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Abstrakt 
 

 Diplomová práce Svobodné slovo 1945-1948: ústřední orgán Československé 

strany národně socialistické pojednává o vývoji stranického listu Svobodné slovo ve 

výše vymezeném období. Autorka na základě archivních pramenů, dobového tisku a 

odborné literatury vztahující se k tématu popisuje veškeré aspekty vydávání tohoto listu 

a okolnosti s nimi spojené. Práce se věnuje obnovení Svobodného slova po skončení 

2. světové války, jeho následnému vývoji v rámci nově nastolených poměrů a poskytuje 

ucelený obraz nejen o vnitřním fungování pražské redakce Svobodného slova, ale také o 

celkovém obsahovém zaměření listu v daném období. Vzhledem k stranickému 

charakteru Svobodného slova pojednává autorka též o jeho propojení a úzkém vztahu 

s Československou stranou národně socialistickou.  

 Práce je doplněna historickým kontextem Československa druhé poloviny 40. let 

20. století. V této souvislosti je kladen důraz zejména na parlamentní volby uskutečněné 

v květnu 1946 a komunistický převrat, k němuž došlo v únoru 1948. Obě tyto události 

jsou podány především z pohledu, jakým o nich pojednávalo Svobodné slovo a jaké 

důsledky pro něj tyto události měly. Pro snadnější uvedení do tématu práce též stručně 

pojednává o klíčových momentech ve vývoji Československé strany národně 

socialistické od jejího vzniku do konce 2. světové války a jejího následného obnovení. 

Dále shrnuje vývoj národně socialistického ústředního tiskového orgánu, jímž bylo do 

května 1945 České slovo.  

 
 
 



Abstract 
 

 The diploma thesis Svobodné slovo 1945-1948: Central Organ of the 

Czechoslovak National Socialist Party deals with a development of the party newspaper 

Svobodné slovo in the aforementioned period. The author describes all the aspects of the 

edition of this newspaper as well as related circumstances on the basis of archive 

sources, press of that time and specialized literature. The thesis focuses on the 

restoration of Svobodné slovo after the end of the World War II, its subsequent evolution 

within newly established condition and provides coherent survey not only of the 

internal functioning of Prague editorial office of Svobodné slovo, but also of the general 

content orientation of the newspaper in the given period. With reference to the party 

character of Svobodné slovo, the author writes also on its interconnection and narrow 

relation with the Czechoslovak National Socialist Party.  

 The thesis is completed with a historical context of Czechoslovakia of the 

second part of 1940´s. In this connection, the emphasis is laid namely on parliamentary 

elections realized in May 1946 and the communist coup d’état occurred in February 

1948. Both these events are presented especially from the point of view, which was 

published in Svobodné slovo including the consequences caused to this newspaper by 

them. For the purpose of an easier introduction into the subject, the thesis also briefly 

deals with key moments in the development of Czechoslovak National Socialist Party 

from its naissance up to the end of the World War II and its subsequent restoration. 

Furthermore, it resumes the development of the national socialist press organ, 

represented by České slovo up to May 1945. 
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1. Úvod  
 

 Konec 2. světové války přinesl výrazné změny ve všech oblastech života 

tehdejší československé společnosti, mimo jiné i v oblasti periodického tisku, v níž byly 

nastoleny zcela nové podmínky. Některé tituly vycházející v době německé okupace 

byly zastaveny, jiné naopak obnoveny a určité byly nuceny změnit svůj název. Jedním 

z listů, který se musel přizpůsobit nově nastoleným poměrům, bylo Svobodné slovo, 

ústřední tiskový orgán Československé strany národně socialistické navazující na 

předválečnou tradici Českého slova. V období let 1945-1948 Svobodné slovo plnilo 

úlohu stranického listu a v souladu s politickou linií národních socialistů stálo výrazně 

v opozici vůči Komunistické straně Československa.  

 Tato diplomová práce se zabývá historií Svobodného slova ve výše vymezeném 

období a jejím cílem je poskytnout ucelený obraz nejen o obsahovém zaměření tohoto 

listu, ale i o celkovém fungování pražské redakce a jejím vztahu s Československou 

stranou národně socialistickou, doplněný navíc historickými souvislostmi druhé 

poloviny 40. let 20. století.  

 K volbě tématu mě přivedl nejen můj dlouhodobý zájem o historii 20. století, ale 

také skutečnost, že většina prací zabývajících se periodickým tiskem v Československu 

se koncentruje převážně na období první republiky, protektorátu, či na dobu totality 

v 50.- 80. letech 20. století. Konkrétním titulům vycházejícím v letech 1945 -1948 není 

věnována pozornost takřka žádná. I přes úzké propojení Svobodného slova 

s Československou stranou národně socialistickou navíc nevznikla ještě žádná práce, 

která by přinesla podrobnou studii zabývající se historií tohoto stranického listu ve výše 

vymezeném období.  

 Práci jsem rozdělila na tři hlavní tématické části doplněné třemi kapitolami 

menšího rozsahu. První z těchto kapitol má za cíl v rámci uvedení do tématu 

připomenout zásadní momenty ve vývoji Československé strany národně socialistické a 

Českého slova od jejich vzniku do konce 2. světové války. Druhá se věnuje situaci 

v Československu po jeho osvobození v květnu 1945 a v této souvislosti krátce 

připomíná nejen zásadní proměny, k nimž došlo v politice a obecně v celé společnosti, 

ale zaměřuje se také na situaci ve vydavatelství Melantrich, v němž Svobodné slovo od 

počátku vycházelo. Poslední z úvodních kapitol se zabývá obnovením Československé 

strany národně socialistické v květnu 1945, jejím následným vývojem do prosince téhož 

roku a připomíná taktéž čelní představitele této strany.  

 Hlavní tématickou část zahajuje kapitola pátá pojednávající o Svobodném slově 
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v období od května 1945 do konce srpna téhož roku. Tato kapitola, rozdělená na dvě 

podkapitoly, se zabývá za prvé samotným obnovením Svobodného slova během 

pražského květnového povstání roku 1945 a okolnostmi s ním spojenými a za druhé 

celkovou podobou listu, která se utvářela pod vedením Karla Nového, prvního 

šéfredaktora Svobodného slova.  

 Kapitolu šestou, jež zahrnuje vývoj Svobodného slova od září 1945 až do 

počátku února 1948, považuji za stěžejní část práce, jelikož po celou tuto dobu stál 

v čele listu Ivan Herben, díky němuž získalo Svobodné slovo svůj nezaměnitelný profil 

vyznačující se snahou vystupovat proti politice prosazované komunisty. Čtyři 

podkapitoly, rozdělené podle jednotlivých období, jsou tvořeny vždy dvěma částmi – 

první se věnuje interním redakčním záležitostem a vnitřnímu fungování pražské redakce 

Svobodného slova a druhá pojednává o obsahovém zaměření listu v daném období. Rok 

1946 je navíc doplněn výkladem o parlamentních volbách, které se v květnu tohoto 

roku v Československu uskutečnily, a jejich důsledku pro Československou stranu 

národně socialistickou. Tento výklad je přitom podán převážně z pohledu, jakým o 

parlamentních volbách pojednávalo Svobodné slovo a co všechno pro něj tyto volby 

znamenaly.  

 V poslední části práce se věnuji komunistickému převratu, k němuž došlo 

v Československu v únoru 1948. Vzhledem k tomu, že k tomuto tématu bylo napsáno 

již mnoho historických studií, zaměřila jsem se pouze na zásadní okamžiky průběhu 

vládní krize. Mým cílem bylo především ukázat, jak se k daným událostem stavělo 

Svobodné slovo a jakým způsobem o nich informovalo. Tato část je rozdělena na čtyři 

podkapitoly, v nichž se postupně zabývám nejprve bezprostředními okolnostmi 

vedoucími k převratu, poté hlavními okamžiky únorových dní a ve zbývajících dvou 

podkapitolách důsledky, které mělo vyústění vládní krize jak pro Československou 

stranu národně socialistickou, tak pro její ústřední tiskový orgán.  

 Při psaní práce jsem se snažila dodržet obsahovou strukturu svých výchozích 

tezí, nakonec jsem ale učinila na základě nastudované literatury a získaných poznatků 

několik změn, které však z mého pohledu práci prospěly. Udělala jsem drobnou změnu 

v názvu práce – v souladu s oficiálním názvem Svobodného slova tak, jak bylo uvedeno 

na jeho titulní straně, jsem v podtitulu  názvu zaměnila slovo deník za orgán, celý název 

práce tak zní Svobodné slovo 1945-1948: ústřední orgán československé strany národně 

socialistické.  

 Ve druhé kapitole jsem z čistě logického hlediska prohodila pořadí podkapitol 

Stručná historie Českého slova do května 1945 a Klíčové momenty ve vývoji 
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Československé strany národně socialistické od jejího vzniku do konce 2. světové války. 

Učinila jsem tak na základě skutečnosti, že ústřední tiskový orgán národních socialistů 

vznikl až po založení samotné strany.  

 Třetí kapitola měla původně v podkapitole 3.2 pojednávat o obecných změnách, 

které postihly periodický tisk v Československu po skončení 2. světové války. 

Vzhledem k tomu, že se této problematice věnuje již několik studií,1 přišlo mi nakonec 

mnohem přínosnější zaměřit se v této podkapitole na hlavní proměny, k nimž došlo 

přímo ve vydavatelství Melantrich a které tak měly bezprostřední vliv i na samotné 

Svobodné slovo.  

 Ve čtvrté kapitole jsem udělala změnu v souvislosti s parlamentními květnovými 

volbami roku 1946, které měly být podle výchozích tezí její součástí. Jelikož však tyto 

volby byly úzce spjaty se Svobodným slovem, přesunula jsem část pojednávající o nich i 

z hlediska chronologického do kapitoly 6.2 Svobodné slovo v roce 1946. Tyto 

podkapitoly jsem nazvala Svobodné slovo a parlamentní volby roku 1946 a Situace 

v Československé straně národně socialistické bezprostředně po volbách.  

 V páté kapitole jsem spojila podkapitoly Složení redakce, Pravidelné rubriky a 

Grafická podoba listu do jedné pod názvem Celková podoba Svobodného slova 

v období květen-srpen 1945. Učinila jsem tak na základě rozhodnutí, že se jedná o 

oblasti natolik propojené, že je z logického hlediska pro čtenáře přehlednější, když 

budou sjednoceny do jedné, než kdyby stály samostatně a určité informace by se tak 

zbytečně opakovaly.   

 V kapitole šesté jsem jednotlivé podkapitoly, zabývající se Svobodným slovem 

od září 1945 do počátku února 1948, rozdělila, jak již bylo zmíněno výše, na dvě části – 

redakční a obsahovou, přičemž podkapitola Svobodné slovo v roce 1946 obsahuje ještě 

navíc část týkající se parlamentních voleb v květnu 1946.  

 Se sedmou kapitolou souvisí drobná změna v jejím názvu – jelikož jsem 

komunistický převrat v únoru 1948 vykládala především v rámci toho, jak o něm 

pojednávalo Svobodné slovo, upravila jsem název kapitoly na Svobodné slovo a 

komunistický převrat v Československu v únoru 1948.  Další změna je již zásadnějšího 

charakteru a souvisí s vymezením podkladového materiálu. Ve výchozích tezích jsem si 

jako podkladový materiál určila Svobodné slovo v období od května 1945 do prosince 

1948. Vzhledem k tomu, že po komunistickém převratu v únoru 1948 se dosavadní 

                                                
1 Viz např. BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945-1948. In KONČELÍK, Jakub, et al. (ed.). 

Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média, Teritoriální studia. Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 
2004, s. 132-144., ZIERIS, Karel František. Nové základy českého periodického tisku. Vyd. 1. Praha : 
Orbis, 1947. 40 s. 
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podoba a zaměření Svobodného slova zcela rozpadly a začala tak pro něj nová etapa 

probíhající však již výhradně pod kontrolou komunistického režimu, rozhodla jsem se 

ukončit historickou analýzu Svobodného slova již na přelomu února a března 1948. 

V souvislosti s tím jsem do kapitoly sedmé přidala podkapitolu 7.4 s názvem Důsledky 

únorového převratu pro Svobodné slovo a kapitolu osmou, která se měla zabývat 

vývojem Svobodného slova až do konce roku 1948, jsem zcela vypustila.  

 Z hlediska formálních požadavků na strukturu práce jsem na její závěr přidala 

kapitoly s anglickým závěrečným shrnutím, se seznamem použitých zkratek, přehledem 

využitých pramenů a literatury a  seznamem příloh.   

 Hlavním zdrojem informací se v mé práci staly, kromě dobového tisku, 

především archivní materiály nacházející se v Národním archivu ve fondech Archiv 

České strany národně sociální a Československá strana národně socialistická – ústřední 

sekretariát, Praha. Tyto fondy mi poskytly nejen podstatné informace o vnitřním 

fungování pražské redakce Svobodného slova a jejím úzkém vztahu s předsednictvem 

Československé strany národně socialistické, ale také o historii samotné strany. Další 

zásadní zdroj představovaly dokumenty z Archivu bezpečnostních složek, v nichž je 

možné nalézt záznamy, které si o Svobodném slově a jeho redaktorech, včetně 

šéfredaktora Ivana Herbena, vedlo ministerstvo vnitra ČSR. V práci jsem využila i 

několik dokumentů z fondu Huberta Ripky, který je dostupný v Ústavu pro soudobé 

dějiny, zde se ovšem jednalo pouze o materiály dokumentující poválečnou činnost 

Československé strany národně socialistické.  

 Nezanedbatelný přínos pro mě znamenal také osobní archiv Ivana Herbena 

nacházející se v Památníku národního písemnictví. Poskytl mi sice pouze několik 

dokumentů vztahujících se ke Svobodnému slovu v letech 1945-1948, jednalo se však o 

dokumenty o to zásadnější. Ostatní archivní materiály, které tvořila převážně Herbenova 

osobní korespondence, se vztahovaly především k době první republiky a německé 

okupace. Pro moji práci tak byly sice nepoužitelné, na druhou stranu mi pomohly udělat 

si ucelenější obraz o celkovém charakteru a osobě Ivana Herbena. Oproti tomu fond 

Karla Nového, uložený taktéž v Památníku národního písemnictví, neobsahoval 

dokumenty k počátku vydávání Svobodného slova, až na jediný, žádné.  

 Z odborných publikací jsem ve své práci čerpala především z knihy 

Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948, jejímž autorem je Jiří 

Kocian. Z knih zabývajících se historií Československé strany národně socialistické 

jsem dále hojně využila dílo Republika nad stranami od Františka Klátila a oba díly 

publikace Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
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Československu v letech 1861-2004, do nichž svými kapitolami o národních socialistech 

přispěli Josef Harna a Jiří Kocian. K pochopení historických souvislostí, které ve svém 

důsledku vedly v únoru 1948 k vypuknutí vládní krize, mi pomohly zejména knihy 

Karla Kaplana Pět kapitol o únoru a Nekrvavá revoluce a dále kniha Osudové únorové 

dny, jejímž autorem je Václav Veber.  

 Osobní svědectví přímých účastníků tehdejších politických událostí poskytla 

také memoárová literatura, především Československo můj osud od Prokopa Drtiny, 

Únorová tragédie od Huberta Ripky a Záznamy od Julia Firta. V otázce 

československého tisku vydávaného v koncernu Melantrich se staly nezanedbatelným 

přínosem paměti Jaroslava Šaldy vydané pod názvem Budování tisku za Rakouska, 

Československé republiky a jeho obrana za německé okupace.  

 Za účelem vykreslení tehdejší atmosféry jsem ve své práci použila mnoho 

doslovných citací, především pak z dobového tisku. Tyto citace jsem proto zanechala 

v původním znění, a to i přesto, že některé výrazy jsou z dnešního pohledu gramaticky 

chybné či nepříliš používané.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2. Uvedení do tématu 

 
2.1 Klíčové momenty ve vývoji Československé strany národně 

socialistické od jejího vzniku do konce 2. světové války  

  
 Počátky pozdější Československé strany národně socialistické spadají do konce 

19. století, avšak kořeny národně sociálního hnutí lze nalézt již na konci 60. let 19. 

století. Jak uvádí Jiří Kocian, „tehdy nabylo v české společnosti na aktuálnosti hledání 

rovnováhy mezi řešením otázek národních a sociálních. Bylo to zároveň v době, kdy 

masově rostl počet českého dělnictva a kdy začala být tato sociální skupina vtahována 

do politické sféry a zároveň nastupovalo sociálnědemokratické hnutí založené na 

marxistických ideových východiscích.“ 2  

 Pro samotný vznik strany jako takové byly zásadní dvě události. Tou první bylo 

protistátní prohlášení českých sociálnědemokratických poslanců na říšské radě, ke 

kterému došlo 30. března 1897 a na němž zástupci českého dělnictva vyjádřili svůj 

nesouhlas s českým státním právem.3 V ten samý den se zároveň konala v pražském 

hostinci v ulici V Jámě důvěrná schůze národního dělnictva, na níž byl na návrh 

Františka Kváči ustaven osmičlenný prozatímní výbor, jehož úkolem bylo podílet se na 

všech přípravných pracích k založení nové strany. K druhé klíčové události došlo o pět 

dní později, 4. dubna 1897. V ten den se na Staroměstské radnici v Praze uskutečnila 

první velká manifestační schůze národního dělnictva. Předsedou nově vzniklé strany byl 

zvolen již zmíněný František Kváča.4  

 V dubnu 1898 proběhl první stranický sjezd. Došlo zde nejen k přejmenování 

strany na Národně sociální stranu v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Horních a 

Dolních Rakousích (na 3. sjezdu strany v roce 1902 byl však název strany opět změněn, 

tentokrát na Českou stranu národně sociální), ale hlavně tu byl představen první ucelený 

politický program nové strany. Program byl silně heterogenní, jelikož měl za cíl 

spojovat jedince z rozdílných sociálních vrstev, s různým vzděláním, profesí apod. Na 

vzniku programu se z velké části podílel Václav J. Klofáč,5 od počátku nejvýraznější 

                                                
2 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : 

Doplněk, 2002, s. 14.  
3 Tamtéž, s. 15.  
4 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 8, Počátky strany.  
5 V. J. Klofáč (1868-1942) byl český politik a novinář. V 90. letech 19. stol. byl stoupencem 

pokrokářského hnutí a radikálního proudu v mladočeské straně. V letech 1890-1899 působil jako 
redaktor Národních listů, 1901-1918 jako poslanec rakouské říšské rady a 1908-1913 zároveň jako 
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osobnost celého hnutí a později i předseda strany. K novelizaci programu došlo 

následně jak na druhém sjezdu strany v roce 1900, tak na třetím, který se konal o dva 

roky později.6 Po této druhé úpravě zůstal program nezměněný až do roku 1918.7 

Členem strany se mohl stát každý, kdo vyznával její program, dodržoval organizační 

řád a stal se členem stranické místní, nebo odborové či všeodborové organizace. 

Zároveň nesměl být členem jiné politické strany nebo spolku, který se hlásil ke straně 

jiné.8  

 Zásadní zvrat znamenalo pro činnost strany vypuknutí 1. světové války. Již 

4. září 1914 byl zatčen Václav J. Klofáč, uvězněn na Hradčanech a posléze převezen do 

cely ve Vídni.9 Mnoho dalších čelních představitelů strany bylo posláno na frontu a 

strana byla po celý zbytek války zakázána. Národním socialistům byl umožněn návrat 

do politiky a obnova strany až na jaře roku 1918.10 Na stranickém sjezdu uskutečněném 

na přelomu března a dubna téhož roku byl přijat zcela nový, od minulých programů 

zásadně se lišící, program strany. Kladl důraz na řešení sociálních problémů, objasnění 

filozofických kořenů národního socialismu a též měl za cíl specifikovat představy o 

budoucím uspořádání společnosti. Sjezd přinesl i další změny – strana se opět 

přejmenovala, tentokrát na Českou stranu socialistickou,11 a došlo i k proměně v jejím 

složení. Do jejích řad vstoupila část anarchokomunistů, někteří stoupenci pokrokové 

strany a také skupina liberálně orientovaných intelektuálů soustředěných kolem 

týdeníku Česká demokracie.12  

 V období první republiky zaznamenali národní socialisté jak úspěchy, tak 

neúspěchy. Strana se sice hned v roce 1918 stala vládní stranou a podílela se i na 

ostatních vládách až do roku 1926,13 zároveň se však 20. léta 20. století nesla ve 

znamení sílícího napětí mezi jednotlivými členy vedení strany. Do popředí se dostal 

                                                                                                                                          
poslanec českého zemského sněmu. Vyzdvihoval myšlenku antimilitaristického hnutí a slovanské 
vzájemnosti. Po vzniku ČSR se stal prvním ministrem národní obrany, 1920-1939 působil jako 
senátor a místopředseda senátu. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl II.: 
K-P. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 81.  

