bývalého

protektorátního odborářského listu Národní práce a nestačila v ten den z technických důvodů

předělat hlavičku novin). Poprvé vyšly noviny pod názvem "Práce" 7. května 1945. Třetí

číslo plánované na 8. května ale kvůli obsazení Lidového domu ze strany jednotek SS

nevyšlo. Pravidelné vycházení deníku Práce tak mohlo začít až po definitivním osvobození

Prahy - Práce začal pravidelně vycházet 9. května 1945. První dny po válce vycházel deník

Práce (podobně jako například Právo lidu) v tiskárně Lidového domu v pražské Hybernské

ulici Č. 7, od 15. května se pak přesunul na Václavské náměstí Č. 15, kde za protektorátu

sídlila po válce zakázaná Národní politika. (Křivánková-Vatrál 1989: 65)

Na rozdíl od Rudého práva, Svobodného slova či dalších stranických deníků nepatřila

Práce žádné politické straně, ale Ústřední radě odborů, která v sobě zahrnovala de facto

všechny odborově organizované zaměstnance. Ačkoli Práce nebyla stranickým deníkem,

zřetelně inklinovala k tehdejším levicovým stranám. Tomu také napovídalo složení redakce i

novinářů, kteří do Práce přispívali.

Prvním šéfredaktorem Práce se stal bývalý redaktor Rudého práva Jiří Síla a byl jím

po celé sledované období let 1945 a 1946. (Blodigová, Kčpplová, Sekera 2002: 73) Kromě

Síly patřil k významným novinářům Práce první odpovědný redaktor Jaroslav Vozka

(později ho na tomto postu vystřídal Karel Podhájský), Jan Pokorný, Vladimír Kaigl a

František Dvořák. Velmi častým přispěvatelem do Práce byl také tehdejší předseda Ústřední

rady odborů a jeden z tehdejších nejvlivnějších komunistických politiků Antonín Zápotocký

a Práce tiskla například i články komunistického novináře André Simona.

Práce byla s průměrným denním nákladem 250 tisíc výtisků za Rudým právem a

Svobodným slovem třetím nejmasovějším deníkem v tehdejším Československu. (Zieris

1947: 24) Nutno říct, že Práce měla v letech 1945 a 1946 ze všech tehdy vycházejících

deníků největší počet potenciálních čtenářů. Dokonce více než tehdy nejmasovější deník

Rudé právo. Zatímco KSČ měla vbřeznu roku 1946 něco málo přes milion členů, Ústřední
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rada odborů sdružovala celkem 1,5 milionu lidí. 12 KSČ tohoto počtu nedosáhla po dobu celé

třetí republiky. (viz Rupnik 2002: 204)

V průběhu roku 1945 měla Práce standardně čtyři strany (Bednařík 2004: 136). Na

začátku roku 1946 se standardní počet stran na jedno číslo zvýšil na šest stran a deník Práce

měl tento rozsah i v průběhu voleb. Ani jednou se od šestistránkového formátu neodchýlil.

Práce - stejně jako ostatní sledované deníky - od sebe neoddělovala domácí a

zahraniční zpravodajství, takže domácí a zahraniční zprávy se zpravidla bez nějaké striktní

vnitřní logiky objevovaly na vedle sebe na stranách jedna až čtyři. Na straně pět byly vcelku

pravidelně články a zprávy z kulturní oblasti a na poslední straně šest vždy vycházel sport.

Orientaci v listu však čtenářům ulehčovaly dvě rubriky. Tou první byl pravidelný

jednosloupek uprostřed strany jedna, který byl zpravidla i hlavním článkem celých novin.

V tomto jednosloupku, který měl prakticky vždy pokračování na straně dvě, se důležití

novináři Práce (méně často již externí redaktoři) vyjadřovali k hlavním tématům z domácí,

zahraniční, ale i odborové problematiky.

O volbách, které - jak už jsme několikrát zmínili - proběhly 26. května 1946, začala

Práce informovat o poznání později než stranické deníky. Zatímco stranické deníky byly již

od začátku května plné předvolebních zpráv, komentářů, analýz, programových prohlášení a

začasto i předvolebních útoků, Práce otiskla svůj první článek, který se vztahoval

k parlamentním volbám, až 14. května 1946. (Práce, roč. 2, Č. 112, 14.5. 1946: 1). I po tomto

datu však Práce informovala o volbách mnohem méně než deníky politických stran.

7.2 Reflexe voleb 1946 v deníku Práce - výzkum inklinace těchto

deníků ke konkrétním kandidujícím stranám

Redaktoři i další přispěvatelé deníku Práce před parlamentními volbami v roce 1946 (i

po nich) velmi často zdůrazňovali, že tento odborářský list i jeho vydavatel je (a zůstane i po

volbách) důsledně nadstranický. (viz např. Práce, roč 2, Č. 116, 18. 5. 1946: 1 nebo Tamtéž,

č. 117, 19. 5. 1946: 1) Úkolem této kapitoly bude na základě důkladné analýzy obsahu

deníku Práce prozkoumat, zda tomu tak opravdu bylo a zda Práce v mediálních obsazích,

12 S .. k' id . čtu členů U·střední rady odborů je čerpán ze zákona o jednotné odborové organizaci, kterýtatisnc y u aj o poc c .' o' •

byl do Prozatímního národního shromáždění ~ředložen 5. března 19~~. Zakon Je dostupny na internetových
stránkách http://www.psp.czleknihI1945pns/t!skyIt0249_00.htm. overeno k 5. 12.2009.
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které produkovala, ve skutečnosti explicitně či implicitně netendovala ke konkrétním

politickým stranám, jež se tehdy ucházely o přízeň voličů.

7.2.1 Předvolební inklinace deníku Práce ke konkrétním politickým stranám

Po analýze všech článků, které vyšly v Práci v předvolebním období o parlamentních

volbách, můžeme říci, že od počátku sledovaného období (tedy od 5. května 1946) není po

dobu prvních dvou týdnů v tomto deníku žádný článek, který by stranil nějaké konkrétní

politické straně nebo by ji dokonce preferoval.

Tento obraz se ale začínal v posledních dnech před volbami měnit a Práce začala

v některých svých článcích zřetelně inklinovat k ideovým a politickým stanoviskům KSČ a

částečně také ČSSD. Článek, komentář či analýzu, které by explicitně či implicitně

vyjadřovaly politickou či ideovou podporu lidovcům či národním socialistům naopak v Práci

před volbami nenajdeme. Přerod z nadstranického deníku, který hájí zájmy zaměstnanců,

v deník explicitně či implicitně stranící konkrétnímu politickému subjektu, se projevil až

v posledních dnech před volbami.

Ještě v neděli 19. května 1946 napsal novinář Jan Pokorný na titulní stranu deníku

Práce článek nazvaný "Koho volit", ve kterém zdůraznil, že Práce nestraní žádné politické

straně a jde jí zejména o to, aby došlo k demokratizaci veřejné správy, aby byl kodifikován

systém národních výborů, aby došlo k ústavnímu zakotvení poválečného znárodnění a "aby

ústavní formou byl zabezpečen národní charakter našeho státu, zbavený nepřátelských mu

menšin. " (Práce, roč. 2, č. 117, 19. 5. 1946: 1) Tyto požadavky se přitom s větším či menším

důrazem objevovaly v programech všech čtyř politických stran, které v českých zemích

kandidovaly, takže není možné článek Pokorného považovat za politicky stranící nějaké

konkrétní politické straně či hnutí.