6 HARNA, Josef. Česká strana národně sociální. In MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel a kol. Politické strany 
: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004. I. díl: 1861-
1938. Brno : Doplněk, 2005, s. 398-399. 

7 Tamtéž, s. 401.  
8 Tamtéž, s. 402-403.  
9 KLÁTIL, František. Republika nad stranami. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 108.  
10 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : 

Doplněk, 2002, s. 18. 
11 Hned o rok později se však v rámci nově vzniklé Československé republiky přejmenovala na 

Československou stranu socialistickou. In: HARNA, Josef. Český národní socialismus. In MALÍŘ, 
Jiří; MAREK, Pavel a kol. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a 
Československu v letech 1861-2004. I. díl: 1861-1938. Brno : Doplněk, 2005, s. 766. 

12 HARNA, Josef. Politické programy českého národního socialismu :1897-1948. Praha : Historický 
ústav AV ČR, 1998, s. 21.  

13 Tamtéž, s. 23.  
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zejména Jiří Stříbrný,14 který se snažil získat ve straně vedoucí pozici a oslabit 

postavení V. J. Klofáče.15 V důsledku toho do strany v roce 1922 vstoupil na popud 

prezidenta T. G. Masaryka tehdejší ministr zahraničí Edvard Beneš, do té doby nespjatý 

s žádnou politickou stranou. Záhy se mu podařilo Stříbrnému úspěšně konkurovat, 

vnitrostranickou krizi se však odvrátit nepodařilo.16 V roce 1923 se bývalí 

anarchokomunisté v čele s Bohuslavem Vrbenským negativně vymezili proti zákonu na 

ochranu republiky a byli donuceni ze strany odejít. Spolu s nimi ji opustili i někteří 

realisté.17  

 K vyvrcholení krize došlo o tři roky později na mimořádném XI. sjezdu strany, 

který se uskutečnil v Brně 19. září 1926. Předseda Václav J. Klofáč sjezd zahájil slovy: 

„Scházíme se dnes proto, že toho vyžaduje doba, proto, že toho vyžaduje zájem národa 

a republiky a zájmy těch, které zastupujete a kteří v ohledu hospodářském a sociálním 

potřebují pořádku a klidu. Není možno, aby strana tak vážná, tak významná a důležitá 

byla zmítána nějakými spory. Opakuji, u nás musí býti klid, jasno a pořádek, a tento 

klid, jasno a pořádek sjednat, to je účel tohoto sjezdu.“18 Velká pozornost byla 

věnována kontroverzní osobě Jiřího Stříbrného. Již v Prohlášení župních důvěrníků 

strany vydaného k mimořádnému sjezdu byl vznesen nepřímý požadavek na vyloučení 

Stříbrného ze strany: „S jeho jménem je nyní spojeno tažení všech reakčních živlů 

v republice proti naší straně, k němu se hlásí fašisté právě tak jako klerikálové, a musí 

už tedy odpustit, že tato jeho společnost je nám politicky podezřelá a nepříjemná. 

Musíme vyslovit mu svoji nespokojenost a nedůvěru, když na jedné straně vidíme jeho 

snahu státi v čele strany, a na druhé straně konstatujeme jeho tajné i zjevné 

spolupracovníky, kteří by naši stranu nejraději ubili. (...) Necítí-li se kdo duší tělem 

                                                
14 J. Stříbrný (1880-1955) byl čs. politikem a novinářem. V roce 1911 se stal redaktorem Českého slova. 

1911-1918 působil jako poslanec říšské rady za nár. soc. stranu. Na konci 1. světové války se účastnil 
domácího protirakouského odboje. Patří mezi muže 28. října. Ve 20. letech 20. stol. vykonával 
v jednotlivých vládách postupně post ministra pošt, železnic a národní obrany. Zastupoval nár. soc. 
stranu v koaličním uskupení Pětka. 1926 založil tiskovou společnost Tempo a začal vydávat bulvární 
Polední list a Expres. Ve 30. letech znám svým profašistickým smýšlením (založil fašizující Stranu 
slovanských národních socialistů, ta se 1930 přeměnila v  Národní ligu). Během německé okupace 
zmizel z veřejného života, po osvobození zatčen a 1947 odsouzen na doživotí. In: TOMEŠ, Josef a 
kol. Český biografický slovník XX. století. Díl III.: Q-Ž. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, 
s. 211.  

15 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : 
Doplněk, 2002, s. 21. 

16 In: HARNA, Josef. Český národní socialismus. In MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel a kol. Politické 
strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004. I. díl: 
1861-1938. Brno : Doplněk, 2005, s. 772.  

17 Tamtéž, s. 767.  
18 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 48, XI. mimořádný sjezd v Brně r. 

1926 – vyloučení Jiřího Stříbrného. 
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národním socialistou, je povinen nevnucovat se nám a poctivě vyjít z našich řad.“19  

 Jiří Stříbrný byl nakonec na sjezdu opravdu ze strany vyloučen – ruku proti jeho 

budoucímu působení ve straně zvedlo celkem devadesát pět ze sto osmdesáti sedmi 

přítomných delegátů, přičemž čtyřicet dva z nich se postavilo proti jeho vyloučení a 

padesát jedna se zdrželo hlasování.20 Ačkoli Jiří Stříbrný se svým vyloučením víceméně 

počítal, konečný výsledek hlasování ho v závěru velmi zaskočil. XI. sjezd ovšem 

přinesl i další významné změny – tou nejpodstatnější bylo schválení nového názvu 

strany. Strana se od této chvíle nazývala Československou stranou národně 

socialistickou.21 

 Vyloučení Stříbrného mělo za následek zvýšení Benešova vlivu ve straně a 

zároveň došlo k celkovému intenzivnějšímu semknutí strany s politikou Hradu. V roce 

1929 se stali národní socialisté po tříleté pauze opět členy vlády, o dva roky později byl 

Beneš jmenován místopředsedou strany a pozitivní vliv na její pozici měl i vstup 

bývalých členů Národní strany práce.22 V dubnu 1931 byl na XII. sjezdu strany 

schválen nový program vyznačující se příklonem k liberálním názorům. Velký podíl na 

jeho tvorbě měl Beneš, program tak byl neoficiálně označován jako tzv. Benešův 

program.23  

 Negativní dopad měla na národní socialisty politická situace, která 

v Československu nastala na konci 30. let 20. století. Mnichovská konference a 

následné vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava byly pro stranu zdrcující. Již 

22. listopadu 1938 se uskutečnilo jednání, na němž se rozhodlo o zastavení činnosti 

strany a její celkové likvidaci. Národní socialisté se poté připojili k nově vzniklým 

politickým uskupením – ke Straně národní jednoty a Národní straně práce. Během 

okupace se poté řada členů zapojila do protifašistického odboje24 či emigrovala.25 Mezi 

nejvýznamnější exilové představitele národních socialistů působící v Londýně patřili 

Hubert Ripka26 a Jaroslav Stránský,27 oba byli zároveň členy československé zahraniční 

                                                
19 Tamtéž. 
20 VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný : portrét politika. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita a Matice 

moravská, 2003, s. 136. 
21 Tamtéž, s. 139.  
22 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : 

Doplněk, 2002, s. 22.  
23 HARNA, Josef. Politické programy českého národního socialismu :1897-1948. Praha : Historický 

ústav AV ČR, 1998, s. 25-26.  
24 Národní socialisté se podíleli např. na činnosti odbojových skupin Politické ústředí, Obrana národa a 

Petiční výbor „Věrni zůstaneme“. In: KOCIAN, Jiří. „Benešova“ strana a „její“ prezident za druhé 
světové války. In HARNA, Josef. Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha : 
Historický ústav AV ČR, 1995, s. 162.  

25 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : 
Doplněk, 2002, s. 24-25. 

26 H. Ripka (1895-1958) byl čs. politik a také novinář – od roku 1925 působil v legionářském deníku 



 11 

vlády ustavené Edvardem Benešem.28 Během 2. světové války zaznamenala strana 

poměrně vysoké ztráty na životech – nacisté popravili a umučili až 2400 členů národně 

socialistické strany a další tisíce byly odvezeny do koncentračních táborů a věznic.29  

 

2.2 Stručná historie Českého slova do května 1945 
 

 České slovo začalo vycházet 1. března 1907.30 Jednalo se o první ústřední deník 

České strany národně sociální, avšak již předtím strana vydávala i jiné periodické 

listy.31 Na založení Českého slova se nezanedbatelnou mírou podílel Jaroslav Šalda,32 

v té době vykonávající funkci pokladníka strany. Právě on prosadil ve straně návrh na 

vytvoření speciálního tiskového fondu, díky němuž by mohl vzniknout denní list.33 

První číslo Českého slova mělo dvacet stran, prodávalo se v Praze za čtyři haléře (číslo 

sobotní stálo haléřů šest) a na venkově o dva haléře, jak u všedního, tak sobotního 

vydání, dráž. Zodpovědným redaktorem se stal Jiří Pichl,34 vydavatelem a nakladatelem 

                                                                                                                                          
Národní osvobození, o pět let později přešel do Lidových novin, kde působil jako zahraničně politický 
komentátor. Do řad národních socialistů vstoupil před volbami v roce 1935. Po mnichovské dohodě 
odešel do zahraničí. V listopadu 1939 se stal členem Čs. národního výboru v Paříži, v červenci 1940 
byl jmenován členem čs. exilové  vlády  v Londýně, nejdříve jako státní tajemník, poté jako státní 
ministr v ministerstvu zahraničních věcí. V první poválečné vládě jmenován ministrem zahraničního 
obchodu, od podzimu 1945 byl také členem Prozatímního Národního shromáždění. Po únoru 1948 
emigroval do zahraničí. In: RIPKA, Hubert. Únorová tragédie. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1995, s. 9-18.  

27 J. Stránský (1884-1973) byl vydavatelem Lidových novin. Od roku 1918 též aktivně činný v politice. 
1925 založil Národní stranu práce, která se posléze spojila s národními socialisty. 1939 emigroval do 
Velké Británie, v exilové vládě se stal ministrem spravedlnosti. 1945-1948 byl členem předsednictva 
Čs. strany nár. socialistické a poslancem Prozatímního Národního shromáždění, poté Ústavodárného. 
V poválečných vládách byl postupně ministrem spravedlnosti, náměstkem předsedy vlády a ministrem 
školství a osvěty. Po únoru 1948 emigroval. In: HODNÝ, Martin. Českoslovenští politici 1918-1991. 
Praha : Martin Hodný, 1991, s. 63. 

28 KOCIAN, Jiří. „Benešova“ strana a „její“ prezident za druhé světové války. In HARNA, Josef. 
Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha : Historický ústav AV ČR, 1995, 
s. 164. 

29 Tamtéž, s. 162.  
30 HARNA, Josef. Česká strana národně sociální. In MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel a kol. Politické strany 

: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004. I. díl: 1861-
1938. Brno : Doplněk, 2005, s. 406. 

31 Jednalo se např. o čtrnáctideníky Český dělník, České dělnické listy, Probuzení a Vpřed vydávané od 
roku 1897. O dva roky později byly tyto listy sloučeny v týdeník Česká demokracie, který se sice 
v říjnu 1900 stal deníkem, ale v únoru 1902 se periodicita snížila a posléze vycházel opět jen jako 
týdeník. In: HARNA, Josef. Česká strana národně sociální. In MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel a kol. 
Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-
2004. I. díl: 1861-1938. Brno : Doplněk, 2005, s. 405-406. 

32 J. Šalda (1880-1965) vykonával od roku 1900 funkci vedoucího pracovníka tiskařského družstva 
Tiskárna národně sociálního dělnictva. V roce 1910 se stal ředitelem vydavatelské společnosti 
Melantrich, v letech 1924-1945 působil jako vrchní ředitel akciové společnosti Melantrich. Za 
okupace se mu podařilo ochránit společnost před ovládnutím Němci, finančně podporoval mnoho 
českých spisovatelů a oběti nacistické perzekuce, či jejich rodiny. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český 
biografický slovník XX. století. Díl III.: Q-Ž. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 244.  

33 ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 
okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 45.   

34 J. Pichl (1872-1952) působil v Praze jako novinář a publicista, zároveň byl i politikem a senátorem 
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V. J. Klofáč. Tisk zajišťovala Knihtiskárna národně-sociálního dělnictva.35  

 Hned v úvodním článku se čtenář mohl dočíst, jaké má mít list poslání: 

„Desetileté jubileum trvání národně-sociální strany oslavujeme významným činem: 

vydáváním vlastního denního tisku. Deset let pracovali jsme a zápasili. Hluboká víra ve 

spravedlnost a velikost věci, kterou hájíme, oduševňovala nás sice tak, že jsme mnoho 

mohli vykonati, ale přec jen scházel nám denní list, denní pojítko mezi námi a 

veřejností, žurnál, v němž denně mohli bychom útoky nepřátel odrážeti a zásady své 

propagovati. (...) Politický program náš je znám. ´České slovo´ bude mu za každých 

okolností věrno. ´České slovo´ bude však věnovati pozornost všem zjevům našeho 

života. Bude mít veškeré rubriky moderního lidového žurnálu.“36  

 Počáteční reakce byly rozporuplné. „Prvním číslem ´Českého slova´ byl jsem 

velice zklamán. Obsah listu mi zdaleka nestačil. Řekl jsem otevřeně, že je to spolkový 

věstník. Všichni jsme nasadili páky pro zlepšení obsahu, ale doba byla těžká a ostatní 

okolnosti také. Poznalo se, že ztráty budou velké a že družstvo tiskárny je neunese. 

Narychlo se zřídilo družstvo nové, ´Vydavatelské družstvo Českého slova´. Družstvo se 

stalo majitelem listu, a tiskárna podnikem, ve kterém se list jen tiskl. Přestal jsem 

hovořit do obsahu a vedení listu a musel jsem se starat jen o peníze, abychom všechno 

udrželi,“37 uvádí ve svých vzpomínkách Šalda. Později došlo mezi ním a V. J. Klofáčem 

k rozporu, když se Klofáč rozhodl tisknout České slovo v tiskárně U Zlaté husy, ale již 

v roce 1912 se vrátil zpět k Šaldovi.38  

 Zásadní zlom znamenala pro České slovo 1. světová válka – již 14. září 1914 

bylo totiž úředně zastaveno jeho vydávání39 a na novinových stáncích se znovu objevilo 

až 15. října 1918. Cena se zvýšila ve všední den na deset haléřů a na dvacet haléřů u 

vydání nedělního. Jako vydavatel byl uveden Václav J. Klofáč, zodpovědným 

redaktorem se stal Jiří Stříbrný. Tisk zajišťoval koncern Melantrich,40 který byl taktéž 

vlastníkem a nakladatelem celého listu.41 Úvodní článek Václava J. Klofáče se nesl 

v oslavném duchu neskrývajícím nadšení z konce války: „Po čtyři léta násilím 
                                                                                                                                          

národních socialistů. Než začal vykonávat funkci šéfredaktora Českého slova, byl redaktorem České 
demokracie. In: VOPRAVIL, Jaroslav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha : 
Státní pedagogické nakladatelství, 1973, s. 1060. 

35 ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 
okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 49.  

36 Autor neuveden. Název neuveden. České slovo. 1.3.1907, roč. 1, č. 1, s. 1.  
37 ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 

okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 49. 
38 Tamtéž, s. 50-51. 
39 Tamtéž, s. 81.  
40 Melantrich byl nástupcem původní Tiskárny nár. soc. dělnictva. Ke změně názvu došlo 17. října 1910.  

In: ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za 
německé okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 66-67.  

41 Viz titulní strana: České slovo. 15.10.1918, roč. 10, č. 1, s. 1.  
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umlčeno, znovu se zvedáš, ´České slovo´! Zdravím tvé vzkříšení ve chvíli, kdy v celé 

Velké Praze cítíme elementární sílu širokých vrstev našeho národa, kdy vzduch otřásá se 

hlasem probuzeného lidu. (...) ´České slovo´ rodí se k novému životu, když k novému 

životu rodí se celý náš národ, kdy nad hrobem starých řádů rodí se řády nové, nad 

troskami starého světa svět nový. Nejkrásnější sen našeho života stává se skutkem. Plní 

se proroctví Komenského: vláda věcí našich vrací se v ruce našeho národa.“42  

 Následná doba první republiky byla pro České slovo a tisk obecně velmi 

příznivá. České slovo pokračovalo v tradici stranického listu, který zároveň podporoval 

a souzněl s politikou Hradu.43 Novým šéfredaktorem se stal Vlastimil Borek,44 který 

v této funkci vystřídal Jiřího Pichla,45 po něm se vedení listu ujal Otakar Skýpala46 a od 

roku 1930 Karel Zdeněk Klíma,47 bývalý šéfredaktor Lidových novin.48 V roce 1923 se 

k dennímu vydání přidalo Večerní České slovo, které se postupem času stalo večerníkem 

s největším nákladem v tehdejší Československé republice. Díky aktuálnímu 

zpravodajství, kvalitní sportovní rubrice a zábavnému pojetí dosahoval ve 30. letech 20. 

století počet jeho výtisků až půl miliónu.49 Podobně na tom bylo nedělní České slovo, 

které dosahovalo nákladu 360 až 380 tisíc výtisků. Podíl na tom měla nejen 

mnohostrannost rubrik a příloh (např. Ženské slovo či dětské Slovíčko), ale též ilustrace 

Josefa Lady (zejména jeho obrázkový seriál s Haškovým Švejkem). Úspěch zaznamenal 

i tisk první humoristické barevné přílohy s názvem Kvítko z čertovy zahrádky.50  

 Období rozkvětu první republiky skončilo na konci 30. let 20. století 

                                                
42 KLOFÁČ, Václav. Název neuveden. České slovo. 15.10.1918, roč. 10, č. 1, s. 1.  
43 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky. III. díl, Český a slovenský tisk v letech 

1918-1944. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1984, s. 164.  
44 V. Borek (1886-1952) působil ve funkci šéfredaktora Českého slova v letech 1918-1923. V té samé 

době zároveň patřil mezi členy národních socialistů, v roce 1923 však byl ze strany vyloučen kvůli 
svému negativnímu postavení vůči zákonu na ochranu republiky. Od roku 1925 byl členem KSČ a 
redaktorem Rudého práva. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl I.: A-J. 
Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 118.  

45 ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 
okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 90.  

46 O. Skýpala (1877-1943) vstoupil do novinářského prostředí v roce 1905, když založil v Moravské 
Ostravě Moravsko-slezskou revui. Do strany národních socialistů vstoupil v roce 1918, jako 
šéfredaktor Českého slova působil v letech 1923-1929. V roce 1929 ze strany vystoupil. In: TOMEŠ, 
Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl III.: Q-Ž. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 
1999, s. 139.  

47 K. Z. Klíma (1883-1942) vstoupil roku 1903 do redakce Lidových novin, o rok později se stal 
parlamentním zpravodajem listu ve Vídni. Na konci 20. let 20. století a opětovně pak v roce 1939 
působil jako šéfredaktor Lidových novin, poté přešel do Českého slova. V srpnu 1942 byl zatčen 
gestapem a v terezínské Malé pevnosti umučen k smrti. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický 
slovník XX. století. Díl II.: K-P. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 75.  

48 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky. III. díl, Český a slovenský tisk v letech 
1918-1944. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1984, s. 165. 

49 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 
Portál, 2010, s. 48.  

50 ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 
okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 179-181.  
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s vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava a následným začátkem 2. světové války. 

Změny se dotkly i Českého slova – do redakce byl na post šéfredaktora dosazen Karel 

Lažnovský,51 jeden z předních aktivistických novinářů.52 České slovo jako deník se 

navzdory různým restrikcím udrželo až do roku 1944, kdy bylo nuceno přejít na týdenní 

periodicitu. Večerní České slovo se ovšem udrželo jako deník až do konce války.53 
 

3. Situace v Československu po 2. světové válce 

 
3.1 Společenský a politický vývoj  
 

 Československo prošlo v letech 1945-1948 procesem mnohých změn. 

V důsledku dlouhého válečného konfliktu a nadvlády nacistického režimu bylo potřeba 

obnovit takřka všechny sféry veřejného života. Vliv na situaci v tehdejším 

Československu měly i změny, k nimž došlo na mezinárodní politické scéně. Evropa po 

skončení 2. světové války výrazně pozbyla politického významu a jak uvádí Václav 

Veber, byla nucena „zcela rezignovat na své dřívější postavení a možnosti.“54 Svůj vliv 

naopak výrazně posílily USA a Sovětský svaz a Evropa se tak posléze rozdělila na dvě 

sféry vlivu – americkou a sovětskou.55 Pro Československo se klíčovým spojencem stal 

zejména Sovětský svaz. Toto spojenectví bylo zpečetěno již během 2. světové války 

přijetím sovětsko-československé smlouvy.56 

 Od poloviny března 1945 probíhala v Moskvě jednání o programu a složení 

první poválečné československé vlády. Účastnili se jich exiloví politici soustředění 

během válečných let v Londýně kolem prezidenta Edvarda Beneše, zástupci 

komunistické strany žijící v sovětském exilu, snažící se prosadit svůj návrh vládního 

                                                
51 K. Lažnovský (1906-1941) působil od roku 1930 jako redaktor regionálního nár. soc. tisku, 1933-

1938 byl filiálním redaktorem Večerního Českého slova v Plzni. Během okupace se stal jedním 
z hlavních představitelů pronacistického aktivismu v čs. žurnalistice. Zemřel za záhadných okolností 
v září 1941 po audienci u předsedy protektorátní vlády A. Eliáše. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český 
biografický slovník XX. století. Díl II.: K-P. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 259. 

52 ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 
okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 295. 

53 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 
Portál, 2010, s. 100. 

54 VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2004, s. 179. 
55 Tamtéž.  
56 Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a 

Svazem sovětských socialistických republik byla za přítomnosti Edvarda Beneše podepsána v Moskvě 
12. prosince 1943. Platnost smlouvy byla stanovena na dobu následujících dvaceti let. In: BENEŠ, 
Edvard. Paměti. Část II, sv. 1. Vyd. 1. Praha : Orbis, 1947, s. 379-391. 
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programu, a vybraní představitelé slovenského domácího odboje.57 Jednání byla 

ukončena 28. března 1945 sestavením vlády tak, jak ji navrhli komunisté – ti získali 

spolu se slovenskými komunisty v pětadvacetičlenné vládě celkem sedm zástupců, tři 

členy získali sociální demokraté, lidovci a národní socialisté, slovenská Demokratická 

strana dostala čtyři křesla a zbylých pět ministrů bylo bez příslušnosti k jakékoli straně. 

Předsedou vlády se stal Zdeněk Fierlinger. Zásadní proměnou oproti době předválečné 

bylo nově konstituované předsednictvo vlády, které tvořili předseda vlády a pět 

náměstků, z každé politické strany jeden.58  

 Nová vláda byla následně oficiálně jmenována 4. dubna 1945 v Košicích,59 o 

den později zde byl slavnostně prohlášen Program Československé vlády Národní 

fronty Čechů a Slováků, přijatý již 27. března 1945 v rámci moskevských jednání, 

známý jako tzv. košický program. V jeho úvodu bylo uvedeno: „Nová vláda má býti 

vládou široké Národní fronty Čechů a Slováků a tvoří ji představitelé všech sociálních 

složek a politických směrů, které doma i za hranicemi vedli národně osvobozenecký 

zápas za svržení německé a maďarské tyranie. Nová vláda považuje za svůj úkol, aby po 

boku Sovětského svazu a ostatních spojenců dovedla tento zápas do konce, do úplného 

osvobození Republiky, přispěla všemi silami českého a slovenského národa k plné 

porážce hitlerovského Německa a učinila první kroky pro vybudování nového 

šťastnějšího života našich národů v osvobozené vlasti.“60 Za jeden z prvotních cílů si 

vláda určila zvolení Prozatímního Národního shromáždění,61 které mělo potvrdit 

prezidenta v jeho funkci,62 přípravu parlamentních voleb a vypracování nové ústavy.63  

 Národní fronta, zformovaná již během 2. světové války, se stala politickou 

oporou nového, lidově demokratického režimu. Jednalo se o koalici vyznačující se 

existencí dvou zcela protichůdných politických proudů a nepřipouštějící v jejím rámci 

ani mimo ni vznik opozice. Vzhledem k tomu, že komunistická strana měla již od 

počátku za cíl získat mocenský monopol, šlo navíc o koalici sil s rozdílnými záměry.64 

                                                
57 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 1993, s. 17. 
58 Tamtéž, s. 22 
59 KOCIAN, Jiří. Poválečný vývoj v Československu 1945-1948. Vyd. 2. Praha : Historický ústav ČSAV, 

1993, s. 10.  
60 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny, fond Hubert Ripka, kart. 35, inv. č. 1377. 
61 Prozatímní Národní shromáždění bylo zřízeno na základě ústavního dekretu prezidenta republiky 

z 25. srpna 1945. Svoji činnost následně zahájilo 28. října 1945 a stalo se nejvyšším zákonodárným 
orgánem v poválečném Československu. In: KOCIAN, Jiří. Československá strana národně 
socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2002, s. 77.  

62 Edvard Beneš byl ve funkci prezidenta potvrzen Prozatímním Národním shromážděním 28. října 
1945. In: KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948. 1. část. Vyd. 1. Praha : Státní 
pedagogické nakladatelství, 1991, s. 34.  

63 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948. 1. část. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991, s. 34.  

64 KOCIAN, Jiří. Poválečný vývoj v Československu 1945-1948. Vyd. 2. Praha : Historický ústav ČSAV, 
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Národní frontu tvořilo šest výše uvedených politických stran. Z doby předválečné byly 

zakázány strany pravicové – česká agrární strana a slovenská l´udová strana. Národní 

fronta měla dále pravomoc rozhodovat o případném vzniku dalších nových stran. Ty by 

však musely být jejími členy a souhlasit s jejím, to znamená vládním programem. 

Legální opozice tak v podstatě nebyla reálná a Národní fronta byla v konečném 

výsledku v rozporu s demokratickými principy vládnutí.65 Mezi nižší mocenské orgány 

patřily národní výbory zemské, okresní a místní. Ty měly nově kromě moci 

zákonodárné i moc výkonnou.66 

 K zásadní změně došlo v sociálně ekonomické oblasti – byly znárodněny banky, 

průmysl a pojišťovny.67 Již v květnu 1945 byla také zahájena pozemková reforma, 

jejímž cílem byla konfiskace půdy patřící Němcům a kolaborantům. Oba tyto kroky 

způsobily silné oslabení pozice buržoazie, naopak roli největší ekonomické síly nyní 

převzal stát.68  

 V československé společnosti záhy po skončení války rapidně vzrostl 

nacionalismus, jenž se vyznačoval nenávistí vůči Němcům, resp. na Slovensku proti 

Maďarům.69 Otázku odsunu Němců z Československa řešil Edvard Beneš již v době 

svého londýnského exilu,70 k definitivnímu souhlasu s odsunem došlo v červenci 1945 

na konferenci v Postupimi za účasti Sovětského svazu, USA a Velké Británie.71 

V průběhu následujících dvanácti měsíců bylo organizovaně odsunuto více jak dva 

miliony Němců, je potřeba ovšem zmínit i tzv. divoký odsun probíhající bezprostředně 

po válce a porušující v některých případech zásady mezinárodního práva. Snaha o 

vystěhování Maďarů na Slovensku skončila neúspěchem.72  

 Společnost dále musela být zbavena a očištěna od osob, jejichž chování během 

okupace bylo vyhodnoceno jako nepřípustné. Tento požadavek byl začleněn již do 

košického programu: „Zvláštní opatření provede vláda v zájmu toho, aby bylo zajištěno 

souzení a potrestání zrádců, kolaborantů a fašistických živlů z řad českého a 

                                                                                                                                          
1993, s. 11-12. 

65 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948. 1. část. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1991, s. 28-29. 

66 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 1993, s. 48. 
67 K znárodnění došlo na základě Dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a 

některých průmyslových podniků ze dne 24. října 1945. In: JECH, Karel; KAPLAN, Karel. Dekrety 
prezidenta republiky 1940-1945. Dokumenty. 2. dopl. vyd. Brno : Doplněk, 2002, s. 476-489.  

68 KOCIAN, Jiří. Poválečný vývoj v Československu 1945-1948. Vyd. 2. Praha : Historický ústav ČSAV, 
1993, s. 43.  

69 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 1993, s. 40.  
70 Podrobně k tomu viz BENEŠ, Edvard. Paměti. Část II, sv. 1. Vyd. 1. Praha : Orbis, 1947, s. 312-337.  
71 Tamtéž, s. 331.  
72 KOCIAN, Jiří. Poválečný vývoj v Československu 1945-1948. Vyd. 2. Praha : Historický ústav ČSAV, 

1993, s. 21-22. 
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slovenského národa.“73 Samotná očista poté probíhala na základě tzv. velkého 

retribučního dekretu vydaného 19. června 1945.74  

 Poválečný lidově demokratický režim se pozvolna dotvářel na přelomu let 

1945/1946. V oblasti politiky si politické strany vymezily své pozice, ustálily své 

členské základny a vedoucí orgány a vznik stran nových byl již fakticky zcela vyloučen. 

Režim nebyl parlamentní demokracií v tradičním slova smyslu. Národní fronta 

disponovala obrovskou mocí. Rozkvět zaznamenala vedle politického života i 

československá občanská společnost – existovalo zde přibližně 60 tisíc zájmových a 

společenských organizací a nejrůznějších spolků, klubů a sdružení.75 

 

3.2 Změny ve vydavatelství Melantrich  
 

 Konec 2. světové války přinesl v Československu významné změny i v oblasti 

periodického tisku. Vzhledem k tomu, že se tato práce věnuje ústřednímu listu 

Československé strany národně socialistické, který byl od svého počátku úzce spojen 

s vydavatelstvím Melantrich, zaměřím se v této kapitole stručně na zásadní proměny ve 

vedení, které Melantrich postihly v rámci nově nastolených politických poměrů.  

 Vydavatelství Melantrich, které se stalo v roce 1924 akciovou společností,76 

fungovalo pod vedením Jaroslava Šaldy po celou dobu německé okupace.77 Stejně jako 

po osvobození v květnu 1945 došlo k určitým změnám ve vydávání Českého slova (viz 

kapitola 5.), proměnila se situace i uvnitř samotného vydavatelství.  

 Podle vzpomínek Julia Firta78 se již počátkem květnového povstání roku 1945 

ustavila v Melantrichu závodní rada, v níž většinu tvořili komunisté, v čele s Františkem 
                                                
73 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny, fond Hubert Ripka, kart. 35, inv. č. 1377. 
74 Jednalo se o Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a 

jejich    pomahačů a o mimořádných lidových soudech. In: JECH, Karel; KAPLAN, Karel. Dekrety 
prezidenta republiky   

 1940-1945. Dokumenty. 2. dopl. vyd. Brno : Doplněk, 2002, s. 237.  
75 KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948. 1. část. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1991, s. 36-37.  
76 ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 

okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 333. 
77 Během této doby se Jaroslav Šalda snažil pomocí finančních prostředků podporovat rodiny zatčených 

členů závodního výboru v pražském kovoprůmyslu či odbojové akce proti okupantům – např. finanční 
částku ve výši 50 tisíc Kčs poskytl Jaroslav Šalda Lidovým novinám a ilegálnímu časopisu V boj. In: 
ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 
okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 286-287. 

78 J. Firt (1897-1979) započal svou nakladatelskou činnost v roce 1930, kdy se stal ředitelem 
nakladatelství Fr. Borový. V letech 1936-1939 stál v čele koncernu Lidových novin. Období 2. světové 
války strávil ve Velké Británii a po svém návratu v roce 1945 zaujal vedoucí pozici v tiskových 
podnicích Melantrich. Kromě toho byl po celé období 1945-1948 politicky činný v Čs. straně nár. 
socialistické. Po komunistickém převratu v únoru 1948 odešel do exilu a následně se podílel 
především na činnosti rozhlasové stanice Svobodná Evropa. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český 
biografický slovník XX. století. Díl II.: K-P. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 317.  
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Hrachou, ručním sazečem pracujícím v Melantrichu. Prvním krokem, který tato závodní 

rada učinila, mělo být sesazení Jaroslava Šaldy z důvodu jeho údajného 

kolaborantství.79 Po čase se podle Julia Firta podařilo národním socialistům pracujícím 

v Melantrichu získat v závodní radě většinu. Kdy přesně k tomu došlo, však již Julius 

Firt neuvádí. František Hracha se poté vrátil ke svému původnímu povolání sazeče, aby 

následně Melantrich zcela opustil a přešel do ústředního sekretariátu KSČ.80  

 K zásadní změně ve vedení Melantrichu došlo počátkem června 1945. Podle 

zprávy uveřejněné 3. června 1945 v denním tisku převzala veškeré podniky Melantrichu 

Československá strana národně socialistická a v souvislosti s tím se vedení společnosti 

ujala nová správní rada tvořená národně socialistickými členy, kteří se aktivně podíleli 

na domácím či zahraničním osvobozování Československa, nebo se vrátili 

z koncentračních táborů a nacistických vězení. Tato správní rada následně zvolila 

nejvyšší orgán Melantrichu, tzv. pětičlenné ředitelství. Do jeho čela byl postaven 

předseda Československé strany národně socialistické Petr Zenkl81 (více o jeho volbě 

předsedou viz kapitola 4.) a spolu s ním v ředitelství dále působili Julius Firt, Emanuel 

Šlechta,82 Jan Hájek83 a Josef Novotný.84 Podle dochovaných dokumentů tvořilo 

majetek Melantrichu v době jeho převzetí národními socialisty šest tiskáren a několik 

dalších podniků a budov.85 Jaroslav Šalda, pro kterého tímto končila v Melantrichu 

                                                
79 V tomto případě mělo jít především o arizaci židovských podniků, jakými byla např. papírna v České 

Kamenici. J. Šalda, vzhledem k tomu, že se podílel i na odbojové činnosti (např. tiskem ilegálního 
Rudého práva), za svoje činy v období německé okupace nebyl nijak souzen. In: FIRT, Julius. 
Záznamy. Vyd. 1. Bundesrepublik Deutschland : Index, 1985, s. 7. 

80 FIRT, Julius. Záznamy. Vyd. 1. Bundesrepublik Deutschland : Index, 1985, s. 6-7. 
81 P. Zenkl (1884-1975) působil v letech 1936-1938 jako místopředseda Čs. strany nár. socialistické. 

1937-1939 vykonával též funkci primátora Prahy. Během 2. světové války byl vězněn 
v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Předsedou Čs. strany nár. soc. byl až do roku 1948. 
Po převratu v roce 1948 emigroval. In: HODNÝ, Martin. Českoslovenští politici 1918-1991. Praha : 
Martin Hodný, 1991, s. 77. 

82 E. Šlechta (1895-1960) byl po celou dobu války vězněn v koncentračním táboře Buchenwald, po 
osvobození působil jako předseda národní správy Živnobanky a dále byl politicky činný v Čs. straně 
nár. soc. V průběhu vládní krize v únoru 1948 podpořil politiku KSČ a stal se členem ústředního 
akčního výboru Národní fronty. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl 
III.: Q-Ž. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 277.  

83 J. Hájek (1883-1969) byl v době první republiky blízkým spolupracovníkem E. Beneše. V roce 1921 
spoluzakládal a řídil vydavatelství Orbis, byl politicky činný v Čs. straně nár. soc., po celou dobu 2. 
světové války byl vězněn v několika koncentračních táborech. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český 
biografický slovník XX. století. Díl I.: A-J. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 398. 

84 Autor neuveden. Strana čs. národních socialistů převzala „Melantrich“. Svobodné slovo. 3.6.1945, roč. 
1, č. 20, s. 1. 

85 Jednalo se o novinářskou tiskárnu  na Václavském náměstí, obchodní tiskárnu na Smíchově, tiskárnu 
v Moravské Ostravě a brněnskou, bratislavskou a žilinskou tiskárnu. Majetkem Melantrichu byly 
zároveň u všech tiskáren i budovy, ve kterých sídlily. Dále mezi majetek Melantrichu patřily dvě 
třetiny budovy Rokoko na Václavském náměstí, budova pasáže Politiky včetně hotelu Pošta 
v Jindřišské ulici, nakladatelství na Smíchově, továrna na výrobu gramofonových desek Esta včetně 
domu na Smíchově, dva obytné domy v Košířích, dva na Smíchově a dva v Lipové ulici v Praze 2, 
hotel Jaborník u Čerčan, starý hotel Morava na Smíchově, vila a pozemky v Mokropsích, Evin závod 
(střihy, dámské prádlo, vlna) a vetešnictví Vetera v Praze 2. Melantrich měl taktéž majoritní účast 
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veškerá činnost, se k nově nastoleným podmínkám vyjádřil následovně: „Jak se mi 

politická strana s novými osobami v čele v nových poměrech roku 1945 poděkovala za 

čtyřicetiletou práci a předaného jí Melantricha s takovým hmotným a mravním 

goodwillem? Tak, že jsem do ní nevstoupil...“86 

 Proti změně ve vedení se postavila závodní rada, která se Melantrichu zmocnila 

v dnech květnové revoluce, a vznesla požadavek, aby byl do podniku dosazen národní 

správce. Ve své žádosti jako hlavní důvod tohoto opatření uvedla, že „v Melantrichu se 

utvořila nová správní rada, aniž by předem jednala s revoluční závodní radou a která 

má nejdůležitější starost, jak převésti akcie Melantricha do soukromých rukou nových 

členů správní rady.“87  

 Pětičlenné ředitelství se ovšem ve vedení Melantrichu udrželo nakonec až do 27. 

března 1947. V ten den se za předsednictví Petra Zenkla a za účasti zástupců podnikové 

rady konala schůze ředitelství Melantrichu. Na jednání bylo usneseno, že „dosavadní 

způsob kolektivního vedení, který byl nutný v porevolučním stadiu, končí. Také proto, že 

jeho ukončení doporučuje podniková rada.“88 Vrchním ředitelem byl zvolen Julius Firt, 

který s touto funkcí získal zároveň pravomoc rozhodovat o redakčních věcech všech 

listů Československé strany národně socialistické. Náměstkem Julia Firta se stal 

Jaroslav Simonides.89 Na schůzi bylo dále rozhodnuto, že minimálně jednou měsíčně 

musí být svolána schůze ředitelství, které se budou pravidelně účastnit dva zástupci 

podnikové rady, „aby zde jednak vyslechli zprávy o stavu podniku, jednak podávali 

všechny připomínky a podněty ve smyslu zákona o závodních radách.“90  

 Dalším důležitým ustanovením bylo rozhodnutí předsednictva Československé 

strany národně socialistické, které přeneslo na ředitelství Melantrichu veškerou péči o 

periodický tisk strany. „Ředitelství musí se tudíž říditi jen usnesením předsednictva a 

v důsledku toho návrhy všech složek strany musí projíti a býti schváleny předsednictvem 

                                                                                                                                          
v Lidové republikánské pojišťovně, 40% účast v Českokamenické papírně, velkou účast v papírně 
Fuchsovka a 80% účast v tiskárně Knihtisk ve Vršovicích, přičemž její zařízení bylo v majetku 
Melantrichu všechno. In: Národní archiv, fond KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – generální 
sekretariát, sv. 192, a.j. 1221 

86 ŠALDA, Jaroslav. Paměti Jaroslava Šaldy bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Praha : 
Novinářský studijní ústav, 1962, s. 508. 