Většina článků, které Práce v těsně předvolebním období otiskla, byla opravdu

politicky neutrální. V nejdůležitější předvolební dny, kdy se rozhodují zatím nerozhodnutí

voliči, se však v Práci na nejdůležitějších místech deníku objevily články, které politickou

neutralitu hlavního odborářského deníku značně zpochybňují. Již v úterý 21. května 1946

však dala Práce na titulní straně a na straně dvě velký prostor článku předsedy Ústřední rady

odborů Antonína Zápotockého, ve kterém se tento přední kandidát komunistické strany

negativním způsobem implicitně vymezuje proti národním socialistům, kteří na začátku

května odvolali zjednotného Svazu mládeže svoji stranickou mládežnickou organizaci.
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Zápotocký v Práci kromě jiného napsal' Náš lid touži po klid '7''' klidné. " z u a mtru. 10UZZ po z ne
budovatelské práci. Ví žejedině tato svorná b d. t I k' , o ~ d ' d. ky, u ova e s a prace muze o stranit ne ostat a

bídu, ve které mnozíještě žijí, a zaručit nám šťastnou budoucnost. Proto strašlivě těžce nese

a nesouhlasí s tím, že když se dnes znovu objevují pokusy tříštit a rozbíjet kvůli úzce

partajním zájmům to, co se podařilo sjednotit. Lid žádá, abychom šli kupředu, k dalšímu

sjednocování ajednotě, a je rozhodněproti tomu, abychom se vraceli ke starému partajnímu

rozkolnictví. Každý, kdo to s republikou dobře myslí, nelibě nese, že nebyl vedle zákona o

jednotné odborové organisaci přijat také zákon o jednotném Svazu zemědělců, o Jednotě

družstev, mládeže a tělovýchovy. " (Tamtéž, Č. 118, 21. 5. 1946: 1-2)

Velmi podobné články, které kritizovaly "reakční síly", které chtějí rozbít jednotu

národa (tedy jinými slovy národní socialisty, jejichž mládežnická organizace vystoupila

zjednotného Svazu mládeže), se před volbami často objevovaly zejména v komunistickém

Rudém právu. (srov. např. s Rudé právo, roč. 26, Č. 114,16.5.1946: 1 nebo Tamtéž, Č. 118,

21. 5. 1946: 1)

Ještě výrazněji se projevila blízkost deníku Práce ke komunistické straně ve chvíli,

kdy odborářský deník v témže čísle, ve kterém se objevil zmiňovaný článek Antonína

Zápotockého, zveřejnil rozhovor s předsedou KSČ Klementem Gottwaldem. Gottwald byl

totiž jediným předsedou politické strany, který dostal v Práci prostor k tomu, aby mohl

vysvětlit volební program svého subjektu. Ve velmi přátelsky vedeném rozhovoru

s novinářem Vladimírem Kaiglem získal Gottwald možnost velmi pozitivně zhodnotit

dvouletý hospodářský plán, který byl hlavním základem programu KSČ. Gottwald navíc

získal (se značnou pomocí novináře Kaigla) možnost čtenáře přesvědčovat, že dvouletý plán

KSČ na obnovu republiky vůbec nesouvisí s předvolební kampaní komunistů. Což

samozřejmě nebyla pravda. Gottwald však na návodný dotaz Kaigla, zda "souvisí dvouletý

plán s volební agitací", odpověděl: "Ne, dvouletý plán neni volební agitací naší strany. Je to

jen logické pokračování výstavby republiky v duchu košického programu. Tak jako tehdy

přichází i nyní naše strana s iniciativním návrhem, který předložíme v nové vládě jako základ

její další práce. " (Práce, roč. 2, Č. 118, 21. 5. 1946: 2)

Již jen samotný fakt, že Gottwald byl jediným předsedou politické strany, který dostal

před volbami možnost velmi pozitivním způsobem prezentovat program svého stranického

subjektu, velmi silně naznačoval inklinaci Práce ke KSČ.

O den později (a zároveň pouhé dva dny před parlamentními volbami) tento silný

náznak potvrdil oslavný článek Práce na adresu komunistů, kteří mají podle deníku hlavní
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zásluhu na obnově českobudě]ovické továrnv na t žk K h . N V článk '
J u Y o -1- oor. u nazvanem

"Koh-i-Noor tužka dobyla světa", který nese příznačný tučně zvýrazněný podtitulek ..Vzorná

ukázka výkonu komunistů - nadšenců socialistické práce", hlavní odborářský deník mimo

jiné obdivně na adresu komunisticky'ch dělníku píše: R" td. " B Jo,'č 'k' . "kal' T hl. .. a n.~ . uaej; a Sl rl . I U e

továrnu už nikdo do takového chodu nepiivede. Bylo to tak za ta desetiletí zakořeněno ~' lidu.

že se zdálo přímo absurdností vésti podnik bez starych zkušenych odborníku. A tohoto

gigantického úkolu podjalo se 165 nadšencu, komunistu v čele s dr, Folprachtem. Zakousli se

do úkolu a jako na mnohých jinych místech nadšení piekonalo i zde zdánlivě nepiekonatelné

překážky, Dnes má podnik více než 1 000 zaměstnancu a vyroba dosáhla nejvyšši válečné

produkce," (Tamtéž, č. 121,24.6.1946: 2)

Pokud by Práce před volbami uveřejňovala podobné oslavné články také na adresu

členů jiných politických stran, než je KSČ, byly by to informace, které do nadstranického

odborářského deníku patří. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období o členech žádné jiné

strany podobně oslavný článek nevyšel, můžeme říci. že příklon Práce ke KSČ se s bližícími

se volbami stával čím dál zřetelnější.

Text, který ve sledovaném období nejvíce stranil KSČ, však Práce zveřejnila pouhý

den před volbami a nazvala ho "Sovětský svaz o našich volbách". Ten můžeme nesporně

označit za otevřenou komunistickou propagandu. Práce totiž pod tímto názvem pouhých

několik hodin před otevřením volebních přetiskla na titulní straně jednoznačně

prokomunistický článek ze sovětských médií, ve kterém se mimo jiné píše: ..Po osvobození

se komunistická strana stala největším bojovníkem za důslednou očistu národa od reakčních

živlů a podporovatelkou pokroku. Reakce se snaží vstupováním do určitých politických stran

podrývati zdárnou činnost vlády. Jde hlavně o příslušníky byvalé strany agrární a zaryté

fašisty, kteří využívají některých stran ke svým rejdům, Chtějí zrušit dnešní sociální řád a

dosíci toho, aby se ČSR vrátila k ptedválečnym poměrům. Ve volbách dosáhne vítězství ta

strana, která dokáže, že opravdu pracuje na vybudování nového státu a že má na srdci pouze

prospěch nové republiky," (Tamtéž, č. 122,25.5,1946: 1)

Abychom si tuto jednoznačnou podporu komunistické straně (vyjadřovanou přes text

v sovětských novinách) zasadili do kontextu, znovu musíme konstatovat, že žádný jiný takto

zjevně pozitivní článek ve prospěch jiné než komunistické strany se před volbami 1946

v Práci neobjevil.

V samotný den voleb pak Práce otiskla další propagandistický článek (stranící KSČ a

částečně i ČSSD) nazvaný "Mládež dá svůj hlas za jednotu" a znovu v něm využívá obsahů,
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které produkovala sovětská média Tentokrát odb 'v k' d 'k v, v ku. orars y eru CItuje z pnspev

uveřejněného v sovětském rozhlasu, v němž sovětský redaktor implicitně napadl národní

socialisty (v té době největší politické konkurenty KSČ) za to, že odvolali svoji stranickou

mládežnickou organizaci z jednotného Svazu mládeže. Práce z tohoto článku založeného na

komentáři v sovětském rozhlase cituje: "Mladí lidé nového Československa se nechtějí vrátit

do starých a tak osudných poměrů první republiky, kde každá strana měla vlastní organisaci

mládeže, kdy síly mladých lidí byly roztříštěny a kdy zdrcující většina čs. mládeže stála úplně

stranou veřejného života. Tento stav byl vážným oslabením demokratické protifašistické

fronty první republiky a jednou z příčin její katastrofy. " Hned poté pak deník dodává, že

"nakonec moskevský komentátor vyjádřil přesvědčení, že čs. mládež obstojí ve zkoušce voleb

a položí (..) svůj hlas za jednotu," (Tamtéž, č, 123,26.5.1946: 2)

výzvu k ,,hlasování za jednotu" můžeme dekódovat jako výzvu k hlasování pro KSČ,

která kritizovala odchod národně socialistické mládeže z jednotného mládežnického svazu

zdaleka nejvíce, případně jako výzvu k hlasování pro ČSSD, která se v roce 1946 rovněž

profilovala jako strana, které velmi jde o zachování .jednoty národa".

Na stejné titulní straně volebního čísla Práce vyšel i poslední text, který před volbami

otevřeně stranil konkrétní politickým stranám. V článku nazvaném ,,0 zachování

demokratického pokroku" dostal prostor pro představení svých názorů předseda ČSSD a

zároveň premiér Zdeněk Fierlinger. "Některým stranám, které jsou členy Národnífronty, ale

vpodstatě zastávají zájmy reakce, jsou nastávající volby příležitostí k vystoupení proti

zásadám programu Národní fronty. Československý ministerský předseda Fierlinger

pranýřoval ve své řeči na volební schůzi sociálních demokratů rejdy reakčních živlů.

Pokrokově smýšlejíci strany Národní fronty budou muset ve volbách svést proti reakčním

živlům houževnatý boj o zachování demokratických vymožeností národů Československa. "

(Tamtéž, č. 123,26.5. 1946: 1)

Fierlingrova slova, která pronesl na jednom z předvolebních shromáždění sociálních

demokratů, však byla v té době standardní výbavou všech ministrů i předních politiků

komunistické strany. čtenář pak nemohl zůstat na pochybách, že oněmi "pokrokově

smýšlejícími stranami" myslel Fierlinger sociální demokraty a komunisty, které často

kritizovaly zejména národní socialisty (a částečně i lidovce), že dávají ve svých stranách

možnost k uplatnění "reakčním živlům".
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7.2.2 Povolební inklinace deníku Práce kpolitickým stranám

Nadstranickým nezůstal deník P , " ,
I race am pote, co parlamentm volby v roce 1946

proběhly. Náklonnost tohoto deníku k levicovým stranám (a zvláště ke KSČ) se projevila již

prvním vydání, které vyšlo po volbách. Drtivé vítězství komunistů, které bylo zrejme I

z neúplných volebních výsledků první povolební noc, oslavila Práce na titulní straně velkým

palcovým titulkem "Volby triumfem lidové republiky", který doprovázel výmluvný velkým

písmem zvýrazněný nadtitulek "Cesta k výstavbě republiky zajištěna" a ještě výmluvnější

velký podtitulek "V nejsvobodnějších volbách byl dosavadní směr lidově demokratického

režimu slavně potvrzen". Ve stejně oslavném duchu se nesl i samotný hlavní článek

povolebního vydání, ve kterém Práce zhodnotila volby mimo jiné takto: "Progresivní síly

národa, všechny svobodomilovné živly setkaly se v tomto volebním zápase s odporem oněch

temných sil, jejichž moc byla nastolením lidově demokratického zřízení podlomena a které

využily našich demokratických svobod, ba zneužily pronikáním i do stran Národni fronty

jejich politických organisací, aby zadržely svůj neodvratný osud a pokusily se zvrátit

dosavadní vývoj. (..) Zvítězilo vlastenectví především českého člověka a vedlo jej, aby

hlasoval pro republiku. pro její výstavbu, pro svůj blahobyt a štěstí. Podle dosavadních

volebních výsledků došlých do časných ranních hodin vpondělí v Čechách i na Moravě

daleko nejsilnější stranou stala se Komunistická strana Československa, co do velikosti

stranou druhou jsou národní socialisté. Sociální demokraté a lidovci dělí se o třetí a čtvrté

místo. "(Práce, roč. 2, č. 124,27.5. 1946: 1)

Podobně radostné články, které se implicitně radovaly z vítězství KSČ, se v Práci

objevovaly po celé sledované období. Velmi dobrým příkladem implicitního stranění KSČ je

například text z pera předního komunistického novináře André Simoneho nazvaný

.Zahraniční význam voleb", který otiskla Práce na titulní straně a na straně dvě tři dny po

volbách. Simone se ve svém povolebním textu, který si u něj Práce objednala, nepokrytě

raduje, že vítězství komunistů posílí spolupráci mezi Československem a Sovětským svazem.

"Mezi poraženými 26. května je světová reakce. (..) Byli lidé v zahraničí, kteří prorokovali

anebo doufali, že 26. května zvítězí t. zv. "západní orientace ". Zvítězily však národní zájmy

republiky. Ony v prvé řadě vyžadují nejužší spolupráci se Sovětským svazem, protože ta je

nejjistější zárukou naší nezávislosti. " (Tamtéž, Č. 126,29. 5. 1946: 1-2)

Některé texty pak oslavovaly výhru komunistů ve volbách naprosto explicitně. Ve

stejném čísle se například Práce raduje, že komunistická kandidátka, kterou vedl předseda
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Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký, získala přes 56 procent hlasů, což byl vůbec

nejlepší výsledek konkrétní kandidátky v českých zemích. (Tamtéž, č. 126,29.5. 1946: 2)

Již o den později ve čtvrtek 30 kvěrn k Prá . kl .. . . .
J , . a, pa race otis a neJvIce prokomunistický

text v celém povolebním období. V hlavním článku na titulní straně novin nazvaném "Jaká

bude příští vláda" nejprve odborářský list s uspokojením konstatuje, že předsedou vlády se

pravděpodobně po volbách stane Klement Gottwald a následně s radostí oznamuje, že

programem jeho vlády bude komunistický dvouletý plán. "Pokud jde o program příští vlády

Národní fronty, je tedy samozřejmé, že bude nadále prováděn a uskutečňován vládní

program košický, doplněný dvouletým budovatelským plánem, s jehož návrhem přišli

komunisté již před volbami, a jehož provádění slibuje státi se velkým přínosem

budovatelského díla nové vlády Národni fronty. "(Tamtéž, č. 127,30.5. 1946: 1)

Tendence stranit KSČ se ukazovala v Práci o to zřetelněji, že žádný jiný článek, který

by naprosto jednoznačně vyzněl ve prospěch jiné než komunistické strany, se v odborářském

listu po volbách neobjevil.

Práce se postavila na komunistické pozice i při hodnocení výsledků voleb na

Slovensku, kde Demokratická strana více než o 31 procent porazila druhou Komunistickou

stranu Slovenska. Práce se zdaleka nejvíce ze sledovaných deníků přidala k Rudému právu

ve vysoce negativním pojímání výsledků slovenských voleb a rozpoutala po volbách

podobnou diskreditační kampaň proti Demokratické kvůli jejímu údajnému spojení

s lud'áckým podzemím, jakou předvedl hlavní komunistický deník.

Zklamání deníku Práce z výsledků slovenských voleb ukázal šéfredaktor Práce Jiří

Síla již dva dny po volbách v článku na titulní straně nazvaném "Výstavby nové republiky

zajištěna", kde mimo jiné napsal: "Na Slovensku vedoucí stranou stává se Demokratická

strana. Že se ve volebním zápase podařilo se jí odsunout Komunistickou stranu Slovenska na

druhé místo, lze přičítat zvláštním okolnostem slovenského vývoje po rozbití ČSR a

problematickým výhodám, které z toho pro tak zvaný Slovenský stát plynuly. Tisovský nános

zrady na věci svobody a pokroku lze ostatně vypozorovat z většího podílu odevzdaných

prázdných lístků. "(Tamtéž, č. 125,28.5. 1946: 1)

Od začátku června 1946 se pak rozbíhá diskreditační kampaň vůči slovenské

Demokratické straně na stránkách Práce naplno. Práce na nejúspěšnější slovenskou

politickou stranu při volbách v roce 1946 snášela naprosto stejná obvinění jako Rudé právo.