87 Národní archiv, fond KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – generální sekretariát, sv. 192, a.j. 
1221 

88 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 
65, sg. 35-91, s. 50. 

89 J. Simonides byl s Melantrichem spojen již od roku 1930, kdy se stal jeho tajemníkem. V této funkci 
působil i po celou dobu německé okupace. In: Státní oblastní archiv, Mimořádné lidové soudy, Praha, 
kart. 590, sg. LS XVIII 6271/46, Pangrác Bedřich, s. 95.  

90 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 
65, sg. 35-91, s. 50. 
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strany,“91 zaznělo v usnesení. Počínaje 27. březnem 1947 byla tedy struktura ústřední 

správy Melantrichu následující – nejvyšším orgánem bylo předsednictvo 

Československé strany národně socialistické, správním orgánem ředitelství, jehož 

předsedou byl Petr Zenkl a místopředsedou Julius Firt, a výkonným orgánem vrchní 

ředitel Julius Firt a náměstek vrchního ředitele Jaroslav Simonides.92  

 

4. Obnovení Československé strany národně socialistické  

 
 O znovuzrození Československé strany národně socialistické začali její 

představitelé uvažovat již během 2. světové války. Až do roku 1943, kdy byla v Moskvě 

podepsána československo-sovětská smlouva, se však na půdě tehdejšího protektorátu, 

ani v londýnském exilu nijak stranicky neorganizovali. Teprve moskevské rozhovory 

Edvarda Beneše s exilovým vedením komunistické strany daly popud k zformování 

exilové politické skupiny národních socialistů. Stalo se tak v únoru 1944.93 

 K celkovému obnovení strany v poválečném Československu došlo následně 

11. května 1945, kdy se v Praze sešli domácí a zahraniční představitelé strany.94 Jednalo 

se o zástupce Revolučního výkonného výboru strany v čele s Františkou Zemínovou95 a 

exilové členy prozatímního ústředního výkonného výboru ustaveného v Košicích 

25. dubna 1945 a vedeného Jaroslavem Stránským. Spojením těchto dvou skupin 

vzniklo Revoluční předsednictvo strany a revoluční výkonný výbor.96 Na setkání bylo 

zdůrazněno, „že obnova strany se neděje z důvodů stranicko-sobeckých, nýbrž aby byla 

zabezpečena demokratická soutěž, kontrola a kritika, jíž se soustavy demokratické liší 

od soustav totalitních.“97 Ve vedoucí pozici předsednictva působila do 17. května 1945 

Františka Zemínová, poté ji ve funkci vystřídal Petr Zenkl, který se tou dobou vrátil 

z koncentračního tábora.98 

                                                
91 Tamtéž.  
92 Tamtéž, s. 51.  
93 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická. In MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel. 

Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. 
díl: 1938-2004. Brno : Doplněk, 2005, s. 1144.  

94 Tamtéž.  
95 F. Zemínová (1882-1962) vstoupila mezi národní socialisty v roce 1897 a stala se čelní 

představitelkou ženského hnutí strany. Během 1. i 2. světové války se účastnila domácího odboje. 
V letech 1945-1948 působila ve funkci místopředsedkyně strany a zároveň byla poslankyní v 
Národním shromáždění. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl III.: Q-Ž. 
Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 561.  

96 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : 
Doplněk, 2002, s. 43-44.  

97 Autor neuveden. Vzkříšení strany národně-socialistické. Česká pravda. 12.5.1945, roč. 1, č. 1, s. 1.  
98 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : 
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 Jeho zvolení však nebylo zcela jednoznačné a stalo se ve straně předmětem 

četných sporů. Část předválečných národních socialistů chtěla na Zenklově místě vidět 

Josefa Davida,99 což ovšem nesouznělo s představami čelních stranických  

představitelů, kteří s kandidaturou Davida rozhodně nesouhlasili. Důvodem byla 

především Davidova podpora ze strany komunistů.100 Podle vzpomínek Prokopa 

Drtiny101 měli navíc o Zenklově předsednictví téměř jasno již během dubnového pobytu 

v Košících, kde se uskutečnila první schůzka prozatímního výkonného výboru strany.102 

Generálním tajemníkem strany byl jmenován Vladimír Krajina,103 v době okupace 

představitel domácího demokratického odboje.104 

 17. května 1945 se v pražské Lucerně uskutečnila první veřejná schůze 

Československé strany národně socialistické, na které její členové definitivně potvrdili 

obnovenou činnost strany. „Očekával jsem, že po takových letech nuceného odmlčení 

obec někdejších národních socialistů pražských zaplaví Lucernu tak, že sál nebude 

stačit a průběh schůze se bude muset přenášet tlampači do Štěpánské ulice. (...) Moje 

očekávání však bylo zklamáno. Sál byl sice plný ve všech poschodích, ale přeplněno 

vůbec nebylo a na ulici nezůstal nikdo, kdo se chtěl schůze zúčastnit. Bylo mně to novou 

ukázkou, jak těžko se rozbíhá obnovená aktivita této strany,“105 uvedl ve vzpomínkách 

Prokop Drtina. Na schůzi kromě něj promluvili i další významní členové jako Jaroslav 

Stránský, Petr Zenkl, Josef David, Hubert Ripka a další.106  

                                                                                                                                          
Doplněk, 2002, s. 43-44.  

99 J. David (1884-1968) žil během 2. světové války v emigraci, v Londýně působil ve Státní radě. 1945 
se stal poslancem Prozatímního Národního shromáždění, až do roku 1948 byl zároveň členem 
předsednictva Čs. strany národně socialistické. Po únoru 1948 dále působil v Čs. straně socialistické. 
HODNÝ, Martin. Českoslovenští politici 1918-1991. Praha : Martin Hodný, 1991, s. 21. 

100 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická. In MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel. 
Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. 
díl: 1938-2004. Brno : Doplněk, 2005, s. 1151-1152.  

101 P. Drtina (1900-1980) na konci 30. let 20. stol. spoluzakládal odbojovou organizaci Politické ústředí. 
Poté emigroval do Velké Británie. Pod pseudonymem Pavel Svatý zde působil jako komentátor 
českého vysílání BBC. 1945-1948 byl členem předsednictva Čs. strany nár. socialistické, od listopadu 
1945 do února 1948 zároveň ministrem spravedlnosti. Po převratu v roce 1948 byl zatčen a odsouzen 
za velezradu k 15 letům vězení. Amnestii dostal až v roce 1960. Ke konci svého života podepsal 
Chartu 1977. In: HODNÝ, Martin. Českoslovenští politici 1918-1991. Praha : Martin Hodný, 1991, s. 
23.  

102 DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Sv. 2., kniha 1. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 36.  
103 V. Krajina působil ve fašistickém odboji od roku 1939, kdy začal spolupracovat s Politickým ústředím. 

Od roku 1940 byl členem Ústředního vedení odboje domácího. Umožňoval spojení mezi exilovou 
londýnskou vládou a předsedou protektorátní vlády Eliášem. 1943 byl zatčen gestapem a do konce 
války uvězněn v Terezíně. Generálním tajemníkem Čs. strany nár. soc. byl až do únorového převratu, 
poté emigroval do Velké Británie. In: HODNÝ, Martin. Českoslovenští politici 1918-1991. Praha : 
Martin Hodný, 1991, s. 45.  

104 KOCIAN, Jiří. K programové a organizační činnosti Československé strany národně socialistické 
před únorem 1948. In TŮMA, Oldřich. Historické studie. K sedmdesátinám Milana Otáhala. Praha : 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998, s. 86.  

105 DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Sv. 2., kniha 1. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 60.  
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 Cíl obnovené strany naznačil ve svém projevu ze dne 18. června 1945 Hubert 

Ripka, když uvedl: „Musíme si položit za cíl budovat stranu novou, na daleko širších 

základech a s daleko vyššími cíli než jsme měli a než jsme mohli mít do této války. Je 

v souladu s naší nacionální tradicí, že chceme dále prohlubovat a zdokonalovat 

vlastenecké smýšlení a cítění všech svých lidí, a proto v našich řadách je místo pro 

každého poctivého vlastence, ale opravdu jen vlastence osvědčeného. Nesmíme připustit 

mezi sebe nikoho, kdo se nechoval v nejtěžší době, kterou národ prošel, tak, jak kázaly 

vlastenecké povinnosti. Je dále rovněž v souladu s naší pokrokovou a socialistickou 

tradicí, že chceme a musíme prohlubovat socialistické smýšlení a cítění všech svých 

příslušníků. Jsme a zůstaneme stranou socialistickou.“107 Zároveň prohlásil, že členem 

strany se může stát kdokoli nezávisle na tom, ze které sociální třídy pochází, podstatné 

je pouze to, aby vyznával demokratické, pokrokové a socialistické zásady, jež jsou 

blízké národním socialistům. Vyzdvihl také nutnost nezaměřovat se pouze na městské 

občany a inteligenci, ale snažit se oslovit i drobné a střední zemědělce.108 

 Podmínky členství ve straně byly následně blíže specifikovány v organizačním 

řádu schváleném zastupitelstvem strany v Praze 8. prosince 1945. Podle tohoto řádu 

musel každý, kdo chtěl vstoupit do řad národních socialistů, přijmout program strany, 

vstoupit v místě svého bydliště do politické organizace a zachovávat program a 

organizační řád strany. Dále musel učinit prohlášení, že „nikdy nebyl členem žádné 

nacistické a fašistické organizace, politicky nespolupracoval s nacistickými a 

fašistickými organizacemi a živly, ani s jinými, Československé republice nepřátelskými 

jednotlivci.“109 

 V otázce programu strany bylo cílem národních socialistů zásadně se odlišit od 

programů ostatních stran Národní fronty.110 Program byl založen na principech českého 

nacionalismu, z filozofického hlediska vyznával ideál humanitní demokracie a 

vymezoval se proti ideologii marxismu.111 Proměny se dotkly zejména cíle reforem. 

V době předválečné bylo jejich hlavním úkolem napravovat negativní dopady 

způsobené liberálně ekonomickým systémem, v době poválečné měly reformy podle 

národních socialistů sloužit k prosazení společenských systémových změn a upevnění 

                                                
107 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny, fond Hubert Ripka, kart. 36, inv. č. 1427, Projev na schůzi ČSNS 

v Obecním domě. 
108 Tamtéž. 
109 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 73, Rok 1945, Organizační řád Čs. 

strany národně socialistické, s. 14. 
110 HARNA, Josef. Politické programy českého národního socialismu :1897-1948. Praha : Historický 

ústav AV ČR, 1998, s. 28.  
111 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : 

Doplněk, 2002, s. 87.  
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demokratických principů v politické a ekonomické oblasti.112 Všechny tyto zásadní teze 

programového vymezení národních socialistů byly následně zakomponovány do 

Akčního programu Československé strany národně socialistické, jenž byl přijatý na 

prosincovém zasedání zastupitelstva strany v roce 1945.113  

 Co se týká organizační struktury, tak podle Organizačního řádu Československé 

strany národně socialistické z 8. prosince 1945 tvořily stranu organizace místní, 

závodní, okresní, krajské, zemské a ústřední.114 Ústřední organizace byla  vrcholnou 

složkou strany. Sídlila v Praze a skládala se ze čtyř orgánů – valného sjezdu strany, 

zastupitelstva, ústředního výkonného výboru a předsednictva strany. V kompetenci 

valného sjezdu byla volba předsedy, pěti místopředsedů, padesáti členů a dvaceti pěti 

náhradníků ústředního výkonného výboru strany. Zastupitelstvo strany mělo za úkol 

v případě, že nezasedne valný sjezd, rozhodovat o zásadních politických otázkách a 

posuzovat činnost zástupců v parlamentu a členů strany ve vládě. Ústřední výkonný 

výbor činil opatření, která souvisela s politickou a organizační činností všech složek 

strany – kromě jiného měl na starosti i otázky stranického tisku. Jeho zásadní 

pravomocí v této věci bylo jmenování šéfredaktora Svobodného slova. Předsednictvo 

strany bylo tvořeno předsedou a pěti místopředsedy, politickým jednatelem, předsedou 

organizační komise ve funkci organizačního jednatele, předsedou finanční komise ve 

funkci finančního referenta a pěti členy, které měl volit ze svého středu na ustavující 

schůzi ústřední výkonný výbor strany. Dalšími členy předsednictva s právem poradním 

byli předseda klubu poslanců, generální tajemník, ústřední organizační tajemník a 

šéfredaktor Svobodného slova.115 

 Nedílnou součástí obnovené Československé strany národně socialistické byly 

ženy. Jejich  důležitost vyzdvihl již Hubert Ripka ve svém výše zmíněném projevu, 

když uvedl: „Mimo to musíme pokládat za jeden z hlavních úkolů své strany, aby se 

činem zhodnotil a skutkem vyjádřil podíl našich žen na osvobození našeho státu. Ženy 

stály všude. Pracovaly proti německému fašismu aktivně i pasivně na všech frontách 

boje vnitřního i vnějšího. Dělaly s námi hnutí odbojové doma i venku, byly ničeny 

hladem a nelidskou prací ve vězeních, byly ubíjeny v koncentračních táborech, byly 
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před únorem 1948. In TŮMA, Oldřich. Historické studie. K sedmdesátinám Milana Otáhala. Praha : 
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strany národně socialistické, s. 1. 

115 Tamtéž, s. 8-12.  
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popravovány, bojovaly jako partyzánky, jako řádní členové naší armády a konečně stály 

pod praporem revoluce na barikádách spolu se svými muži, otci a bratry. (...) Ženy 

zapojíme všestranně do budovatelské práce. Dáme jim odpovídající zastoupení ve všech 

orgánech strany. Tím budeme pokračovat jen v dobré své tradici, která vždy 

v masarykovském duchu byla nesena snahou o uskutečňování rovnoprávnosti žen.“116 

V čele ustaveného odboru žen stála Františka Zemínová. Odbor se zaměřoval především 

na sociální, kulturní, zdravotní, vzdělávací a výchovnou sféru, mimo to ženy působily 

v různých sociálních institucích a spolcích.117  

 Druhou výraznou složkou byli ve straně mladí národní socialisté soustředění do 

odboru mladých vedeného Otou Horou.118 Odbor si získal stoupence hlavně mezi 

vysokoškolskými studenty a na jaře 1946 sdružoval již 150 tisíc členů.119 Jeho posláním 

byla dle jednacího řádu vypracovaného Otou Horou 9. července 1945 „ideová výchova 

mladých členů strany ve smyslu programu strany. V ideové výchově je zahrnuta i 

výchova a příprava budoucích funkcionářů strany.“120 

 Koncem roku 1945 byla již Československá strana národně socialistická zcela 

začleněna do poválečného politického systému. Do jejích řad vstoupilo přibližně 450 

tisíc členů.121 V prvních dvou vládách Národní fronty zastávali její představitelé tři 

významné funkce – do 6. listopadu 1945 byl ve funkci místopředsedy vlády Josef 

David, následně vystřídán Jaroslavem Stránským. Ten v první vládě zastával post 

ministra spravedlnosti, který po něm v listopadu 1945 převzal Prokop Drtina. Ministrem 

zahraničních věcí se v obou vládách stal Hubert Ripka.122 Přelom roku 1945/1946 

znamenal pro národní socialisty, stejně jako pro další strany Národní fronty, zahájení 

postupných příprav na první poválečné volby,123 které se měly uskutečnit v květnu 1946 

                                                
116 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny, fond Hubert Ripka, kart. 36, inv. č. 1427, Projev na schůzi ČSNS 

v Obecním domě. 
117 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická. In MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel. 

Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. 
díl: 1938-2004. Brno : Doplněk, 2005, s. 1148.  

118 O. Hora (1909-1997) působil v Čs. straně národně socialistické již od svého mládí a též přispíval do 
jejího tisku. Během německé okupace se zapojil do domácího odboje. Po celé období 1945-1948 byl 
poslancem Národního shromáždění. Známým se stal zejména díky svým kritickým výstupům vůči 
komunistickým praktikám na ministerstvu vnitra a bezpečnostních složkách. In: TOMEŠ, Josef a kol. 
Český biografický slovník XX. století. Díl I.: A-J. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 493.  

119 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická. In MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel. 
Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. 
díl: 1938-2004. Brno : Doplněk, 2005, s. 1148. 

120 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 73, Rok 1945.  
121 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická. In MALÍŘ, Jiří; MAREK, Pavel. 

Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. 2. 
díl: 1938-2004. Brno : Doplněk, 2005, s. 1147. 

122 KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : 
Doplněk, 2002, s. 78.  

123 Tamtéž, s. 100. 
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(viz kapitola 6. 2. 2) a rozhodnout o dalším politickém uspořádání Československa. 

 

5. Svobodné slovo pod vedením Karla Nového 
 

5.1 Obnovení listu v květnu 1945  
 

 České slovo, které od druhé poloviny roku 1944 vycházelo pouze v týdenní 

periodicitě,124 začalo působit znovu jako deník již v průběhu pražského květnového 

povstání roku 1945. Stejně jako v době jeho založení takřka před čtyřiceti lety stál u 

jeho obnovení opět Jaroslav Šalda. „Bylo mi jasné, že máme-li své prvenství v českém 

tisku udržet, musíme vyrazit včas s novým listem a informacemi. Rozhodl jsem se pro 

název Osvobozené České slovo,“ vzpomíná Šalda.125 Důvodem k přejmenování byl 

zejména fakt, že list vycházel oficiálně i během protektorátu. Nový název tak byl 

naprostou nutností a zároveň i povinností.126 Jak je vidět, cesta k později ustálenému 

názvu Svobodné slovo nebyla nijak přímá.  

 První číslo Osvobozeného Českého slova vytvářela skupina redaktorů 

seskupených kolem Jaroslava Šaldy v improvizované redakci umístěné ve sklepních 

prostorách budovy Melantrichu na Václavském náměstí. V podzemí přečkali redaktoři 

celý začátek povstání. Zprávy získávali díky rozhlasovému přijímači a telefonu, které 

měli k dispozici, cenným zdrojem informací se však následně stali i sami obyvatelé 

Prahy, kteří se dozvěděli o přípravách vydání listu a neváhali přinášet přímo do redakce 

aktuální zpravodajství z bojujícího města. Situaci v informování posléze ulehčil i 

úspěšný boj o rozhlas, celkově ale práce na prvním čísle probíhala v tíživých 

podmínkách. Redaktoři neměli dostatečný klid ani místo na práci, hotové číslo se navíc 

muselo sázet ve čtvrtém patře budovy, kolem níž se míhala německá letadla pálící 

z kulometů do okolních střech i oken – práce na sazbě tak byla značně riziková.127  

 I přes všechny tyto překážky se podařilo první číslo Osvobozeného Českého 

slova v nákladu pěti tisíc výtisků128 vydat. Stalo se tak 6. května 1945. List měl pouhé 

                                                
124 KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : 

Portál, 2010, s. 100.  
125 ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 

okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 326.  
126 České slovo nebylo jediným deníkem, který musel v nových podmínkách změnit svůj název. 

Přejmenovat se musely i ostatní deníky, např. z Lidových listů vznikla Lidová demokracie a 
z Lidových novin Svobodné noviny. In: KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny 
českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha : Portál, 2010, s. 116. 