Vytýkala jí nejen, že se spojila sbývalými členy Hlinkovy ludové strany, ale i ztoho, že je

Demokratická strana nebezpečná pro celý československý poválečný režim. Nejlépe tuto
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prokomunistickou linii odborářského deníku při hod '1 b Sl ku k 'nocem vo e na ovens , tera se

v konkrétních článcích projevovala prakticky v každém jeho vydání od 1. června až do konce

sledovaného období (tedy minimálně do 16 června) sh I čátk v ,. ,mu na zaca u cervna ve svem

článku "Slovenská situace" opět šéfredaktor listu Jiří Síla. "Volební kampaň ... zvlášť na

Slovensku prudce pohnula vodami našeho politického života. A podle barvy kalu, který se při

tom zvedl, mohli jsme už i na hladině vyčíst: Žije ještě a pracuje u nás protistátni luďácké

podzemí. Fašistická sebranka, která proti zájmům a vůli slovenského národa už jednou

robila náš společnýdemokratický stát a pokouší se tak činit dnes podruhé. ... Mohlo poměrně

snadno luďácké podzemí zneužít široké demokratičnosti našeho zřízení a absolutní svobody

voleb a když se mu nepodařilo formou jakéhosi .kiesťansko-ludového hnutí' legalisovat se

v novou Hlinkovu stranu, učinilo předmětem svého náporu právě Demokratickou stranu a

bez ostychu vyplulo na povrch. " (Tamtéž. Č. 128, 1. 6. 1946: 1)

Práce si přitom jakékoli stranění konkrétním politickým stranám (před volbami ani po

volbách) nepřipouštěla. Předseda Ústřední rady odborů a úspěšný kandidát KSČ na poslance

Antonín Zápotocký v článku (otištěném ve stejném vydání odborářského deníku jako text

vychvalující dvouletý plán) tvrdil, že odbory (které Práci vydávaly) zachovávaly před

volbami i po volbách "úzkostlivě zásadu nestrannosti" a že on sám rozhodně nezneužíval

deníku Práce pro volební propagaci. (Tamtéž, Č. 127,30.5. 1946: 1) Jak jsme si však ukázali

při analýze obsahu deníku Práce, nadstranickost tohoto hlavního odborářského listu či

dokonce "úzkostlivá nestrannost" byla v jeho případě pouhou fikcí.

Nyní přejdeme k analýze toho, zda a popřípadě jak inklinoval v období parlamentních

voleb v roce 1946 ke konkrétním politickým subjektům deník Mladá fronta.

7.3 Stručný vývoj Mladé fronty od konce války do květnových voleb

Deník Mladá fronta neměl žádnou předválečnou ani válečnou historii a vznikl 

podobně jako odborářský list Práce - jako zcela nový list až v květnových dnech roku 1945.

První číslo Mladé fronty vyšlo 9. května 1946. (Křivánková-Vatrál 1989: 68) Mladou frontu

vydával Svaz české mládeže, což byla národní mládežnická organizace, která si kladla za cíl

sjednotit ve svých strukturách všechny tehdejší mládežnické spolky. Tento cíl se jí dařilo

ln , . 1945 V průběhu roku 1946 totiž ze Svazu české mládeže vystoupilap it Jen v roce .

1id v • k' . 'radních socialistů a lidovců a Svaz české mládeže tak přestal býtm a ezmc a orgamzace na '
. di , t ti ím zástupcem mladých lidí v tehdejším Československu.Je mym reprezen a ivm
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Mladá fronta měla redakci v Pa k ' I"· 8 ',' "ns e u lCl c. a jejim prvmrn šefredaktorem se stal

Jaromír Hořec. (Blodigová Kopplová Sekera 2002' 73) H· řídil 1id •. k', , " orec fl 1 tento m a ezrnc y po

dobu celé třetí republiky. Dalšími důležitými redaktory tohoto období byli například Jan

Beran, Sergej Machonin, Miroslav Hladký nebo František Listopad, Mladá fronta o sobě

často tvrdila, že je striktně nadstranická. (viz např. Mladá fronta č. 127, 27. 5. 1946: 1) Je

sice nutno říct, že byl tento mládežnický list ze všech šesti zkoumaných deníků nejméně

politicky vyprofilovaný, při bližším obsahovém výzkumu tohoto deníku ovšem uvidíme, že

v době parlamentních voleb 1946 (tedy v čase, kdy se ideové zaměření českých deníků

ukázalo během roku 1946 nejzřetelněji) přece jen mírně inklinoval k levici.

Mladá fronta byla v letech 1945 a 1946 s průměrným denním nákladem 80 tisíc

výtisků jedním z nejméně masových deníků. (Zieris 1947: 24) Vzhledem k tomu, že byl na

trhu jediným deníkem, který se zaměřoval na statisíce mladých čtenářů, byla jeho cílová

skupina natolik široká, aby tento deník mohl bez potíží vycházet.

Podobně jako v případě ostatních listů měla Mladá fronta v roce 1945 standardní

rozsah čtyř stran, (Bednařík 2004: 136) Během začátku roku 1946 se však počet stran tohoto

deníku zvýšil na šest a tento rozsah Mladá fronta důsledně zachovávala i v průběhu voleb,

Mladá fronta sice neměla strany (kromě poslední sportovní stránky) rozdělené striktně

do tematických rubrik, v zásadě ale platilo, že strany jedna až tři byly věnovány domácímu a

zahraničnímu zpravodajství, které kladlo důraz na zájmy mladých, na straně čtyři byla

rubrika "Denní zprávy pro každého", která obsahovala krátké aktuální zprávy, strana pět

(často společně se stranou čtyři) byla věnována kultuře a na poslední straně se noviny

věnovaly sportu.

čtenářům usnadňovaly orientaci v deníku některé dílčí rubriky. Kromě již zmíněných

denních zpráv to byla na titulní straně rubrika nazvaná "Vy si to myslíte, my o tom píšeme",

kde Mladá fronta krátce a velmi často vtipnou formou reagovala aktuální události. Již

v dubnu 1946 pak zavedla Mladá fronta dočasnou rubriku "Koho budeme volit?", v níž vždy

jednou týdně udělala rozhovor s jedním ze zástupců českých i slovenských politických stran,

které kandidovaly ve volbách.

Kromě toho, že Mladá fronta jako jediný ze sledovaných deníků využívala již v roce

1946 žánr zpravodaj ského rozhovoru, měl list zároveň v porovnání s ostatními listy zřejmě

nejlepší grafickou úpravu a nejpřístupnější styl psaní.

Na rozdíl od stranických deníků se Mladá fronta mnohem méně zabývala domácí

I, 'k P dl t h • byla Mladá fronta listem pro mladé čtenáře, se také odvíjel jejípo m OU, O e O 0, ze
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obsah. Noviny například v květnu 1946 věnovaly velký prostor majálesu, mezinárodním

hudebním festivalům, kultuře mladých lidí a tiskly poezii mladých autorů. Přesto v Mladé

frontě nechybělo ani dobře zpracované zahraniční zpravodajství a rozsáhlé články o tehdy

probíhajících politických procesech s válečnými zločinci a kolaboranty.

Dva týdny před květnovými volbami začalo sice i v Mladé frontě přibývat článků

s předvolební a politickou tématikou, na rozdíl od stranických deníků ovšem v Mladé frontě

nikdy tyto články nedominovaly ani ve dnech, které těsně volbám těsně předcházely. Volbám

byl věnován v Mladé frontě ještě o něco menší prostor než v odborářské Práci. Jak však

uvidíme při samotném výzkumu, byla ideová inklinace Mladé fronty k levici znatelně méně

zřetelná než v deníku Práce.

Minimálně stejně jako volbám se ovšem Mladá fronta v květnu věnovala tématu

jednoty Svazu české mládeže, protože právě tři týdny před květnovými volbami odvolali

národní socialisté svoji mládežnickou organizaci zjednotného svazu mladých . V žádných

jiných námi sledovaných novinách se přitom jedno velké téma, které by mohlo volbám

konkurovat, v období tří týdnů před volbami nenacházelo.

7.4 Reflexe voleb 1946 v Mladé frontě - výzkum inklinace deníku ke
konkrétním kandidujícím stranám

Mladá fronta je v pořadí druhým sledovaným deníkem, který o sobě (stejně jako jeho

vydavatel) prohlašoval, že bude před volbami i po volbách důsledně nadstranický. (viz např.

Mladá fronta, roč. 2, Č. 113, 16.5. 1946: 3 nebo Tamtéž, Č. 123,27.5. 1946: 1) Cílem této

kapitoly bude na základě důkladné analýzy obsahu deníku Mladá fronta zjistit, zda tomu tak

skutečně bylo a zda Mladá fronta ve skutečnosti explicitně či implicitně neinklinovala ke

konkrétním politickým stranám.

7.4.1 Předvolební inklinace deníku Mladá fronta k politickým stranám

Po prostudování všech článků, které se v období tří týdnů před volbami a tří týdnů po

volbách týkaly v Mladé frontě voleb 1946, můžeme říci , že žádný z nich explicitně nestranil

žádné z českých (a tím méně slovenských) politických stran. Tím se Mladá fronta jakožto

oficiálně nestranický list výrazně odlišovala od deníku Práce.
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Mladá fronta dala - na rozdíl od Práce - dala v předvolebních rozhovorech otištěných

na titulní straně prostor zástupcům všech politických stran. Postupem času tak v cyklu

rozhovorů nazvaném "Koho budeme volit?" otiskl mládežnický deník rozhovor s

tehdejším tajemníkem sociálních demokratů Blažejem Vilímem, tajemníkem národních

socialistů Vladimírem Krajinou, generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a

tajemníkem lidové strany Adolfem Klimkem.

Před volbami pak list ani náznakem nenapověděl, koho (ani jaký politický směr) by

měli jeho čtenáři preferovat. V klíčovém předvolebním článku nazvaném "Koho budeme

volit? Republiku a Národní frontu" se šéfredaktor Mladé fronty Jaromír Hořec omezil pouze

na výzvu, aby šli mladí lidé volit. Žádný explicitní ani implicitní náznak preferencí nějakého

konkrétného politického proudu v něm čtenář nenašel. "Myslíme-li to s republikou

doopravdy, nejsme-li zakuklenými fašisty, nechceme-li návrat starého a nedemokratického

řádu, musíme se přece všichni shodnout! Musíme vědět, budeme-li volit své strany, že je to

naší povinností, ale že je zároveňpovinností naší strany a všech našich stran počítat s voliči i

po volbách. Volíme-li svou stranu, volímepředevším republiku. ... Budeme tedy volit strany a

budeme s nimi znovu volit Národni frontu a vládní program, který musíme provést do všech

detailů. " (Mladá fronta č. 119, 23. 5. 1946: 2)

Pod podobně obecná slova se mohl i v té nejvyhrocenější předvolební kampani

podepsat každý ze čtyř předsedů českých politických stran.

Při bližší analýze ovšem zjistíme, že ideově nezávislá Mladá fronta nebyla.

V postojích k důležitým konkrétním otázkám měla před volbami zřetelně blíže ke

stanoviskům levicových stran (tedy k ČSSD a KSČ) než k názorům ČSNS a ČSL, které

můžeme z hlediska tehdejšího politického spektra považovat za strany nelevicové.

Tato ideová spřízněnost s levicovými stranami se projevovala zejména v článcích

Mladé fronty, ve kterých list po vystoupení mladých národních socialistů obhajoval - stejně

jako komunisté a sociální demokraté - nutnost jednoty Svazu české mládeže. Oproti tomu

lidovci a národní socialisté za svou prioritu jednotu Svazu české mládeže zdaleka

nepovažovali.

Články o tom, jak důležitý je pro nový poválečný režim důležitý jednotný

I 'd ~ . k' pak J' ak zhoubné J' e rozbití jeho jednoty ze strany národníchm a ezmc y svaz a nao

socialistů, se objevovaly prakticky ve všech číslech předvolební Mladé fronty.

Velmi dobře tuto snahu Mladé fronty přesvědčit čtenáře o nutnosti jednoty Svazu

české mládeže ilustruje text otištěný na titulní straně s názvem "Pro volby nesmíme rozeštvat
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mládež", který deník uveřejnil tvden před volbami C~ lánek kt ' ~ ědč 1 čt ,-
L J " ery presve cova c enare o

nutnosti zachování jednoty české mládeže, byl ve skutečnosti manifestem, pod který se

podepsali například herci Svatopluk Beneš a Vlastimil Brodský, režiséři Oldřich Lipský a

Alfréd Radok, básník František Hrubín, spisovatel Kamil Bednář a řada dalších tehdejších

mladých umělců. Jejich text upozorňoval, že jsou pod ním podepsaní mladí lidé bez rozdílu

politického přesvědčení a zároveň čtenáře Mladé fronty ujišt'oval: "Mladí čeští kulturní

pracovníci zjišťujíse skutečnou lítostí, že veliká myšlenka jednoty české mládeže je ohrožena.

Vážíme si krásného elánu, kterým vstoupila mládež jednotně do budovatelské práce v nové

republice a víme, že by celá naše kulturní práce byla ohrožena a znevážena, kdybychom si

nemohli býti vědomi toho, že jsme ji dělali nikoli pro sebe, nýbrž pro všechny české mladé

lidi. A proto se domniváme, že se na ní hluboce proviňují ti, kdo na místo, aby jí svými

zkušenostmi pomohli v jejím úsilí o vyšší formu života, snaží se ji získat vpředvolebním

zápase jenom pro užší zájmy stran. "(Tamtéž, Č. 116, 19.5.1946: 1)

Určitý implicitní příklon Mladé fronty ke dvěma levicovým stranám mohl být dán jak

skutečností,že Svaz české mládeže (tedy vydavatel novin) měl v otázce jednoty mládežnické

organizace stejný zájem jako dvě tehdy povolené levicové strany (KSČ a ČSSD), tak také

faktem, že zdaleka nejvíce členů Svazu kandidovalo právě za komunisty a sociální

demokraty. Mládežnický deník se k této skutečnosti velmi otevřeně přiznal dva dny před

volbami v článku nazvaném "Kolik členů Svazu české mládeže kandiduje?". "Nejvíce

kandidátů ze SČM najdeme v kandidátní listině komunistické strany. Za komunisty bude

kandidovat osm členů SČM, za ČSSD šest členů SČM a za lidovce dva členové SČM"

(Tamtéž, Č. 119,23.5.1946: 1)

Pouhý den před volbami se pak Mladá fronta ve velkém článku na titulní straně

nazvaném "Ve volbách musí zvítězit jednota národa" nejviditelněji v předvolebním období

postavila za priority KSČ a ČSSD. List uveřejnil "prohlášení Svazu české mládeže", ve

kterém tento spolek mimo jiné žádá" uskutečniti sjednocení a zestátnění péče o mládež,

zestátniti veškeré školství a vytvořit jednotnou školu. organicky sjednotiti tělovýchovné hnutí,

zaručiti mládeži nejrůznějšimi opatřeními možnost svobodného rozvoje neurčovaného

lečensky . _. .. , . 'sadami a zaiistiti}'ako jeden z hlavních prostředků tohoto rozvojespo ecens ml Cl jinymi vy ':J

.' - k' I tdež "(Tamtéž Č 121,25.5. 1946: 1) Všechnyjejí jednotnou orgamsact - Svaz ces e m a eze. , .

tyto požadavky přitom patřily do programové výbavy právě levicových stran.

Mladá fronta také svoji deklarovanou nadstranickost poněkud zpochybňovala

~ ~ - ,. I 'k . národně socialistickým Svobodným slovem. Hlavnímpomeme častyrm po erm arm s
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důvodem hyl právě J'eií spor s ná dní " .
J aro mrm SOCIahsty o Jednotu mládeže , V některých svých

textech vyhrožovala Mladá fronta Svobodnému slovu za jeho kritické články na adresu

Svazu české mládeže soudem (viz např. Tamtéž č 106 7 5 1946' 1) ř íkl cl cl ů l,. , . . . a napn a va a pu

týdne před volbami Mladá fronta v článku "Kde je totalita" velmi tvrdě zkritizovala leták ve,

kterém tajemník národních socialistů Krajina vyzval všechny straníky pod 35 let, aby zaplnili

při oslavě Majálesu Václavské náměstí ve stejné dob ě kdy se htěli t " ' - ' .,, cel na s ejnern namésti sejít

studenti ze Svazu české mládeže Nadstranicka' Mlada' fronta d k irodní li. o once naro ni SOCla isty

v tomto článku obvinila z totalitních praktik. "Mladí studenti, dělníci a zaměstnanci všech

stran, kteří budou i manifestací na Majáles hájit j ednotu mládeže. se však nedají k ničemu

strhnout. Vědí, že na jejich straně je pravda. Předvolební hysterie a totalitní diktáty se jich

nedotknou. .. (Tamtéž, Č . 108,9.5. 1946: 2)

Můžeme tedy říct, že Mladá fronta před volbami 1946 v některých aspektech

implicitně inklinovala k pozicím levicových politických stran, nicméně tato tendence zdaleka

nebyla tak silná, jako v případě deníku Práce.