127 Tamtéž, s. 326-327.  
128 ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 
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dvě strany, stál 50 haléřů a v tiráži se čtenář mohl dočíst, že šéfredaktorem je Karel 

Nový,129 odpovědným redaktorem František Meloun130 a celý titul vydává a tiskne 

akciová společnost Melantrich.131 Distribuci v pražských ulicích podle vzpomínek 

Jaroslava Šaldy zajistili příchozí kameloti, jednotlivá vydání ale mohl dostat každý, kdo 

si pro ně přišel do budovy Melantrichu.132 

 Titulním článkem doprovázeným velkou portrétní fotografií Edvarda Beneše se 

stalo provolání České národní rady informující občany o jejím převzetí vlády na českém 

území.133 Ostatní zprávy se týkaly postupného osvobozování Prahy a dalších českých 

měst. Ve stejném duchu oslavujícím blížící se definitivní konec 2. světové války se 

nesla i čísla následujících dní. Jednotlivé články byly uveřejňovány bez uvedení autorů, 

pouze u převzatých zpráv byla jako zdroj uvedena ČTK. 11. května 1945 došlo 

k drobné změně v tiráži – vydavatelem listu se stal Revoluční výbor Čs. strany národně 

socialistické. Strana se tak poprvé od skončení války oficiálně přihlásila k vydávání 

svého deníku navazujícího na tradici doby předválečné. Zásadní proměna nastala hned 

o den později, kdy došlo ke změně názvu titulu. Osvobozené České slovo se na 

následující čtyři dny změnilo na Českou pravdu, s podtitulem Ústřední orgán Čsl. 

strany národně socialistické. Vše ostatní zůstalo stejné. Od tohoto dne je možné také 

zaznamenat intenzivnější zpravodajství z obnovování činnosti samotné strany.134 

 Na základě dohody tehdejšího ministra informací Václava Kopeckého s národně 

socialistickými ministry Jaroslavem Stránským, Hubertem Ripkou a Josefem 

Davidem135 došlo ke konečnému ustálení názvu listu 16. května 1945 – deník se 

                                                                                                                                          
okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 328 

129 K. Nový (1890-1980) byl čs. spisovatel a novinář. V letech 1912-1915 a znovu pak 1918-1927 
pracoval v deníku České slovo, v 30. letech 20. stol. poté v Národním osvobození. V letech 1944-1945 
byl vězněn v koncentračním táboře. Po válce pracoval jako novinář ve Svobodném slově, Svobodném 
Československu a Práci. V 50. letech 20. stol. působil jako šéfredaktor Státního nakladatelství dětské 
knihy. Ve své spisovatelské tvorbě se zabýval životem na Benešovsku na přelomu 19. a 20. stol., 
hospodářskou krizí 30. let 20. stol., napsal i několik historických románů a také knih pro děti. In: 
TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl. K-P. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : 
Paseka, 1999, s. 478. 

130 F. Meloun (1907-1994) působil jako redaktor melantrišských listů od roku 1927. Během německé 
okupace se aktivně účastnil domácího odboje. V letech 1945-1948 pracoval pro Svobodné slovo, po 
převratu v únoru 1948 odešel do exilu, kde v letech 1951-1963 působil jako vedoucí oddělení zpráv 
čs. vysílání ve Svobodné Evropě v Mnichově, poté 1963-1976 v New Yorku.  V roce 1955 
spoluzakládal a následně od 2. pol. 70. let 20. stol. vedl exilové České slovo v Mnichově. In: TOMEŠ, 
Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl. K-P. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, 
s. 373.  

131 Viz titulní strana: Osvobozené České slovo. 6.5.1945, roč. 1, č. 1, s. 1. 
132 ŠALDA, Jaroslav. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé 

okupace. Vyd. 1. Praha : Eva, 2001, s. 328. 
133 Autor neuveden. Lide český! Osvobozené České slovo. 6.5.1945, roč. 1, č. 1, s. 1.  
134 Jednalo se např. o články: Autor neuveden. Vzkříšení strany národně socialistické. Česká pravda. 

12.5.1945, roč. 1, č. 1, s. 1., Autor neuveden. Obnova Čs. strany nár. socialistické. Česká pravda. 
13.5.1945, roč. 1, č. 2, s. 1.  

135 DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Sv. 2., kniha 1. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 98.  
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přejmenoval na Svobodné slovo. Nastíněno bylo i jeho poslání v nově se utvářející 

poválečné republice: „Probojována byla svoboda tisku a Svobodné Slovo bude nyní 

definitivním tiskovým orgánem strany, aby statečně hájilo zásady svobody člověka i 

národa a ryzí demokracii politickou, sociální a hospodářskou.“136 Šéfredaktorem zůstal 

i nadále Karel Nový, který též napsal zcela první úvodník.137 K jeho jmenování do 

vedoucí pozice listu nejsou dochovány žádné dobové dokumenty, avšak např. Prokop 

Drtina ve svých vzpomínkách uvádí, že Karel Nový se vedení listu zmocnil svévolně, 

ale z důvodu jeho levicového smýšlení se taktéž domnívá, že jeho šéfredaktorství 

„nebyla ani náhoda, ani jen osobní agilnost, nýbrž že to byl záměrný pokus 

komunistického podzemí zmocnit se takto suchou cestou přímého vlivu na velký denní 

list, který měl i velkou čtenářskou obec v dělnictvu.“138  

 Rozsah Svobodného slova vzrostl 16. května 1945 na čtyři strany, což se 

odrazilo i v jeho ceně, která se zvýšila z 50 haléřů na 1 Kčs. Čtenáři nově získali i 

možnost měsíčního předplatného za 14 Kčs včetně nedělního vydání,139 či pouze 

samostatného nedělního čísla za 3 Kčs a 50 haléřů.140 Stejně jako ostatním listům, ani 

Svobodnému slovu se nevyhnuly problémy s poválečným přídělem papíru.141 27. května 

1945 tak redakce Svobodného slova otiskla zprávu, v níž čtenáře informovala, že 

z důvodu dočasného nedostatku papíru je nucena snížit náklad listu o polovinu a 

přechodně též zastavit vydávání pondělního čísla.142  

 V důsledku toho, že Svobodné slovo navazovalo na poměrně dlouhou tradici 

Českého slova  a plnilo tak úlohu ústředního tiskového orgánu Československé strany 

národně socialistické, bylo od počátku v centru pozornosti jejích čelních představitelů. 

Na schůzi předsednictva strany konané 31. května 1945 bylo konstatováno, že úroveň 

Svobodného slova je obecně na nízké úrovni.143 O čtyři dny později se předsednictvo 

zabývalo problémem špatné distribuce a vyjádřilo také svůj nesouhlas s omezením tisku 

v důsledku nedostatku papíru. Petr Zenkl na schůzi uvedl: „Svobodné slovo stále není 

ke koupi. Jeho distribuci bude věnována teď, po vyřízení formalit s převzetím 

                                                
136 Autor neuveden. Název neuveden. Svobodné slovo. 16.5.1945, roč. 1, č. 5, s. 4.  
137 Šlo o následující úvodník: NOVÝ, Karel. President dr. Eduard Beneš se vrací. Svobodné slovo. 

16.5.1945, roč. 1, č. 5, s. 1.  
138 DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Sv. 2., kniha 1. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 98.  
139 Hned 20. května 1945 se však předplatné zvýšilo na 20 korun. In: Autor neuveden. Název neuveden. 

Svobodné slovo. 20.5.1945, roč. 1, č. 9, s. 4.  
140 Autor neuveden. Název neuveden. Svobodné slovo. 16.5.1945, č. 4, s. 1.  
141 Více k této problematice viz např. BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945-1948. In KONČELÍK, 

Jakub, et al. (ed.). Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média, Teritoriální studia. Vyd 1. 
Praha : Matfyzpress, 2004, s. 132-144. 

142 Autor neuveden. Název neuveden. Svobodné slovo. 27.5.1945, roč. 1, č. 14, s. 5.  
143 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 

1945-1948, Zápis o schůzi předsednictva konané 31. května 1945.  
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Melantricha náležitá pozornost. Budeme žádat zřízení kontrolní komise, zda se jiných 

denních novin netiskne více. Odmítáme tvrzení, že není dostatek papíru, když může býti 

vydáván časopis ´Rudé Právo – Rote Fahne´. Je třeba, aby bylo tištěno půl milionu 

výtisků Slova denně.“144  

 Kritika na neuspokojující distribuci Svobodného slova v počátku jeho vycházení 

přicházela nejen z řad členů samotné strany, ale i zvenčí – příkladem může být dopis 

čtenáře E. Holečka adresovaný vedení Československé strany národně socialistické, 

v němž svoji nespokojenost vyjádřil následujícími slovy: „Svobodné slovo není nikde 

k dostání, ani u kamelotů, ani v trafikách, ani roznáškou do domů. Na příkl. ve čtvrtek 

(svátek) nedostal jsem Svob. slovo u žádného z celkem 16 stánků a kamelotů na 

Václavském nám., na Příkopech a na Národní třídě, ani v trafikách, ačkoli všude měli 

všechen tisk ostatní v hojném množství. Do trafik chodí Svobodné slovo zásadně pozdě, 

takže lidé jsou nuceni vzíti jiné noviny i když by jinak chtěli Svob. slovo. Vypadá to 

skoro, jako když je v tom někde úmysl. Není opravdu žádné naděje na zlepšení? 

Výmluva, že všechno nejde najednou, neplatí, protože všechen ostatní tisk to denně 

dokazuje, že to jde. Jinak hrozí tisku strany úplná bezvýznamnost.“145  

 Na svůj dopis dostal odpověď 8. června 1945. Organizační tajemník strany 

František Matouš mu za celé předsednictvo odpověděl, že distribuce Svobodného slova 

není jednoduchou záležitostí, je věcí politického významu a že snahou předsednictva je, 

aby si ho mohl koupit každý, kdo má o něj zájem.146  

 

5.2 Celková podoba Svobodného slova v období květen-srpen 1945 
 

 Vlivem malého rozsahu Svobodného slova a celkově ztížených podmínek 

v počátcích jeho vydávání byla v prvních měsících struktura listu velmi jednoduchá. 

Rozdělení na jednotlivé rubriky, které se v nepatrných obměnách udrželo od května 

1945 do konce srpna téhož roku, lze zaznamenat od 16. května 1945. První stranu 

tvořily tradičně hlavní zprávy, obvykle z oblasti aktuálního politického dění, jak 

československého, tak mezinárodního. Levý sloupec byl věnován úvodníku. Na druhé a 

třetí straně obvykle pokračovalo zpravodajství z domova doplněné rubrikou Kulturní 

zprávy (od 29. srpna 1945 Kultura) a čtvrtá strana patřila rubrice Denní zprávy 

(změněna taktéž 29. srpna 1945 na Denní kroniku), jež obsahovala velmi krátké 

                                                
144 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 

1945-1948, Zápis o schůzi předsednictva konané 4. června 1945.  
145 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 75, Budování strany 1945.  
146 Tamtéž.  
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informace a různá oznámení z celého Československa.  

 Důležitou částí na straně čtvrté, později třetí, byla sekce s názvem Hnutí 

národně socialistické (od 17. května 1945 Hnutí strany národně socialistické) mající 

charakter interního stranického zpravodajství. V květnových dnech roku 1945 zde 

Československá strana národně socialistická otiskovala zejména organizační pokyny 

pro své stoupence týkající se poválečného obnovování strany, později přibyl i přehled 

všech plánovaných veřejných projevů a schůzí činovníků strany. Součástí poslední 

strany byla i rubrika sportovní s prvotním názvem Tělovýchova a sport, koncem května 

přejmenovaná na Z hřišť a tělocvičen.  

 K těmto stávajícím rubrikám se posléze 29. května 1945 přidaly ještě 

hospodářsky zaměřené Hlídka našeho venkova a 5. června 1945 Hospodářské zprávy 

(od 29. srpna 1945 Hospodářství). Zejména Hlídka našeho venkova se postupem času 

začala těšit velké oblibě mezi zemědělskou veřejností a v průběhu podzimu 1945 se 

objevila i žádost na její rozšíření z důvodu „nedostatku zemědělského tisku a hlavně 

nestranného informování zemědělců.“147 Podle slov ústředního organizačního tajemníka 

Františka Matouše bylo následně na základě tohoto požadavku v ústředí 

Československé strany národně socialistické ujednáno, aby se zemědělským 

záležitostem věnovalo v rozšířené formě nedělní Svobodné slovo.148  

 Z řad čtenářů, konkrétně od živnostensko-obchodnického odboru působícího 

v Chrudimi při Československé straně národně socialistické, vzešel dále v srpnu 1945 

požadavek na zavedení nové rubriky podobné Hlídce našeho venkova, která by se však 

věnovala otázkám živnostenským a obchodnickým. Na svoji žádost dostali ovšem od 

Františka Matouše odpověď zamítavou – ačkoli uznal, že živnostenským otázkám by 

měl být opravdu dán náležitý prostor, kvůli malému rozsahu listu čítajícího pouhé čtyři 

strany nebylo bohužel možné uspokojit v této době zájmy všech čtenářů.149 

 Nedílnou část Svobodného slova tvořila také inzertní sekce Malý oznamovatel. 

Se sháněním inzerentů neměl list žádné potíže, naopak dostával inzertních oznámení až 

příliš. „Přesto, že jsme přidělené místo na inzerci vyhradili pouze nejnutnějším 

oznámením, abychom pomohli roztočit kola závodů a podniků, nestačíme ani z poloviny 

uveřejniti to, co nám denně dochází a proto jsme nuceni na měsíc srpen další přijímání 

jakékoliv inserce zastaviti, abychom vyhověli těm, kteří již více než měsíc na své 

uveřejnění čekají,“150 uvedla např. redakce v krátké zprávě ze dne 29. července 1945.  

                                                
147 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 81, Komise strany III. 1945. 
148 Tamtéž.  
149 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 81, Komise strany III. 1945. 
150 Upozornění našim inserentům. Svobodné slovo. 29.7.1945, roč. 1, č. 67, s. 4.  
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 Grafická podoba Svobodného slova byla střídmá. Celý list se tiskl v černobílé 

barvě, pouze zcela výjimečně byl název listu zvýrazněn barvou červenou.151 Fotografie 

se otiskovaly obvykle na titulní straně a jejich užití nebylo až tak časté. U snímků zcela 

chyběly údaje o tom, kdo je jejich autorem. Neuvádění autorů se v prvních měsících 

vydávání Svobodného slova týkalo i samotných článků. Značky redaktorů se objevovaly 

pouze v ojedinělých případech či u úvodníků, v ostatních případech byl zdroj uveden 

vždy pouze u převzatých zpráv týkajících se převážně zahraničního zpravodajství. 

Svobodné slovo využívalo hojně služeb jak domácí ČTK, tak agentur zahraničních – 

britské Reuter, sovětské TASS, francouzské AFP apod.  

 Co se týká vnitřního uspořádání redakce, z dobových dokumentů je možné 

vysledovat, že kromě šéfredaktora Karla Nového a odpovědného redaktora Františka 

Melouna tvořilo pražskou redakci Svobodného slova dalších přibližně dvacet 

redaktorů.152 Výraznou osobností z nich byl František Klátil,153 v počátku zejména autor 

mnohých úvodníků. Na doporučení předsednictva Československé strany národně 

socialistické měl být dále již 4. června 1945 pověřen politickým vedením Svobodného 

slova. Jako důvod předsednictvo uvedlo, že „je nutno positivně vykládat zásady, 

postoje, které má strana k určitým problémům a aktualitám dne.“154  

 Ve svých úvodnících se František Klátil věnoval jak všeobecným tématům 

souvisejícím s koncem války,155 tak stranickým záležitostem.156 V úvodníku z 29. 

června 1945 zabývajícím se otázkou demokracie v nově utvářené republice vyzdvihl i 

znovu získanou svobodu v novinářské tvorbě: „V těchto dobách nemůže být pro 

českého novináře větší cti nad tu, jdou-li jeho noviny na dračku a půjčují-li si je občané 
                                                
151 V období od května do srpna 1945 se tak stalo pouze jednou, a sice v čísle 6 ze 17. května 1945, které 

bylo věnováno slavnostnímu návratu prezidenta Edvarda Beneše do vlasti.  
152 Vycházím z podpisů uvedených pod oznámeními ze dne 26.6.1945, 30.7.1945, 22.8.1945 a 30.8.1945, 

která informovala redaktory Svobodného slova o konání jednotlivých redakčních porad. Redaktory 
Svobodného slova tak k 30.8. 1945 byly následující osoby: Ladislav Technik, Josef Ledek, Alois 
Humplík, Bohumil Milčan-Mühlstein, Jan Novotný, Josef Dušek, Ivan Suk, Václav Hlava, František 
Kratochvíl, Rudolf Kolář, Václav Bolen, František Klátil, Josef Dréman, František Šulc, Emil 
Škaloud, Antonín Otmar, Maxim Boryslawski, Luděk Stránský, Josef Ledek a František Ždímal. In: 
Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 
65, sg. 35-91/2, s. 1, 5, 10, 12 a 16.  

153 F. Klátil (1905-1972) vyrůstal ve Vídni, v roce 1926 se přestěhoval do Prahy a stal se ústředním 
tajemníkem nár. soc. mládeže a zároveň redaktorem jejího časopisu Mladé proudy. Poté působil jako 
redaktor listů Melantrichu, ve 30. letech 20. stol. pro ně pracoval jako zpravodaj v Paříži. Během 2. 
světové války byl členem čs. vojenské jednotky ve Francii a Velké Británii. Po válce pokračoval v 
novinářské činnosti, 1946-1948 zároveň i politické – byl poslancem Národního shromáždění. Po 
únoru 1948 emigroval do Londýna, v 50. letech 20. stol. následně v USA vydával časopis Čas a 
redigoval Československé noviny. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl 
II.: K-P. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 63.  

154 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany, 
Zápis o schůzi předsednictva konané 4. června 1945.  

155 Viz např. KLÁTIL, F. S prezidentem v čele. Svobodné slovo. 17.5.1945, roč. 1, č. 6, s. 1. 
156 Viz např. KLÁTIL, F. Strana mluví. Svobodné slovo. 15.7.1945, roč. 1, č. 55, s. 1., KLÁTIL, F. Strana 

bojující. Svobodné slovo. 29.7.1945, roč. 1, č. 67, s. 1.  
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dům od domu. Až překonáme největší materiální a technické nedostatky, přijde také 

nové jaro svobodné tvorby slovesné. Po hladomoru šesti let český spisovatel se z plna 

srdce oddá svobodné, tvůrčí práci, aniž by se musel bát, že nad ním někdo bude stát 

s palicí nebo směrnicí, co a jak může a nesmí. Také tomuto dědictví fašismu a duševního 

násilí bude odzvoněno.“157  

 Intenzivní propojení mezi Svobodným slovem a Československou stranou 

národně socialistickou lze z hlediska obsahového zaměření listu zaznamenat již od 

prvního měsíce vydávání. Kromě rubriky Hnutí strany národně socialistické otiskoval 

list pravidelně znění projevů čelních představitelů národních socialistů pronesených 

v rámci různých schůzí a veřejných vystoupení. Strana v nich mimo jiné opakovaně 

otevřeně vyjadřovala svoji věrnost a náklonnost k prezidentovi Edvardu Benešovi.158 

Tomu byla na počest jeho 61. narozenin věnována dokonce celá titulní strana 

Svobodného slova z 27. května 1945. 

 Již na začátku června 1945 poukázal Prokop Drtina v jednom ze svých projevů 

otištěných ve Svobodném slově na určité nestandardní praktiky v psaní některých 

ostatních deníků. Uvedl, že se v tisku objevil první polemický tón namířený proti 

národním socialistům. „Jeden list nás napadl způsobem, který naprosto odmítáme, 

zejména proto, že velmi připomíná některé nežádoucí zjevy našeho předválečného 

bulvárního tisku. My jsme na to neodpověděli a odpovídat nebudeme, protože 

nechceme, aby se tento způsob neplodných polemik zaváděl hned na počátku naší 

spolupráce. A právě podobné psaní našeho tisku bylo by schopno ohrozit jednotu, na 

které nám tolik záleží. Věříme stále, že lze jiným, věcnějším a slušnějším způsobem 

vyrovnat názorové rozdíly, které jsou a budou nebo dokonce vyslovená nedorozumění 

mezi partnery socialistického bloku i národní fronty,“ upřesnil Prokop Drtina.159  

 V srpnu 1945 využila Československá strana národně socialistická svůj ústřední 

tiskový orgán k otištění výzvy s názvem Strana sobě, v níž nabádala své stoupence, aby 

stranu podpořili finančními prostředky v rámci právě vyhlášené půjčky.160 Výzva měla 

nevídaný úspěch a v následujících týdnech Svobodné slovo průběžně informovalo o 

                                                
157 KLÁTIL, František. O život demokracie. Svobodné slovo. 29.6.1945, roč. 1, č. 42, s. 1.  
158 Viz např. Autor neuveden. Pozdrav strany nár. soc. presidentovi dr. Benešovi. Svobodné slovo, roč. 1, 

č. 15, s. 1., ČTK. Ministr Dr. Hubert Ripka: President nás sjednotil a povede. Svobodné slovo. 
7.6.1945, roč. 1, č. 23, s. 2. 

159  DRTINA, Prokop. Jsme nejspolehlivější oporou vlády. Svobodné slovo. 2.6.1945, roč. 1, č. 19, s. 2.  
160 Půjčku ve výši 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 Kčs či ještě vyšší mohl upsat každý stoupenec strany 

žijící v Československu. Půjčka byla bez úroku se splatností nejpozději do 31. prosince 1950. Ve 
výzvě Československá strana národně socialistická mimo jiné uvedla: „Upisujeme tuto půjčku u 
vědomí, že rozkvětem strany zabezpečujeme šťastnou budoucnost sobě o své milované demokratické 
republice.“ In: Autor neuveden. Strana sobě. Svobodné slovo. 26.8.1945, roč. 1, č. 90, s. 1.  
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tom, jaký finanční obnos se díky půjčce již podařilo nastřádat.161 
 

6. Svobodné slovo pod vedením Ivana Herbena 
 

6.1 List v období od září 1945 do prosince téhož roku 
 

 Karel Nový se v pozici šéfredaktora Svobodného slova udržel pouhé čtyři 

měsíce, poté došlo v redakci ke změně. 1. září 1945 se vedení listu ujal Ivan Herben,162 

zkušený novinář, který od roku 1938 do 1. září 1939 vedl brněnskou redakci Lidových 

novin. Poté se až do svého zatčení gestapem v prosinci téhož roku podílel na tvorbě 

ilegálního časopisu V boj a následující válečné roky byl nucen strávit až do května 1945 

v koncentračním táboře Sachsenhausen.163 Do novinářského prostředí se tak vracel po 

nedobrovolné pauze trvající dlouhých pět let.  

 Předsednictvo Československé strany národně socialistické sdělilo Karlovi 

Novému své rozhodnutí ohledně jmenování nového šéfredaktora dopisem z 16. srpna 

1945. V něm uvedlo následující: „Předsednictvo strany československých národních 

socialistů učinilo v rámci organisačně politických opatření rozhodnutí, aby místo 

šéfredaktora ústředního orgánu strany bylo nově obsazeno a jmenovalo šéfredaktorem 

listu Ivana Herbena. V důsledku toho zprošťuje Vás ředitelství Melantricha výkonu 

funkce šéfredaktorství s tím, že Vám bude šéfredaktorský plat až na další vyplácen 

v nezkrácené výši.“164  

 Zpráva o výměně šéfredaktorů se objevila ve Svobodném slově 1. září 1945. 

Redakce informovala čtenáře, že Ivan Herben byl zvolen do vedoucí funkce 

předsednictvem Československé strany národně socialistické a zároveň poděkovala 

Karlovi Novému „za služby, které prokázal listu tím, že se v revolučních dnech statečně 

ujal šéfredaktorství a propůjčil listu svou autoritu spisovatelskou i žurnalistickou, i za 

dobré kamarádství, které spravedlivě rozděloval mezi celou redakci.“165 Hlavním 

                                                
161 Např. v říjnu 1945 Svobodné slovo uveřejnilo, že půjčka jde již do dvacátého milionu. In: Autor 

neuveden. Název neuveden. Svobodné slovo. 9.10.1945, roč. 1, č. 125, s. 1.  
162 I. Herben (1900-1968) započal svoji novinářskou dráhu ve 20. letech 20. stol., když se stal redaktorem 

deníku Tribuna. V letech 1928-1938 působil jako parlamentní zpravodaj Českého slova. 
Šéfredaktorem Svobodného slova byl až do února 1948, poté odešel do exilu. Následně se stal v New 
Yorku šéfredaktorem krajanských Newyorských listů, v letech 1950-1965 redaktorem Svobodné 
Evropy. Je autorem několika knih o T. G. Masarykovi a také napsal monografii o svém otci, 
spisovateli Janu Herbenovi. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl I.: A-J. 
Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 448.  

163 Národní archiv, fond Archiv Syndikátu novinářů, Praha, kart. č. evidence vyřazeno, sg. Herben Ivan.  
164 Archiv Památníku národního písemnictví, fond Nový Karel (vl. jm. Karel Novák).  
165 red. Název neuveden. Svobodné slovo. 1.9.1945, roč. 1, č. 95, s. 3.  
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důvodem tohoto rozhodnutí měla být snaha předsednictva umožnit Karlovi Novému, 

aby se mohl naplno věnovat své literární činnosti.166 Podle Milana Jungmanna však 

byly důvody odvolání Karla Nového především následující: „Překážkou nebyl jen jeho 

zhoršený zdravotní stav, který ho přiměl ulehnout ve vinohradské nemocnici. (…) 

Daleko spíš vadilo bojovně naladěným národně socialistickým politikům, že se jim 

v redakci jejich listu usadil muž bez stranické příslušnosti, jen s červenomodrobílou a 

rudou lentočkou na klopě odřeného kabátu, který bral smrtelně vážně slova Košického 

vládního programu o těsné spolupráci politických stran na rychlé obnově národního 

života.“167 Karel Nový se nakonec stal čtyři měsíce po odchodu ze Svobodného slova 

šéfredaktorem vojenského deníku Svobodné Československo.168 

 Jmenování Ivana Herbena do funkce nového šéfredaktora Svobodného slova 

nebylo žádným unáhleným rozhodnutím. Jednalo se o něm již během letních měsíců 

roku 1945. S návrhem prý přišel a následně ho i prosadil Jaroslav Stránský, který, 

jakožto Herbenův zaměstnavatel z doby jeho působení v Lidových novinách, si byl 

dobře vědom jeho novinářských, organizátorských i technických schopností.169 Sám 

Ivan Herben poslal koncem července 1945 dopis Petru Zenklovi, v němž mu napsal o 

svém rozhodnutí ujmout se vedení listu a důvody, proč tomu tak činí. V dopise mimo 

jiné uvedl: „Jak již víš, bratře předsedo, rozhodl jsem se pro šéfredaktorství 

Svobodného Slova, ačkoli, nebo přes to, že jsem celá léta v Sachsenhausenu považoval 

svůj návrat do Lidovek za naprostou samozřejmost. Zde doma jsem však viděl, že nikdo 

nesmíme stát stranou v boji o zabezpečení Republiky a demokracie. Srdce a náklonnost 

ke Stránským mě sice vedla do Lidovek, věcná úvaha však do orgánu strany. Boj se 

povede v orgánech stran, a kdyby Lidovky byly nejkrásnějším deníkem v Evropě, 

politicky zůstanou outsidery. Nemohu Ti, bratře předsedo, říci nic víc a nic míň, než že 

se na práci v naší straně a v jejím listě upřímně těším a že se k ní v hostišovském zátiší 

pečlivě připravuji.“170  

 Tím ovšem dopis nekončil - Ivan Herben v něm dále vyjádřil své přání zapojit se 

do nově utvářeného politického života. K Petru Zenklovi vznesl požadavek, aby ho 

Československá strana národně socialistická vyslala do Prozatímního Národního 

shromáždění. Vedení Svobodného slova a politickou činnost označil za dvě rozdílné 

věci, zároveň však uvedl, že spolu vnitřně souvisejí. Jako jeden z hlavních důvodů pro 

                                                
166 Tamtéž. 
167 JUNGMANN, Milan. Karel Nový : náčrt života a díla. Vyd. 1. Praha : Československý spisovatel, 

1960, s. 73-74.  
168 Autor neuveden. Název neuveden. Svobodné slovo. 4.1.1946, roč. 2, č. 3, s. 3.  
169 DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Sv. 2., kniha 1. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 98.  
170 Archiv Památníku národního písemnictví, fond Herben Ivan.  
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svoji činnost v politice uvedl fakt, že po návratu z koncentračního tábora je kolem něj, 

obzvlášť právě v politice, mnoho nových lidí, které nezná. Tuto neznalost označil za 

největší nedostatek pro své budoucí působení ve Svobodném slově a dodal, že pokud by 

získal alespoň krátkodobý mandát v Prozatímním Národním shromáždění, mělo by to 

pozitivní vliv pro jeho novinářskou práci v tom smyslu, že by se rychle a účinně dostal 

do středu politického dění a mohl by tak získat důležité kontakty, které bude pro 

redigování Svobodného slova potřebovat. Jako další argument uvedl, že noviny by se 

mu ve stávajících podmínkách vytvářely lépe, kdyby se mohl opřít o něco víc než je jen 

autorita strany. Díky členství v Prozatímním Národním shromáždění by navíc mohl 

získat vnitřní jistotu a oporu jak ve svobodném myšlení, tak ve svobodných 

projevech.171 

 Aby vyvrátil možný mylný pocit, že mu jde pouze o osobní vzestup v politice, 

uvedl ve svém dopisu následující: „Věř mi, bratře předsedo, myslím při tom jen na svou 

práci novinářskou a na prospěch listu. (…) Musím zdůraznit, že jsem nikdy neměl jiné 

ctižádosti, než být dobrým žurnalistou a že jsem nikdy nechtěl a nechci dělat politiku 

jinak než jako žurnalista. Nejen proto, že dobrý novinář nemůže dělat nic jiného než 

novinářství, protože k tomu potřebuje každou vteřinu svého života, ale také proto, že 

praktická politika neodpovídá mé povaze. Věřím s Masarykem, že politika se má dělat 

jako umění. K tomu mi chybí umělecká fantasie. A dělat politiku jako politikaření – 

k tomu jsem příliš českobratrsky vychován. Chci-li dnes přes to přese všechno mandát 

v Národním shromáždění, vedou mě k tomu důvody zcela zvláštní, vyplývající z dnešní 

situace.“172  

 Petr Zenkl odpověděl Ivanu Herbenovi dopisem ze dne 7. srpna 1945. V otázce 

šéfredaktorství Svobodného slova mu potvrdil, že předsednictvo Československé strany 

národně socialistické dalo Melantrichu souhlas k ujednání podmínek za účelem jeho 

jmenování do vedení listu, ohledně Herbenovy žádosti o členství v Prozatímním 

Národním shromáždění však byla Zenklova odpověď poměrně nejistá. Uvedl, že si 

v této věci netroufá zaujmout stanovisko, mimo jiné proto, že neví, jakým způsobem 

budou mandáty přidělovány a kolik jich národní socialisté celkem získají. Z toho 

důvodu mu zatím nepřijde vhodné slibovat něco, co nemůže dopředu zcela 

garantovat.173 Ivan Herben se nakonec mezi kandidáty do Prozatímního Národního 

shromáždění nedostal.174 

                                                
171 Tamtéž.  
172 Archiv Památníku národního písemnictví, fond Herben Ivan.  
173 Tamtéž.  
174 hn. Kandidátní listina stran národní fronty do Prozatímního národního shromáždění. Svobodné slovo. 
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 Nástup Ivana Herbena do pozice šéfredaktora Svobodného slova neměl 

z počátku na celkovou podobu listu nijak výrazný vliv. Obsahová struktura zůstala až na 

drobné výjimky zachována (rubrika Hnutí strany národně socialistické zkrátila svůj 

název 28. října 1945 na Hnutí strany a od 18. září 1945 se začala nepravidelně 

objevovat na první straně publicisticky laděná rubrika Rovně a jasně obsahující 

nejrůznější komentáře k aktuálnímu dění v Československu). 18. září 1945 došlo 

k navýšení ceny za měsíční předplatné – ze stávajících 20 Kčs vzrostlo na 22 Kčs. Cena 

za jednotlivý výtisk však zůstala stejná. K výrazným proměnám nedošlo ani ve složení 

redakce – Ivan Herben ji převzal a zachoval tak, jak ji vytvořil Karel Nový.175 Ve funkci 

odpovědného redaktora i nadále působil František Meloun.  

 K určitým změnám, jejichž cílem bylo zvýšit obsahovou kvalitu Svobodného 

slova, však přeci došlo. Již v den svého nástupu ukončil Ivan Herben otiskování článků 

bez uvedení autorů, které bylo v minulých měsících běžné, a zavedl podepisování všech 

zveřejňovaných textů. Zprávy s článkovým titulkem měly být označovány podle vzoru 

Praha 2. září /il/, či Londýn 2. září /Reuter/, u drobných, lokálních zpráv (tzv. lokálek) 

se značka měla uvádět na posledním řádku a důraz kladl Ivan Herben především na to, 

aby se značkou úř označovaly zprávy úřední.176  

 Dalším novým krokem ovlivňujícím vnitřní chod redakce bylo zavedení 

speciální knihy zvané Cancbuch, do které měli redaktoři Svobodného slova nahlédnout 

vždy každý den po svém příchodu do redakce. „Chtěl bych stručná sdělení, týkající se 

buď celé redakce nebo resortních redaktorů sdělovat prostřednictvím Cancbuchu, 

upozorňovat na jazykové poklesky, na zpravodajské typy, atd. Samozřejmě, že vítám 

každou diskusi, která se v Cancbuchu o těchto věcech rozvine,“ upřesnil Ivan Herben 

svým podřízeným.177  

 Náklad Svobodného slova se k 11. září 1945 pohyboval v rozmezí 340 – 360 

tisíc výtisků.178  Poměrně velký zájem ze strany čtenářů dosvědčovalo i to, že mnozí 

z nich se sami chtěli podílet na tvorbě listu tím, že redakci zasílali své články, úvahy a 

postřehy. Materiálu však chodilo tolik, že 29. září 1945 se musel těmto čtenářům 

František Klátil za celou redakci omluvit, že kvůli omezenému rozsahu listu není možné 

ve Svobodném slově vše otisknout. Taktéž se omluvil za to, že redakce Svobodného 

                                                                                                                                          
14.10.1945, roč. 1, č. 131, s. 3.  

175 Archiv Památníku národního písemnictví, fond Herben Ivan.  
176 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 

65, sg. 35-91/2, s. 13. 
177 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 

65, sg. 35-91/2, s. 13.  
178 Národní archiv, fond KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – generální sekretariát, sv. 196, a.j. 

1232.  
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slova nestíhá odpovídat na čtenářské dopisy. „Neděláme jen noviny. Jsme také řečníky a 

téměř všechny večery trávíme mezi svým lidem po Čechách a Moravě. To nás stojí dosti 

času, i když to děláme rádi a s horoucím srdcem. Tož prosíme, abyste nám neměli za zlé. 

(…) Ale myslíme na vás, na čtenáře, kteří jste seskupeni kolem našeho listu a tvoříte 

s námi neznámou, ale přece milující rodinu,“179 uvedl František Klátil. Čtenáři zřejmě 

v hojném počtu navštěvovali redakci i přímo osobně, jelikož v týdnu na přelomu září a 

října 1945 se ve Svobodném slově objevila série krátkých oznámení, ve kterých redakce 

prosila čtenáře, aby ji navštěvovali pouze v odpoledních hodinách a za účelem jen 

věcných a stručných sdělení.180 V jednom z těchto textů navíc uvedla, že „redakce není 

dílna osobních stížností, ale dílna pro odpovědné budování republiky.“181  

 Koncem roku 1945 muselo Svobodné slovo čelit i kritice. 21. prosince 1945 

napsal organizační tajemník František Matouš dopis, ve kterém Ivana Herbena 

informoval o narůstající nespokojenosti se Svobodným slovem mezi členy okresního 

výkonného výboru strany na Žižkově. Sám Matouš se ke kritice připojil a uvedl: „Mohu 

sám potvrditi, že chceme-li do strany získati ve větší míře element dělnický, musíme se 

také trochu i v tisku zabývati zaměstnaneckými otázkami. Postrádáme pravidelnou a 

odborníkem vedenou hlídku zaměstnaneckou. Registrujeme u nás i stesky o způsobu 

psaní Svobodného slova po stránce jeho kritisování poměrů. Té kritiky se zdá mnohým 

už dosti a mohla by částečně ustoupiti konstruktivnímu psaní.“182  

 O Vánocích roku 1945 bylo vydávání Svobodného slova z důvodu svátečních 

dní omezeno. 23. prosince 1945 vyšlo v rozšířeném vydání o osmi stranách a ve dnech 

24.-26. prosince 1945 nevyšlo vůbec.183 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
179 KLÁTIL, František. Kruh kolem novin. Svobodné slovo. 26.9.1945, roč. 1, č. 116, s. 3.  
180 Redakce Svobodného Slova. Název neuveden. Svobodné slovo. 2.10.1945, roč. 1, č. 120, s. 3.  
181 re. Název neuveden. Svobodné slovo. 7.10.1945, roč. 1, č. 125, s. 3.  
182 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 81, Komise strany III. 1945. 
183 Autor neuveden. Naše noviny o vánočních svátcích. Svobodné slovo. 14.12.1945, roč. 1, č. 183, s. 3.  
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6.1.1 Obsahové pojetí Svobodného slova v období od září 1945 do prosince 

téhož roku 
 
 Svobodné slovo pokračovalo po nástupu Ivana Herbena plně v linii ústředního 

orgánu Československé strany národně socialistické. Podle zásady, že „nejúčinnějším 

propagačním prostředkem politické strany v jejím úsilí o dosažení vlivu na řízení 

veřejných záležitostí jest tisk“184 a že „tisk je tvůrcem mínění lidu o politické straně“185 

plnilo své stránky aktuálními informacemi ze života strany. 9. září 1945 přinesl 

František Klátil článek, v němž kladně zhodnotil dosavadní výstavbu strany a mimo jiné 

uvedl: „Co nejvíce však naplňuje hrdostí, je vědomí, že jsme se stali, i když to nemáme 

v názvu – stranou slušných lidí. (…) Jen slušní lidé mohou tvořit slušný národ. Veřejná 

práce se nedá dělat klackem, pomluvou, lží. Chceme býti mezi prvními, kdož vnesou do 

politiky mravnost, slušnost a kousek lidskosti, lidství.“186  

O dva dny později uveřejnilo Svobodné slovo projevy Petra Zenkla a Jaroslava 

Stránského pronesené v rámci právě uskutečněné krajské konference strany v Praze. 

Petr Zenkl se ve své řeči dotkl i otázky svobody tisku, když prohlásil, že pokud „máme 

mít svobodu tisku, pak nesmí být náš tisk usměrňován. Již proto ne, že národ je vděčný 

za každé zrnko pravdy. Máme Svobodné Slovo, Svobodné Noviny, ale nemáme dosud 

svobodné veřejné mínění. Je smutné, že se v tisku z ciziny dovídáme o domácích 

poměrech víc než v tisku vlastním.“187 Na tuto část Zenklova projevu reagoval o několik 

týdnů později ministr informací Václav Kopecký v rozhovoru pro Rudé právo, jehož 

výňatek188 Svobodné slovo spolu s vlastním komentářem otisklo. 
  Ke krajské konferenci se vracel i článek z 22. září 1945,189 jehož cílem bylo 

vyvrátit mylné zprávy o údajné nejednotnosti Československé strany národně 

socialistické, za jejichž šíření měly být odpovědné deníky Rudé právo, Práce a Mladá 

fronta. Kvůli celé této kauze byla dne 20. září 1945 svolána i schůze užšího 

předsednictva strany. Generální tajemník Vladimír Krajina označil článek otištěný 

v Rudém právu, který porovnával projevy Petra Zenkla a Josefa Davida,190 za štvavý a 

                                                
184 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 

48, sg. 35-17/2 
185 Tamtéž. 
186 kf. Budujeme stranu. Svobodné slovo. 9.9.1945, roč. 1, č. 103, s. 1.  
187 ZENKL, Petr. O demokracii a svobodě. Svobodné slovo. 11.9.1945, roč. 1, č. 103, s. 1.  
188 Václav Kopecký se ohradil proti Zenklově tvrzení, že by byla v Československu omezována svoboda 

tisku a dále uvedl, že v této věci nevydal žádná nařízení, která by byla se svobodou tisku v rozporu. 
In: O svobodě tisku a klobouku, který vyšel z módy. Svobodné slovo. 2.10.1945, roč. 1, č. 120, s. 1.  