7.4.2 Povolební inklinace deníku Mladá fronta k politickým stranám

Po prostudování všech povolebních článků Mladé fronty můžeme říci , že tento list

(opět například na rozdíl od odborářské Práce) explicitně nestranil žádné z povolených

politických stran ani po volbách. Mladá fronta sice přijala výsledky voleb, ve kterých vyhrála

KSČ poměrně pozitivně, ovšem například ve srovnání s Prací jsou její povolební texty

mnohem střízlivější. Velmi dobře to ukazuje hlavní článek novin, který vyšel v prvním

povolebním vydání listu pod názvem "První velké svobodné volby manifestací pro

republiku", Mladá fronta v tomto článku hodnotí - na rozdíl od zmiňovaného prvního

povolebního textu deníku Práce - volby relativně nestranně a mimo jiné píše: "Veliká a

spontánní účast všeho našeho lidu v prvních svobodných volbách ukazuje i příští cestu naší

republiky. Všichni stojíme za Národní frontou , všichni si přejeme klid a šťastnou práci.

Všichni jsme volili. aby zvítězila jednota našeho národa. V tomto vědomí šli také mladí

voličové volit, " (Mladá fronta, roč . 2, č. 123, 27. 5. 1946: I)

Svoji po volební nadstranickost se snažila Mladá fronta dokázat také sérií článků se

zástupci všech čtyř politických stran, které ve volbách kandidovaly. Prostor pro zhodnocení

voleb dostali předsedové ČSSD a KSČ Zdeněk Fierlinger a Klement Gottwald i ministr
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spravedlnosti za ČSNS Prokop D f (k . •.
r ma tery pn rozhovoru zastoupil předsedu strany Petra

Zenkla) a ministr zdravotnictví za ČSL Adolf Prochá kaz a.

Nutno říci, že v prvních třech povolebních týdnech kt , . I d li Ml dá fr
' J , ere Jsme s e ova I , a a onta

velmi oslabila i svoji implicitní náklonnost ke KSC' a C· SSD J d ' lrni 'I •. e mm z ve ml ma a momentU,

který by mohl po volbách teoreticky připomínat, že mládežnický list v některých momentech

implicitně stranil KSČ a ČSSD, bylo konstatování listu , že do parlamentu se dostal na

kandidátce komunistů také jeden ze členů Svazu české mládeže "bratr Podzimek". List pak

doufal, že ve druhém skrutiniu získá poslanecky' mandát také člen sociální demokracie bratr, "
Maleček" a někteří další levicoví kandidáti Svazu české mládeže, kteří měli šanci dostat po

rozdělení hlasů ve druhém skrutiniu do Ústavodárného národního shromáždění. (Tamtéž, č.

124,29.5. 1946: 1)

Druhým momentem, který by mohl částečně stavět Mladou frontu na pozice zejména

komunistické strany, bylo hodnocení voleb na Slovensku. Mladá fronta (podobně jako

například Rudé právo) upozorňovalana možné spojení slovenské Demokratické strany (která

velmi výrazně porazila ve volbách KSS) s politiky, kteří byli pilířem fašistického

Slovenského štátu. Poprvé se relativně negativní referování Mladé fronty o povolební situaci

na Slovensku v listu objevilo tři dny po volbách v článku na titulní straně nazvaném "Nová

vláda a poměr na Slovensku". "Jaká je situace na Slovensku ? Tam Demokratická strana

soustředila na sebe přes šedesát procent všech hlasů. Zdá se (..), že všechny živly, kteréještě

před půldruhym rokem nadšeně souhlasily s fašistickým režimem Tisovým, v ni našly

útočiště. Projevilo se to nejlépe večer po volbách, kdy došlo ze strany bývalých

vysokoškoláků, kteří byli oporou tisovského režimu, k demonstracím, zahaleně i zjevně

protistátním. Předseda Demokratické strany dr. Lettrich prohlásil, že jeho strana po

vítězných volbách na Slovensku bude i nadále stát neochvějně za vládním programem, za

celistvostí republiky a za těsným spojenectvím se Sovětským svazem . Nemáme příčinu

pochybovat o upiimnosti těchto slov z úst tak povolaných. " (Tamtéž. č. 125,30.5. 1946: 1)

Ovšem proti diskreditační kampani Rudého práva či Práce proti Demokratické straně

a proti informování o dalších událostech na Slovensku, které mělo vytvořit dojem, že po

, • , k . ti k ' Demokratl'cke' strany na Slovensku opět hrozí fašistické
vítězstv í ne omums IC e

ti t' k ' t d e bylo informování Mladé fronty o volbách na Slovensku a jejichsepara lS lC e en enc ,
. , " , . - ' - ' To se projevilo zejména faktem, že Mladá fronta dávala

důsledcích o poznaní vyvazenejsi. J

, , , ' .' P cí mnohem více prostoru předsedovi Demokratické
ve srovnaní s Rudym pravem CI ra

. h . b k nařčením ze spojení se členy bývalé Hlinkovy ludové
strany Jozefu Lettric OVl, a y se
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strany vyjádřili. Což se projevilo nejen již ve výše citovaném článku z30. května 1946, ale

prakticky ve všech textech, které o povolební situaci na Slovensku informovaly. (viz např.

Tamtéž, Č. 130,6.6.1946: 1, Tamtéž, č. 131,7.6.1946: 1 či Tamtéž, č. 132,8.6.1946: 1)

Žádné další téma či alespoň výrazný článek, které by mohly připomínat předvolební

inklinaci Mladé :fronty k jedné ze dvou levicových stran, však už v Mladé frontě

nenalezneme. Nebylo to však dáno faktem, že by list z ničeho nic radikálně změnil svůj

základní ideový profil (i když je pravdou, že většina povolebních článků měla relativně

neutrální vyznění), ale spíše tím, že po volbách došlo k celkovému zklidnění povolební

situace, což se na stránkách Mladé fronty projevilo zejména celkovým úbytkem politických

článků i polemik. Prakticky zcela ze stránek Mladé fronty zmizel boj Svazu české mládeže

za jeho jednotu i polemika Mladé fronty se Svobodným slovem.

Velmi výstižně tuto povolební .xiepolitizaci" Mladé :fronty ve svém prvním povolebním

článku příznačně nazvaném "Chceme klidně pracovat" vystihl šéfredaktor novin Jaromír

Hořec. "Nikdo dnes nemá čas a náladu pokračovat snad v malicherných štvanicích a

útocích, pro něž měly strany .omluvu' vpředvolebním boji. "(Tamtéž, Č. 124,29.5. 1946: 2)

Bez větších obtíží tedy lze říci, že Mladá fronta se po volbách stala - zejména díky

tomu, že se politikou zabývala mnohem méně než před volbami - deníkem mnohem méně

implicitně inklinujícím ke KSČ a ČSSD, než tomu bylo před volbami.
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OSMÁ KAPITOLA: Srovnání zkoumany'ch d 'k o d vd'
' kl d ' h ' ern u a o povena za a ni ypotezy

Po pro vedené analýze šesti sledovaných deníků nyní s ohledem na základní hypotézy

této diplomové práce srovnáme J'ednotli ' t . k ' . d 'k .
lve s ramc e I em y z hlediska propracovanosti

metod použité propagandy a dva formálně nadstranické listy budeme komparovat z pohledu

jejich politické inklinace. Pro výzkum šesti zkoumaných deníků jsme v úvodu této práce

zvolili tyto dvě základní hypotézy, na jejichž zodpovězení se tato práce zaměřila:

1. Nejpropracovanější politická propaganda se před volbami i po volbách

objevila v komunistickém Rudém právu.

2. I deníky, které se samy definovaly jako nadstranické, tíhly ve svém obsahu ke

konkrétním politickým stranám.

8.1 Odpověd' na první hypotézu diplomové práce

Při hledání odpovědi na první hypotézu jsme zkoumali prvky propagandy, které

jednotlivé stranické deníky využily. Po provedení výzkumu stranických deníků můžeme říci,

že naše první hypotéza se potvrdila. Rudé právo využilo ve prospěch komunistické strany

nejpropracovanější politickou propagandu, která se v obsazích tohoto komunistického deníku

projevila ve sro vnání s ostatními zkoumanými listy největším počtem prvků politické

propagandy, který jsme zjistil i při důkladné analýze předvolebních i povolebních textů.