189 Jednalo se o následující článek: th. Duchovní jednota strany. Svobodné slovo. 22.9.1945, roč. 1, č. 
113, s. 2.  

190 Rudé právo označilo projev Josefa Davida za kladný přínos k budování lidově-demokratického státu, 
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následně předsednictvo rozhodlo o tom, že na tento útok musí být odpovězeno stručnou 

a útočnou glosou,191 která se tak ve Svobodném slově skutečně objevila o dva dny 

později. Na obranu Československé strany národně socialistické bylo uvedeno, že 

„člověk dobré vůle nebude oba projevy klásti proti sobě, nýbrž vedle sebe tak, aby 

doplňujíce se navzájem, ukazovaly, že strana československých národních socialistů je 

jednotná v názoru na věci dobré a též na to, co nás všechny tíží, zlobí a nabádá, 

abychom svoji oddanost k republice, presidentovi, vládě, národním výborům, 

prokazovali nejen pochlebováním, ale ostrou kritikou zbytků z doby nacistického 

otroctví a totalitní nákazy.“192 

 Spory s Rudým právem pokračovaly i v týdnech následujících. 10. října 1945 se 

na titulní straně Svobodného slova objevil dopis Jana Stránského adresovaný 

šéfredaktorovi Rudého práva. Jan Stránský se v textu ohradil proti nevhodnému 

uveřejnění svých dvou citátů v Rudém právu, které v důsledku vytržení z kontextu zcela 

pozbyly svůj smysl a v čtenářích mohly vyvolat dojem zcela negativní. Jan Stránský ve 

svém dopisu označil konání Rudého práva za zrádcovství a terorizování, kterým je 

omezována svoboda slova a dále uvedl, že špatný vztah mezi tiskem komunistickým a 

národně socialistickým by se mohl zlepšit, kdyby komunisté uznali, že kritika národních 

socialistů je míněna dobře a konstruktivně.193 Ačkoli Rudé právo znění tohoto dopisu na 

svých stránkách neotisklo, ostrou reakci s podtitulem Odpověď Svobodnému slovu na 

něj přineslo hned 11. října 1945.194  

 Proti praktikám Rudého práva se redakce Svobodného slova ohradila následně 

hned o dva dny později otištěním krátkého oznámení: „Rudé Právo začíná 

skandalizovat nekomunistické novináře a politiky z důvodů, které jsou na bílé dni. 

Napříště patrně každý, kdo nebude dělat politiku a psát články, příjemné komunistům a 

mlčet k přehmatům, kterých se jejich lidé dopouštějí, bude nucen počítat s tím, že bude 

v Rudém Právu odsouzen. Bereme to na vědomí, ale nedáme se tím ovlivnit, nebojíme se 

                                                                                                                                          
negativně naopak zhodnotilo projev Petra Zenkla – v jeho projevu podle Rudého práva chybělo jasné 
prohlášení o jednotě národa, o programu vlády a jeho plnění, navíc se prý Zenklův projev věnoval 
pouze negativním jevům ve společnosti. Zvlášť kriticky se Rudé právo postavilo vůči Zenklově části 
věnující se tisku. In: Dva projevy. Rudé právo. 20.9.1945, roč. 25, č. 114, s. 1.  

191 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 
1945-1948, Zápis o schůzi užšího předsednictva konané 20.září 1945.  

192 th. Duchovní jednota strany. Svobodné slovo. 22.9.1945, roč. 1, č. 113, s. 2. 
193 STRÁNSKÝ, Jan. Potřebujeme více důvěry. Svobodné slovo. 10.10.1945, roč. 1, č. 127, s. 1.  
194 Rudé právo v článku mimo jiné zaútočilo na Svobodné slovo, když uvedlo: „Svobodné slovo, ačkoli je 

orgán vládní strany, vybírá si jen některá vládní opatření a jinak útočí na vládu, podrývá důvěru k 
vládě a dokonce jeho útoky směřují nepřímo i proti některým národně-socialistickým ministrům. Rudé 
právo píše každodenně pro jednotu a soudržnost národní fronty, Svobodné slovo nazývá jednotou 
národa, vzešlou z květinové revoluce, totalitou a každodenně útočí proti komunistické straně a proti 
sociální demokracii.“ In: Redakce Rudého práva. Mluvme si otevřeně (Odpověď Svobodnému slovu). 
Rudé právo. 11.10.1945, roč. 25, č. 131, s. 1.  
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a zastrašit se nedáme.“195  

 Přelom října a listopadu 1945 se na stránkách Svobodného slova nesl ve znamení 

tří významných událostí. 28. října 1945 vyšlo Svobodné slovo na počest památného dne 

vyhlášení Československé republiky v roce 1918 ve sváteční úpravě s ilustrací Josefa 

Lady a básní Olgy Scheinpflugové na titulní straně. Slavnostní ráz si uchovalo i číslo 

dne následujícího vydané výjimečně v pondělí při příležitosti ustavující schůze 

Prozatímního Národního shromáždění. Titulní stranu zabíraly články neskrývající 

nadšení z potvrzení Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky196 a otištěna zde 

byla i znění projevů, které na schůzi, v rámci poděkování za své zvolení do funkce 

předsedy Prozatímního Národního shromáždění, pronesl Josef David197 a předseda 

vlády Zdeněk Fierlinger.198 Celou druhou a třetí stranu následně zabíralo Poselství 

prezidenta republiky k Prozatímnímu Národnímu shromáždění.199  

 Třetí významnou událostí z pohledu Svobodného slova bylo výročí ruské říjnové 

revoluce. Oslavné články doprovázené portrétní fotografií J. V. Stalina vyjadřovaly 

silnou náklonnost národních socialistů k Sovětskému svazu. V jednom z otištěných 

projevů prohlásil Vladimír Krajina mimo jiné, že „Československá strana národně 

socialistická se hrdě hlásí k tomu, že byla první ze všech nekomunistických stran, která 

již dávno před druhou světovou válkou zvláště svou mládeží navázala osobní a písemné 

styky se Sovětským svazem. Dr. Edvard Beneš jako ministr zahraničí dobře rozpoznal, že 

bez Ruska mír v Evropě nebude, že Rusku je nutno dáti úlohu, která mu náleží. Toto jeho 

poznání vyvěralo především ze správného pochopení a ocenění říjnové revoluce 

1917.“200 

 Hlavní událostí podzimu roku 1945 se však pro Československou stranu národně 

socialistickou, a taktéž pro její ústřední tiskový orgán, stal sjezd zastupitelstva 

uskutečněný v Praze ve dnech 8.-9. prosince 1945.201 Již 7. prosince 1945 se na 

stránkách Svobodného slova objevil úvodník Vladimíra Krajiny zabývající se 

                                                
195 Redakce Svobodného Slova. Zastrašit se nedáme. Svobodné slovo. 12.10.1945, roč. 1, č. 129, s. 3.  
196 kol. Parlament potvrdil volbu dr. E. Beneše prezidentem. Svobodné slovo. 29.10.1945, roč. 1, č. 129, 

s. 3.  
197 DAVID, Josef. Lidový charakter naší demokracie. Svobodné slovo. 29.10.1945, roč. 1, č. 144, s. 1.  
198 Zdeněk Fierlinger. Projev předsedy vlády Zd. Fierlingera k poslancům. Svobodné slovo. 29.10.1945, 

roč. 1, č. 144, s. 1. 
199 Autor neuveden. Boj o osvobození republiky a nové budování státu. Svobodné slovo. 29.10.1945, roč. 

1, č. 144, s. 2-3. 
200 re. Naše učitelka - ruská revoluce. Svobodné slovo. 7.11.1945, roč. 1, č. 151, s. 2.  
201 Jedním z hlavních cílů tohoto sjezdu bylo zvolit předsedu strany (v této funkci i nadále potvrzen Petr 

Zenkl), místopředsedy (Josef David, Alois Lysý, František Sivera, Jaroslav Stránský, Františka 
Zemínová), členy ústředního výkonného výboru a jejich náhradníky. In: Národní archiv, fond Archiv 
České strany národně sociální, kart. 77,  Zastupitelstvo strany 8. a  9. prosince 1945.  
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nadcházejícím sjezdem a úkoly, které ho čekají.202 V den zahájení sjezdu vyšlo 

Svobodné slovo se slavnostním nadpisem v červené barvě v rozšířeném vydání na osmi 

stranách. Cena za výtisk se v tento den zvýšila na 2 Kčs. „Svobodné Slovo spěchá, aby 

vám, zplnomocnění delegáti a členové zastupitelstva čs. strany národně socialistické, 

kteří se sjíždíte dnes do Prahy, poslalo svůj první pozdrav. Vítáme vás ve svém hlavním 

městě ze srdce upřímného a s pocity slavnostními,“203 zaznělo v úvodním oslavném 

článku Františka Klátila. První strana dále patřila rozsáhlým příspěvkům Josefa 

Davida204 a Františky Zemínové, jež zrekapitulovala dosavadní úlohu žen 

v Československé straně národně socialistické.205  

 V důsledku konání sjezdu vyšlo 10. prosince 1945 zcela výjimečně pondělní 

zvláštní vydání Svobodného slova, opět ve slavnostní grafické úpravě. Všech šest stran 

bylo věnováno v podstatě pouze Československé straně národně socialistické. Články, 

resp. otištěné projevy a referáty jednotlivých příslušníků strany, se nezabývaly jen 

aktuálními sjezdovými otázkami, ale nabídly též pohled nejen do nejstarší historie 

strany,206 ale vyzdvihly také její úlohu v protifašistickém odboji během 2. světové 

války.207 Národní socialisté dále na stránkách Svobodného slova potvrdili svoji loajalitu 

k stávajícímu prezidentovi Edvardu Benešovi, když mu vyjádřili svoji vděčnost za to, 

že v obou světových válkách stál v jejich čele právě on, žák a nástupce T. G. Masaryka, 

a do budoucna mu i nadále slíbili svoji věrnost a oddanou spolupráci.208  

 V stále oslavném duchu doznívajícího sjezdu zastupitelstva strany se neslo ještě 

následující číslo Svobodného slova z 11. prosince 1945. Místo standardních rubrik a 

klasického zpravodajství pokrýval všechny čtyři strany projev předsedy strany Petra 

Zenkla Národní socialismus věčně živý. Redakce Svobodného slova zdůvodnila, že 

z hlediska závažnosti tohoto projevu jej přináší čtenářům v kompletní, nezkrácené 

verzi.209 Za účelem větší přehlednosti ho pouze doplnila vlastními mezititulky. 

 Kromě vnitrostranických záležitostí věnovalo Svobodné slovo pozornost i 

aktuálním otázkám, které se listu přímo dotýkaly. Jednou z nich byla záležitost týkající 

se periodického tisku. 30. září 1945 uveřejnil Ivan Herben usnesení závodních rad 
                                                
202 KRAJINA, Vladimír. Nové vedení strany. Svobodné slovo. 7.12.1945, roč. 1, č. 177, s. 1.  
203 KLÁTIL, František. Buďte pozdraveni. Svobodné slovo. 8.12.1945, roč. 1, č. 178, s. 1.  
204 DAVID, Josef. Věrni sobě. Svobodné slovo. 8.12.1945, roč. 1, č. 178, s. 1.  
205 ZEMÍNOVÁ, Fráňa. Také ženy sněmují. Svobodné slovo. 8.12.1945, roč. 1, č. 178, s. 1.  
206 ZENKL, Petr. Byli jsme a budem! Svobodné slovo. 10.12.1945, roč. 1, č. 179, s. 1-2.  
207 STRÁNSKÝ, Jaroslav. My v zahraničním odboji. Svobodné slovo. 10.12.1945, roč. 1, č. 179, s. 1-2.,  

DRTINA, Prokop. Spojení s odbojem doma. Svobodné slovo. 10.12.1945, roč. 1, č. 179, s. 2. ,  
ZEMÍNOVÁ, Fráňa. Čs. strana národně socialistická v domácím odboji. Svobodné slovo. 10.12.1945, 
roč. 1, č. 179, s. 3.  

208 Autor neuveden. Věrnost ideálům, zosobněným Masarykem a Benešem. Svobodné slovo. 10.12.1945, 
roč. 1, č. 179, s. 1.  

209 ZENKL, Petr. Národní socialismus věčně živý. Svobodné slovo. 11.12.1945, roč. 1, č. 180, s. 1-4.  
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předních tiskařských podniků, v němž vyjádřily požadavek, aby kvůli nedostatku 

novinového papíru byl zredukován počet dosavadních časopiseckých titulů, z časopisů 

nových aby byly povolovány jen ty nejnutnější a aby bylo urychleno projednání osnovy 

dekretu prezidenta republiky o prozatímní úpravě poměrů v tisku. Jako argument pro 

toto usnesení závodní rady uvedly, že „katastrofální nedostatek novinového papíru 

znemožňuje řádné plnění těch úkolů, které se od informační novinářské služby v nových 

poměrech očekává.“210  

 Redakce Svobodného slova k tomuto usnesení zaujala 2. října 1945 vlastní 

stanovisko – odsouhlasila, aby byl zrevidován počet časopisů a zastaveno povolování 

nových, jelikož jinak podle ní hrozí, že nejen Svobodné slovo, ale i ostatní deníky budou 

muset buď rapidně snížit náklad, což bude mít dopad především na čtenáře, nebo 

vydávat pouze dvoustránková vydání. S dekretem prezidenta republiky o prozatímní 

úpravě poměrů v tisku ovšem redakce Svobodného slova nesouhlasila. Osnovu dekretu 

označila za zbytečnou, a to zejména proto, že vláda může tisk regulovat i bez daného 

dekretu, zejména pak přídělem papíru. Největší problém však spatřovala v tom, že by 

tento dekret platil pouze na českém území, zatímco na Slovensku nikoli. Pokud by 

k tomu opravdu došlo, jednalo by se podle redakce Svobodného slova o stav, který by 

byl zcela v rozporu s demokracií.211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
210 Hn. Tiskový zákon a nedostatek papíru. Svobodné slovo. 30.9.1945, roč. 1, č. 119, s. 3.  
211 Hn. Tiskový zákon a nedostatek papíru. Svobodné slovo. 2.10.1945, roč. 1, č. 120, s. 3.  
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6.2 Svobodné slovo v roce 1946 

 
6.2.1 Interní redakční záležitosti 

 

 Svobodné slovo vstoupilo do svého druhého roku vydávání se zvýšenou cenou. 

Na základě vyhlášky Nejvyššího úřadu cenového byly od 1. ledna 1946 navýšeny u 

všech novin a časopisů ceny jak za jednotlivé výtisky, tak za předplatné. Cena jednoho 

výtisku Svobodného slova tak vzrostla ze stávající 1 Kčs na 1, 50 Kčs, měsíční 

předplatné včetně nedělního vydání se zvýšilo na 30 Kčs, resp. na 35 Kčs s donáškou do 

domu.212 Počátkem června 1946 došlo ještě k dalšímu cenovému navýšení, které se však 

dotklo pouze vydání nedělního. To od té chvíle stálo 2 Kčs.213 Kromě vzrůstu cen 

ovšem přinesl rok 1946 pro čtenáře i určitou pozitivní změnu - od 1. října 1946 se totiž 

oficiálně zvýšil rozsah listu ve všední den až na osm stran. Dosavadní ceny zůstaly i 

přes toto rozšíření zachovány.214 Nedělní Svobodné slovo nově vycházelo v rozsahu 

dvanácti stran. 

 Na jaře roku 1946 došlo v redakci Svobodného slova k významné personální 

změně. Novým odpovědným redaktorem se 12. dubna 1946 stal František Ročeň-

Polavský.215 Důvodem odchodu Františka Melouna, který tuto pozici zastával od května 

1945, bylo jeho nové působení v Londýně, kam byl vyslán Melantrichem, aby zde plnil 

funkci stálého dopisovatele Svobodného slova. Kromě toho měl v Anglii zároveň 

zastupovat zájmy Melantrichu ohledně nákupu knih, psacích strojů a podobných 

záležitostí.216  Během léta 1946 navíc František Meloun strávil dva měsíce v USA, kam  

byl za Svobodné slovo vyslán jako člen delegace československých novinářů na základě 

pozvání amerického ministerstva zahraničních věcí. Z této cesty napsal následně pro 

Svobodné slovo sérii drobných reportáží pod souhrnným názvem Americkou rychlostí 

Amerikou, které v listu vycházely v průběhu podzimních měsíců roku 1946.217 Kromě 

                                                
212 Administrace. Předplatitelům a čtenářům Svobodného Slova. Svobodné slovo. 30.12.1945, roč. 1, č. 

195, s. 5.  
213 Nedělní číslo za tuto cenu vycházelo od č. 127 vydaného 2.6.1946. 
214 núc. Větší rozsah novin při staré ceně. Svobodné slovo. 27.9.1946, roč. 2, č. 222, s. 3.  
215 F. Ročeň-Polavský (1890-1958) pracoval již po roce 1918 v redakci Českého slova. Na počátku 

německé okupace až do svého zatčení v září 1940 se podílel na tvorbě ilegálního časopisu V boj. Poté 
byl až do konce 2. světové války vězněn v nacistických věznicích. Napsal i několik knih, mimo jiné V 
boj, ve které podal svědectví o své ilegální činnosti v době německé okupace. In: TOMEŠ, Josef a 
kol. Český biografický slovník XX. století. Díl II.: K-P. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 603-
604. 

216 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 
65, sg. 35-91, s. 29.  

217 MELOUN, František. Americkou rychlostí Amerikou. Svobodné slovo. 15.9.1946, roč. 2, č. 212, s. 3.  
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Františka Melouna byl zahraničním dopisovatelem Svobodného slova Jan Münzer218 

působící v New Yorku. K žádným dalším výrazným změnám v personálním obsazení 

redakce nedošlo. Ta v polovině roku 1946 ani nepřijímala žádné nové redaktory, jelikož 

všechna místa byla plně obsazena.219 Podle dochovaných materiálů spolupracovalo 

s redakcí k 15. prosinci 1946, ať již v rámci stálého zaměstnaneckého poměru nebo 

externě, celkem 51 redaktorů.220 

 Rok 1946 přinesl určité změny i co se týká obsahové struktury Svobodného 

slova. K výraznému zvýšení kvality došlo zejména u nedělního vydání, které již v době 

první republiky dosahovalo značného úspěchu.221 Snaha navázat na tuto tradici se 

projevila obnovením dvou rubrik, které byly čtenářům známy již z Českého slova (viz 

kapitola 2.2). Tou první byla speciální rubrika zaměřená pouze na ženy s názvem Slovo 

žen, jež obsahovala nejrůznější rady z oblasti vaření, šití, módy, kosmetiky apod. Ve 

Svobodném slově se poprvé objevila v pátek 5. července 1946 a od následujícího týdne 

se poté natrvalo přesunula do vydání nedělního. Druhou obnovenou rubrikou se stalo od 

1. září 1946 Slovíčko, určené pro dětské čtenáře. Těm redakce vzkázala, že kvůli 

úsporám v distribuci novinového papíru není možné vydávat Slovíčko v rozsahu, na 

který byli zvyklí před válkou, ale že jakmile to bude možné, rozšíří ho na plné čtyři 

strany.222 Pro děti byla určena i celostátní soutěž s názvem Ukaž co umíš, kterou na 

stránkách Svobodného slova vypsal Melantrich na konci srpna 1946. Účelem této 

soutěže, která začínala 1. září 1946 a ve které se hrálo o ceny v celkové hodnotě 100 

tisíc Kčs, bylo zvýšit náklad nedělního Svobodného slova.223 

 Další změny v obsahové struktuře Svobodného slova byly již menšího rázu. Od 

konce února 1946 se na titulní straně začaly nepravidelně objevovat sloupky s názvem 

Otazník a Podle pravdy, ve kterých redaktoři Svobodného slova glosovali aktuální 

československé dění. Tyto dva sloupky ovšem koncem května 1946 vymizely. Rubrika 

Hnutí strany se 22. srpna 1946 přejmenovala na Život strany a od 17. září 1946 

vycházela každé úterý místo všeobecně zaměřené Kultury rubrika specializovaná na 

                                                
218 J. Münzer se s Ivanem Herbenem setkal již během první republiky v brněnské redakci Lidových novin, 

kde pracoval v rámci zahraničně politické části listu. J. Firt na Münzera vzpomíná jako na velmi 
vzdělaného člověka, který navíc perfektně ovládal jak češtinu, tak angličtinu. In: FIRT, Julius. Knihy a 
osudy. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1991, s. 92.  