Pomocným argumentem pro tvrzení , že v Rudém právu se objevila v rámci

sledovaných listů nejpropracovanější politická propaganda, nám může být fakt, že v tomto

komunistickém listu se tři týdny před volbami i tři týdny po volbách objevilo ve srovnán í

s ostatními stranickými deníky nejvíce jednoznačně stranících článků ve prospěch vydávající

politické strany. Srovnání počtu použi tých prvků politické propagandy v rámci stranických

deníků před volbami i po volbách zachycují tabulky č . 2 ač. 3.

Tabulka Č. 2 - Počet prvků politické propagandy, které využily před volbami
1946 čtyři stranické deníky

Zkoumaný deník Počet prvků předvolební politické propagandy

Rudé právo II
Svobodné slovo 7

Právo lidu 7

Lidová demokracie 5

140



Tabulka č. 3 - Počet prvků pol'ť k'
1946 čtyři stranické deníky I IC e propagandy, které využily po volbách

Zkoumaný deník
Počet prvků povolební politické propagandy

Rudé právo
Svobodné slovo

5

Právo lidu
3

Lidová demokracie
3
2

Tabulky č. 4 a Č. 5 k řibli - .. . . " pa pn lZUJí počet politicky stranících článků, které se před

volbami 1 po volbach objevily ve čtyřech stranicky'ch d " h -erncic ve prospech vydavatele listu

(v tomto případě tedy konkrétní politické strany).

Tabulka č. 4 - Počet politicky stranících čl' k·lb . 1946 w w an U, které se objevily před
vo arm ve ctyrech stranických denících

Zkoumaný deník Počet předvolebníchpoliticky stranících článků ve
prospěch vydavatele listu

Rudé právo 182
Svobodné slovo 178

Právo lidu 136
Lidová demokracie 107

Tabu,lka č. 5 - Počet politicky stranících článků, které se objevily po
volbach 1946 ve čtyřech stranických denících

Zkoumaný deník Počet povolebních politicky stranících článků ve
prospěch vydavatele listu

Rudé právo 126

Svobodné slovo 54

Právo lidu 61

Lidová demokracie 37

Při srovnání prvků propagandy si také můžeme všimnout, že některé prvky

propagandy se před volbami i po volbách objevovaly ve všech sledovaných stranických

denících. Před volbami se všechny čtyři stranické listy snažily své čtenáře přesvědčit, že

jejich vydavatelská strana je subjektem, jehož program je nejlepší pro všechny vrstvy národa.
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Druhým společným prvkem obsaženým ve všech d ících b I h . ~. v 'v'

erucíc y a sna a velmi zrve líčit

předvolební shromáždění vydavatelské strany což měl v t 'vo I . v ,~
, o u c enaru vyvo at dojem, ze prave

strana vydávající ten který deník má u veřejnosti velmi silnou podporu.

Společným prvkem povolební politické propagandy všech stranických deníků byla

snaha interpretovat výsledky voleb jako velký úspěch strany, která konkrétní deník vydávala.

8.2 Odpověď na druhou hypotézu diplomové práce

V rámci výzkumu druhé hypotézy diplomové práce jsme se snažili zjistit, zda i

deníky, které se samy definovaly jako nadstranické, tíhly ve svém obsahu ke konkrétním

politickým stranám. Po rozboru článků, které se objevily ve formálně

nadstranických denících Práce a Mladá fronta (které se jako nadstranické zároveň samy

definovaly), můžeme říci, že se tato hypotéza částečně potvrdila.

Ukázali jsme si, že deník Práce zejména v době několika dní před volbami

v klíčových článcích, které vycházely zpravidla na titulní straně listu, podporoval implicitně i

explicitně politiku a programové zásady Komunistické straně Československa a částečně

také tehdejší sociální demokracie. Po volbách tato tendence stranit levicovým stranám (a

zejména komunistické straně) ještě zesílila.

Mladá fronta inklinovala ve svých obsazích konkrétním politickým subjektům o

poznání méně než deník Práce. V Mladé frontě například v době tří týdnů před volbami 1946

ani tří týdnů po nich nenajdeme žádný článek, který by explicitně stranil nějaké konkrétní

tehdy kandidující politické straně. Po důkladnější analýze textů, které v Mladé frontě vyšly,

jsme však zjistili, že tento mládežnický list zejména před volbami implicitně stranil

stanoviskům, které v určitých otázkách (například votázce zachování jednoty mládeže)

zastávali levicové strany (tedy KSČ a ČSSD).

Po volbách se tato tendence Mladé fronty v souvislosti s povolební depolitizací listu

znatelně oslabila. Nicméně jistá implicitní příchylnost mládežnického listu ke stanoviskům

I · 'h (zej ke KSČ) v některých otázkách - mezi které patřilo napříkladevicovyc stran zejména

ti í h d 'I b na Slovensku v nichž komunisté prohráli - se v Mladé frontěnega ivru o nocem vo e ,

objevovala i po volbách.

142



ZÁVĚR DIPLOMOVÉ PRÁCE

Cílem mé diplomové práce bl" . . k
Yo ZJIStIt, ja reflektovalo velmi důležité parlamentní

volby v roce 1946 šest tehdejších vlivných deníků' stranické listy R dé , S b d '. u e pravo, vo o ne

slovo, Právo lidu a Lidová demokracie a dva formálně nadstranické listy Práce a Mladá

fronta. V odpovědích na základní hypotézy jsme ziistili z~e' ~'v' 1" k
~ , nejpropracovanějšt po itic ou

propagandu ve prospěch svého vydavatele (politické strany) vyvíjelo v rámci čtyř

zkoumaných stranických deníků komunistické Rudé právo a že i formálně nadstranické listy

Práce a Mladá fronta ve svých obsazích částečně stranily dvěma levicovým stranám - tedy

KSČ a ČSSD. Mnohem silnější tendence ke stranění levicovým politickým subjektům

(zejména ke stranění KSČ) měl z těchto dvou oficiálně nadstranických listů deník Práce.

Kromě odpovědí na vytyčené hypotézy však výzkumná část diplomové práce ukázala

několik dalších obecnějších dobových souvislostí, které se v historických studiích a knihách

z těsně poválečné doby dostatečně často nezdůrazňujía na které je zároveň s odstupem času

důležité upozornit.

Jedním z důležitých momentů, který by neměl zapadnout, je fakt, že komunisté před

volbami 1946 naprosto jednoznačně slibovali, že vždy budou hájit všechna základní lidská i

občanská práva a svobody, jako je svoboda slova, svoboda vlastnit soukromý majetek nebo

svoboda náboženského vyznání. Zároveň s tím KSČ naprosto striktně odmítala, že by kdy

chtěla zavádět komunistický totalitní režim. Můžeme pouze spekulovat, kolik jí tyto sliby

získaly voličů, ale je jen těžko zpochybnitelné, že na konečný výsledek voleb tyto naprosto

jednoznačné (a jak se ukázalo, tak i zároveň vrcholně nepravdivé) sliby KSČ svůj vliv měly.

Možná ještě důležitějším faktem, který vyplynul z našeho bádání, je skutečnost, že

některé nekomunistické deníky (a mezi nimi zejména Svobodné slovo a částečně také Lidová

demokracie) již před volbami 1946 zřetelně upozorňovaly, že konečným cílem KSČ po

volbách není rozvíjet socialistickou demokracii, která bude respektovat politická i lidská

práva a svobody, ale že chtějí komunisté naopak zavést diktaturu podle sovětského vzoru.

Zejména Svobodné slovo pojalo volby 1946 jako plebiscit, v němž se rozhoduje o tom, zda

vyhrají komunisté (a zavedou dříve nebo později komunistickou diktaturu), nebo zda uspějí

k .. k' kt r se díky posílení svého vlivu v rámci Národní frontyne omumstic e strany, ere

autoritářským tendencím KSČ postaví. Z dnešního pohledu je zajímavé, že čtenáři některých

k
.. k' h . hrozbách zavedení komunistické diktatury (které komunistická

ne omumstic yc nOVIn o
ěděli ." h vědomím se také rozhodovali.

propaganda okamžitě vyvracela) ve e 1 a s jejlc
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Příznačnou skutečností při sledování p k' - d 1 b '
., , e rv II pre vo e m propagandy všech čtyř

stramckých deníků bylo také poznání, že nekomunistické deníky (zejména Právo lidu a

Svobodné slovo) útočily na nekomunistické stranické k nku db' .
o renty s po o nou razanci, Jako

na komunistickou stranu. Tato neschopnost demokrat" k' h -'",IC yc stran vytvont jednotný blok

proti autoritářským tendencím proti KSČ která se pro,iev'l .. - - d lb .
, J 1 a JIZ pre vo arm 1946, pak

sehrála velmi významnou roli při komunistickém převratu v únoru 1948.

Podstatné pro pochopení obrovského úspěchu KSČ v parlamentních volbách 1946 je i

poznání, že této straně nevytvářel pozitivní obraz u veřejnosti pouze její (již tehdy

nejčtenější) deník Rudé právo, ale že měla - na rozdíl od ostatních stran snad s výjimkou

tehdy slabých sociálních demokratů - podporu pro svou politiku i u oficiálně nadstranických

listů, jakými byla Práce či Mladá fronta. Tato podpora od formálně nadstranických médií

byla velmi pravděpodobně dalším faktorem, který pomohl KSČ ve volbách zvítězit s tak

velkým odstupem před ostatními konkurenty.

Jeden velmi podstatný fakt, který bychom chtěli zdůraznit, však vyplynul i

z teoretické části diplomové práce. Neexistence předběžné ani následné cenzury v období

voleb 1946 výrazně přispěla k tomu, že navzájem si konkurující (a minimálně zvnějšku

regulovaná) tištěná média vytvářela mnohovrstevnatý a pluralitní pohled na tehdejší

předvolební i povolební politickou realitu, čímž částečně suplovala roli tehdejšího rozhlasu,

který byl plně pod kontrolou KSČ.

Pluralitu tištěných médií sice omezovalo faktické zrušení soukromého mediálního

podnikání, ke kterému došlo již na jaře 1945, ale minimálně deníky jednotlivých politických

stran mohly v letech 1945 a 1946 psát relativně svobodně a bez větších obav z toho, že by

stát jejich obsahy nějakým výraznějším způsobem reguloval. Velmi dobře to charakterizuje

snaha tehdejšího komunistického ministra informací Václava Kopeckého zakázat na konci

roku 1945 lidovecké Obzory. I když se Kopecký snažil tento týdeník ČSL zničit a

neprodloužil mu dokonce povolení k tomu, aby mohl vycházet, tak na to Obzory nedbaly a

vycházely dál. Tím, kdo musel ustoupit, byl nakonec ministr informací Václav Kopecký a

Obzory mohly dál svobodně tisknout články, které považovaly za důležité.

Výsledky květnových voleb v roce 1946, ve kterých výrazně zvítězila KSČ, však

výrazně přispěly k tomu, že i tato omezená pluralita tištěných médií se o 21 měsíců později

ěnil d . "komunl's"'" nad celým mediálním systémem, která s výjimkouzrnem a v orrunanci lU

d v 'h I -' 'd"' během roku 1968 trvala více než 40 let.ocasne o uvo neru me 11
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RESUMÉ

Diplomová práce "Reflexe parlamentních voleb 1946 v dobových tištěných médiích"

se zabývá analýzou toho, jak o těchto důležitých volbách informovalo šest tehdejších

vlivných deníků: stranické deníky Rudé právo, Svobodné slovo, Právo Lidu a Lidová

demokracie a dva formálně nestranické listy Práce a Mladá fronta.

Tato práce na základě důkladné analýzy čtyř stranických deníků zjistila, že

nejpropracovanější politickou propagandu vytvářelo před volbami i po volbách 1946 ve

prospěch svého vydavatele komunistické Rudé právo, které mělo v roce 1946 ze všech

deníků nejvyšší průměrný náklad.

Komunistům (a částečně také sociálním demokratům) stranil před volbami i po

volbách také oficiálně nadstranický deník Práce. Stranění dvěma levicovým stranám je

patrné i v některých textech formálně nadstranické Mladé fronty. V těchto dvou

nestranických denících se přitom v období tří týdnů před volbami a tří týdnů po nich

neobjevil žádný článek, který by explicitně či implicitně stranil Československé straně

národně socialistické či Československé straně lidové.

KSČ tak měla v předvolební kampani nejen výhodu toho, že vydávala nejčtenější

stranický deník, který navíc byl schopen tuto výhodu velmi dobře propagandisticky využít,

ale také toho, že jí stranily i některé listy, které měly být oficiálně ve svém předvolebním (i

povolebním) zpravodajství politicky neutrální. Na drtivém vítězství KSČ ve volbách 1946

tak velmi pravděpodobně měla svůj podíl i tehdejší tištěná média.

Diplomová práce se rovněž snažila přiblížit společenský, politický a mediální kontext

voleb 1946 a doplnit některé historické poznatky o popisované době. Při výzkumu deníků

jsme například zjistili, že nekomunistické deníky (zejména Svobodné slovo a Lidová

demokracie) již před volbami varovaly, že po volbách hrozí v případě velkého úspěchu KSČ

komunistický převrat.

Přesto se však nekomunistická tištěná média (tedy Svobodné slovo, Lidová

demokracie a Právo lidu) nedokázala před volbami proti komunistickému nebezpečí sjednotit

a bojovala mezi sebou s podobnou intenzitou, jako s komunistickým Rudým právem. Tato

skutečnost - spolu s faktem, že KSČ v Rudém právu naprosto jednoznačně (a nepravdivě)

slibovala, že v poválečném Československu nikdy nezavede komunistickou diktaturu podle

sovětského vzoru - nepochybně rovněž přispěli k tomu, že tištěná média vytvořila pro

volební úspěch KSČ velmi dobré podmínky.
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SUMMARY

The Master thesis "Reflections on the parliamentary elections in 1946 in the

contemporary printed media" analysis the way six most influential newspapers of the time:

partysan dai1ies Rudé právo, Svobodné slovo, Právo lidu and Lidová demokracie and two

formally non-partisan newspapers Práce and Mladá fronta reported on those important

elections.

This thesis determines that the most elaborate politi cal propaganda before the

elections and after them was printed by Rudé právo on behalf of its benefactor, i.e. the

Communist Party, also this newspaper had the biggest circulation in 1946.

The officially non-partisan daily Práce also went to great length to support the

Communists (and in part Social Democrats). In some articles of the formally not affiliated

newspapers Mladá fronta we can also recognize implicit partiality for the two left wing

political parties (KSČ and ČSSD). At the same time these two formally non-partisan dailies

(Práce and Mladá fronta) hadn't been publishing any articles that would explicitly or

implicitly take sides of the Czechoslovak National Socialist Party or the Czechoslovak

Popular party.

Consequently, the Communist Party gained a decisive edge in the election campaign

not only because of the backing of the most widely circulated party newspaper (which were

the Communists able to exploit to the maximum extend), but also because they benefited

from the support of some dailies that were official1y in their pre-election (and post-election)

news coverage politically neutral. Thus, one of the key elements leading to the Communist

Party electoral win in 1946 was the backing of printed media of that time.

This thesis also strove to analyse the social, political and media context of the

elections in 1946 and to piece together some historical facts about the described era. This

study for instance clearly shows that non-Communist dailies (especially Svobodné slovo and

Lidová demokracie) wamed, as early as before the elections, against the possibility of the

communist post-election coup in case of a really good outcome for the Communist Party.

Notwithstanding, the non-Communist printed media were unable to unite and kept

fighting one another with equal intensity as they dueled with the Communist mouthpiece

Rudé právo. This kind of infighting - in combination with the fact that the Communist Party

in Rudé právo explicitly (and untruly) promised that Communists would never establish a

Communist tyranny after the fashion of the Soviet Union - undoubtedly contributed to the

fact that printed media paved the way for big election gains by the Communist Party.
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