219 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 
65, sg. 35-91/2, s. 56.  

220 Tamtéž, s. 220.  
221 Nedělní České slovo bylo v roce 1938 druhým nejčtenějším raníkem, jeho náklad dosahoval 258 tisíc 

výtisků. In: KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 
Vyd. 1. Praha : Portál, 2010, s. 85. 

222  Redakce Slovíčka. Název neuveden. Svobodné slovo. 1.9.1946, roč. 2, č. 200, s. 4. 
223  Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 

65, sg. 35-91, s. 18. 
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film Z filmového světa. 16. listopadu 1946 se tato rubrika přesunula do vydání 

sobotního, aby následně o dva týdny později změnila definitivně název na Slovo o filmu. 

Díky většímu rozsahu Svobodného slova vycházel dále denně od října 1946 na sedmé 

straně program pražských divadel.224 

 Redakce Svobodného slova také vyhověla žádostem z předešlého roku, aby se 

list více věnoval živnostenským otázkám. Od 3. ledna do 20. dubna 1946 vycházela 

v listu rubrika Svobodné slovo pro řemesla a obchod, poté zmizela, 21. dubna 1946 ji 

však nahradilo speciální, každou sobotu samostatně vycházející vydání Svobodné slovo 

živností, výroby a obchodu, které se věnovalo nejen otázkám živnostenským, ale i  

obchodu, výrobě a hospodářskému životu. Součástí měla být i poradna odpovídající 

čtenářům na nejrůznější dotazy z této oblasti.225 

 Stejně jako v uplynulém roce, i tentokrát se Svobodné slovo stalo opakovaně 

cílem kritiky z hlediska své úrovně. Na konci února 1946 adresovala sociálně politická 

komise Československé strany národně socialistické předsednictvu strany dopis, v němž 

si stěžovala na to, že zatímco Svobodné slovo vyhrazuje např. zemědělcům samostatnou 

rubriku, otázkám zaměstnaneckým, resp. dělnickým, věnuje pozornost naprosto 

nedostatečnou. Sociálně politická komise vznesla požadavek, aby předsednictvo strany 

sjednalo v této záležitosti nápravu, přičemž doporučeným řešením mělo být zavedení 

nové rubriky, která by se věnovala jak otázkám zaměstnaneckým, tak aktualitám 

z oblasti sociální politiky a sociální péče. „Sociálně politická komise jest si vědoma 

toho, že rozsah listu nedovoluje věnovati značnější místo tomuto úseku, domnívá se 

však, že dělníci a zaměstnanci tvoří přece jenom nejpočetnější složku strany a že není 

ani účelné, ani taktické, aby jejich zájmy byly pomíjeny,“226 zdůvodnil žádost za celou 

komisi její čelní představitel Jindřich Štulík.  

 Předsednictvo strany tento dopis předalo redakci Svobodného slova, která sice 

uznala, že „Svobodné Slovo z nejrůznějších příčin, z nichž hlavní bylo nedostatečné 

vybavení redakce odbornými silami, nevěnovalo dosud náležitou pozornost sociálně 

politickým otázkám“,227 zavedení samostatné rubriky však zamítla. Jako důvod uvedla, 

že sociální politika je stejně tak důležitá jako politika vnitřní a zahraniční a zavedením 

speciální rubriky by naopak mohlo dojít k snížení její úrovně. Zároveň ale v závěru své 

odpovědi prohlásila, že „uveřejňováním zpráv a článků bude dosavadní mezera 

zaplněna, a to tím spíše, jestli i členové sociálně politické komise strany budou s námi 

                                                
224 Autor neuveden. Naše služba čtenářům. Svobodné slovo. 2.10.1946, roč. 2, č. 225, s. 2. 
225 re. Svobodné slovo živnostem, výrobě a obchodu. Svobodné slovo. 20.4.1946, roč. 2, č. 94, s. 5.  
226 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 105, Komise strany IV – 1946.  
227 Tamtéž. 
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spolupracovat.“228  

 Další připomínku obdržela redakce Svobodného slova od předsednictva 

krajského výkonného výboru Československé strany národně socialistické v Jičíně. 

Předsednictvo ve svém dopise upozornilo na silně vzrůstající úspěšnost Lidové 

demokracie, ústředního tiskového orgánu lidové strany. Důvodem zvýšeného prodeje 

měly být zejména razantní články Heleny Koželuhové.229 „Poněvadž chceme nadále 

zabrániti úspěchu, který má výše uvedený list, sdělujeme Vám tuto připomínku s tím, 

aby pokud bude možno přičinili jste se o lepší a průbojnější články, které nám ze 

začátku kde kdo záviděl,“230 zakončilo předsednictvo svůj dopis.  

 V reakci na tento dopis redakce Svobodného slova uvedla, že přestože články 

Heleny Koželuhové jsou velmi radikální, sama lidová strana už ve své politice tak 

radikální není – v této souvislosti připomněla několik událostí, při kterých lidovci 

nepodpořili národní socialisty, a to i přesto, že šlo o jasnou podporu demokratických 

principů. „Nic takového nechce a nebude dělat Svobodné Slovo. Nevyhýbáme se žádné 

kritice, podepřeme stranu ve všech jejích akcích o nápravu poměrů, ale planě 

radikálničit jenom proto, abychom zvětšili svůj náklad, jako list odpovědné strany 

nemůžeme a ani nechceme. (...) Ostatně zvýšiti náklad Svobodného Slova tak, aby bylo 

největším listem v republice (kdybychom ovšem dostali dost papíru), nebylo by redakci 

uměním: jiná je však otázka, co by z toho vzešlo politicky nejen straně, nýbrž eventuálně 

i státu,“231 uvedla na svoji obranu dále redakce Svobodného slova.  

 Svým ústředním tiskovým orgánem se 27. února 1946 zabývala i schůze 

předsednictva Československé strany národně socialistické. Petr Zenkl zde upozornil na 

množící se stížnosti na způsob psaní Svobodného slova a následně bylo kolektivně 

rozhodnuto, že list strany bude psát o předních představitelích státu stejným stylem, 

jakým o národně socialistických členech ve vládě a čelních představitelích národních 

socialistů referují ostatní československé deníky.232 V této době se schůzí předsednictva 

účastnil za Svobodné slovo nejen Ivan Herben, ale nově také František Klátil. Stalo se 

tak na základě jeho osobní žádosti, které předsednictvo vyhovělo a přibližně od počátku 

                                                
228 Tamtéž. 
229 H. Koželuhová (1907-1967) publikovala po osvobození v roce 1945 nejen v Lidové demokracii, ale 

také v časopisu Obzory. Ve svých článcích se zabývala zejména porušováním lidských práv a zákonů. 
Kromě toho se však kriticky vyjadřovala i k činnosti lidové strany, jejíž byla členkou, důsledkem 
čehož bylo, že o svůj mandát přišla. Po únoru 1948 odešla do exilu. In: PEJSKAR, Jožka. Poslední 
pocta. I. díl. Vyd. 1. Curych : Konfrontace, 1982, s. 89.  

230 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 105, Komise strany IV – 1946.  
231 Tamtéž. 
232 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 

1945-1948, Protokol o schůzi předsednictva konané 27.února 1946.  



 46 

února 1946 zvalo na své schůze Františka Klátila jako zástupce denního tisku.233 

 Kritika úrovně Svobodného slova pokračovala ze strany nižších složek 

Československé strany národně socialistické i v průběhu června 1946. Pražská závodní 

organizace Zbrojovky Ing. F. Janeček a.s. ve své stížnosti z 3. června 1946 adresované 

vedení strany prohlásila, že současná kvalita článků Svobodného slova není v souladu 

s představami o tisku strany, „jejímž heslem je, že v převaze kvality je naše síla.“234 

Závodní organizace dále uznala, že tento styl psaní byl v posledních týdnech 

praktikován v důsledku obrany před útoky ze strany ostatních stranických listů, přesto 

by se však Svobodné slovo mělo vyvarovat bulvárním způsobům příznačným pro 

prvorepublikové listy typu Expres a Polední list a snažit se čelit těmto útokům 

důstojným způsobem.235  

 K této kritice se 18. června 1946 připojila i pražská 14. místní politická 

organizace Československé strany národně socialistické. Ve své stížnosti uvedla mimo 

jiné následující: „Projevujeme krajní rozhořčení a nelibost nad způsobem psaní 

Svobodného Slova neslušným a nevěcným napadáním soupeře, zbytečným 

znepřátelením si strany soc. demokratické i lidové, jakož i otiskováním nepravdivých 

zpráv, které pak musí odvolávat. Přejeme si míti noviny bojovné, ale ve způsobu boje 

slušné, pravdivé a ve své taktice důsledné a nehlásat druhý den něco jiného, než 

napsalo včera.“236 V odpovědi na tuto stížnost ústřední organizační tajemník František 

Matouš poděkoval za pozornost, která je tiskovému orgánu strany věnována, a uvedl, že 

jen co to bude možné, bude se tímto problémem vedení strany zabývat.237 

 V důsledku toho, že Československá strana národně socialistická stála v opozici 

vůči komunistům, byla spolu se Svobodným slovem v centru pozornosti komunistické 

strany. Ta měla jak mezi národními socialisty, tak v rámci redakce Svobodného slova 

nasazené speciální informátory,238 kteří jí dodávali informace o aktuálním dění. 5. září 

1946 přinesl informátor s označením B-5 zprávu o katastrofálním stavu v redakci. 

Uvedl, že „staří redaktoři vidí v Herbenovi nováčka a se škodolibým úsměvem pozorují, 

                                                
233 Tamtéž, Protokol o schůzi předsednictva konané 23. ledna 1946.  
234 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 105, Komise strany IV – 1946.  
235 Tamtéž. 
236 Tamtéž.  
237 Tamtéž.  
238 Komunisté od počátku usilovali o to mít v nekomunistických stranách „své lidi“, kteří by jim o těchto 

stranách poskytovali co nejvíce informací. Spolupracovníky komunistů byli buď starší členové, kteří 
chtěli své strany opustit  a vstoupit do KSČ, komunisty však byli přesvědčeni, ať zůstanou a 
vykonávají práci pro KSČ uvnitř své stávající strany, nebo mladí a noví příslušníci, kteří byli do 
nekomunistických stran vysláni komunisty záměrně, či je komunisté brzy lehce přesvědčili, ať se 
stanou informátory. Nejvíce informátorů působilo v Čs. straně sociálně  demokratické. V ústředním 
sekretariátu národních socialistů pracovala např. od roku 1946 aktivně pro KSČ agentka s označením 
B-10. In: KAPLAN, Karel. Pět kapitol o únoru. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 1997, s. 11-15.  
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jak úroveň Svobodného Slova upadá.“239 Zároveň dodal, že redakcí se šíří domněnky, 

zda Ivana Herbena ve funkci šéfredaktora nenahradí Josef Vondráček, jeden z národně 

socialistických představitelů.240 Tyto informace částečně potvrdilo i hlášení o měsíc 

později, v němž informátor uvedl, že ve vedení Československé strany národně 

socialistické dochází v posledních týdnech k bouřlivým sporům ohledně možné výměny 

Ivana Herbena a že je pravděpodobné, že k jeho odchodu dojde již během října 1946, 

ačkoli není dosud rozhodnuto, kdo by měl nastoupit na jeho místo.241  

 Tyto zprávy se však nakonec nepotvrdily a Ivan Herben i nadále působil 

v redakci Svobodného slova ve vedoucí pozici. Stejně tak zůstal bez odezvy návrh 

Josefa Davida na zřízení speciální redakční komise, která by dohlížela na psaní 

Svobodného slova, protože jak Josef David uvedl, stížností na Svobodné slovo v té době 

stále přibývalo a zřízení této komise se jevilo v podstatě již nutností.242 23. září 1946 se  

konala schůze ústředního výkonného výboru Československé strany národně 

socialistické, na níž Petr Zenkl k otázce těchto stížností na stranický tiskový orgán 

poznamenal, že všem připomínkám „je věnována náležitá pozornost a v nejbližší době 

bude sjednána náprava.“243  

 Na začátku listopadu 1946 si Ivan Herben vysloužil kritiku přímo od Petra 

Zenkla. Stalo se tak v důsledku článku otištěného ve Svobodném slově 6. listopadu 

1946. Ten pojednával o schůzi vlády, které Petr Zenkl, jako náměstek předsedy vlády, 

předsedal.244 Petr Zenkl se kriticky vyjádřil k použití titulku Schůze vlády za 

předsednictví Petra Zenkla, zejména mu pak vadilo to, že titulek je zbytečně velký a 

výrazný, ačkoli na události nic pozoruhodného a výjimečného není. „Použiji-li 

nejmírnějšího slova, musím říci, že je to úžasná nešikovnost. (...) U čtenářů to musí 

vzbudit úsměv, že potřebujeme zdůrazňovat i takové věci, jako je prosté předsedání 

schůze. A u druhých to může jen popudit proti nám a po případě proti mně, neboť jsou 

lidé dost hloupí, aby se i domnívali, že by se to nemohlo státi, kdyby se původce 

takového nápadu nedomníval, že mi to bude příjemné. (...) Prosím Tě velmi snažně – a 

dělám to písemně, abys na tom základě mohl o to požádat zúčastněné spolupracovníky, 

aby dávali úzkostlivě pozor a varovali se jakýchkoli podobných nevhodností, které nám 

                                                
239 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Z redakce 

Svobodného Slova, s. 115.  
240 Tamtéž.  
241 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Hlášení. 

Výměna šéfredaktora Svobodného Slova, s. 113.  
242 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 

1945-1948, Zápis o schůzi předsednictva konané 12. září 1946.  
243 Tamtéž, Zápis o schůzi ústředního výkonného výboru konané 23. září 1946. 
244 č. Schůze vlády za předsednictví Petra Zenkla. Svobodné slovo. roč. 2, č. 253, s. 1. 
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mohou v očích soudných lidí ublížit. (...) Dej laskavě sám prohlédnout Rudé Právo a 

uvidíš, že komunisté u předsedy Gottwalda, ani sociální demokraté, když šlo o 

Fierlingera, podobných  metod, jak aspoň myslím, nepoužívali,“245 vzkázal Petr Zenkl 

ve svém dopise Herbenovi. 

 Závěr roku 1946 se nesl ve znamení sporu mezi předsednictvem Československé 

strany národně socialistické a Svobodným slovem, resp. Josefem Trägerem,246 který pro 

list pracoval jako divadelní referent. Spor se týkal článku uveřejněného ve Svobodném 

slově 14. listopadu 1946, v němž Josef Träger vzdal poctu divadelní herečce Anně 

Iblové, která v rámci slavnostního večera ve Vinohradském divadle oslavila třicet pět let 

své herecké činnosti.247 Proti části textu se ohradil Jaroslav Stránský, kterému vadila 

Trägerova poznámka kritizující neúčast Stránského na zmíněné kulturní události.248 

Jaroslav Stránský uvedl, že se cítí uražen a vůči Svobodnému slovu vznesl u 

předsednictva strany stížnost a požadavek na otištění náležité omluvy.  

 Předsednictvo strany následně pověřilo Ivana Herbena, aby tuto veřejnou 

omluvu ze strany Josefa Trägera zajistil. Ten opravdu omluvný dopis napsal, avšak jeho 

zněním nebylo předsednictvo strany dostatečně uspokojeno,249 odmítlo ve Svobodném 

slově jeho otištění a celá kauza skončila 6. prosince 1946, kdy předsednictvo nařídilo 

Ivanu Herbenovi, aby s Josefem Trägerem s okamžitou platností přerušil spolupráci.250 

Julius Firt ve svých vzpomínkách uvedl, že sice dal souhlas k propuštění Josefa Trägera 

ze Svobodného slova, trval ovšem na tom, že i nadále zůstane ředitelem melantrišského 

nakladatelství. Proti tomuto návrhu se však postavilo předsednictvo strany a Josef 

Träger nakonec nečekal na konečné rozhodnutí a sám dobrovolně rezignoval i na svoje 

vedoucí postavení v nakladatelství.251  

 K propuštění Josefa Trägera se vracel ještě dodatečně dopis z 25. ledna 1947, 

                                                
245 Národní archiv, fond Zenkl Petr, Dr., kart. 4, sg. 33-1/39.  
246 J. Träger (1904-1971) byl čs. divadelním kritikem a publicistou. Své články publikoval v Českém 

slově již během 20. let 20. stol. V letech 1937-1947 působil jako ředitel v nakladatelství Melantrich, 
koncem 40. let 20. stol. začal pracovat v oblasti filmu jako dramaturg. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český 
biografický slovník XX. století. Díl III.: Q-Ž. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 369.  

247 jtg. Dvojí jubileum Anny Iblové. Svobodné slovo. 14.11.1946, roč. 2, č. 260, s. 5. 
248 Stránskému vadila poslední věta v článku: „Oficiální osobnosti daly přečíst pozdravné listy svým 

zástupcům, jako by tu nebyla samozřejmým příkazem jejich osobní účast.“ In: jtg. Dvojí jubileum 
Anny Iblové. Svobodné slovo. 14.11.1946, roč. 2, č. 260, s. 5. 

249 Ve své omluvě uvedl Josef Träger následující: „V referátu o slavnostním představení na počest paní 
Anny Iblové jsem napsal: ´Oficiální osobnosti daly přečíst pozdravné listy svým zástupcům, jako by tu 
nebyla samozřejmým příkazem jejich osobní účast.´Tato poznámka se týkala pana ministra informací 
Václava Kopeckého, pana ministra školství dra Jaroslava Stránského a pana primátora hl. města 
Prahy, dra Václava Vacka. Z nich se osobně cítí dotčen pan ministr školství, dr Jaroslav Stránský a 
přeje si, abych se mu veřejně omluvil. Vyhovuje jeho přání, žádám jmenované pány za prominutí.“ In: 
Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 105, Komise strany IV – 1946.  

250 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 105, Komise strany IV – 1946.  
251  FIRT, Julius. Knihy a osudy. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1991, s. 140.  



 49 

který Ivanu Herbenovi napsal jeho blízký přítel Karel J. Beneš.252 V dopise, kterým 

odpovídal na Herbenův vánoční pozdrav, odsoudil způsob, kterým byla spolupráce 

s Josefem Trägerem ukončena, a  Herbenovi mimo jiné napsal: „Poznávám, že jsi měl 

na té věci mnohem větší účast, než jsem se domníval. Neomezil ses jen na trpnou úlohu 

tlumočníka rozhodnutí předsednictva strany, nýbrž naopak vyvinul jsi iniciativní 

činnost, a to způsobem, který naprosto nemohu schvalovat právě proto, že jsem Tvým 

starým (a starším) přítelem. Neboť vůbec neběží o fakt propuštění. Běží právě jen o jeho 

způsob.“253  

 Karel J. Beneš se v dopise neomezil pouze na kritiku ve věci Trägerova 

propuštění, ale vyjádřil také celkové zklamání nad Herbenovým charakterem, který se 

od doby první republiky výrazně proměnil, podle Benešových slov bohužel pouze 

k horšímu. „Víš dobře, kolikrát jsem Ti stiskl ruku, kdykoli jsi udělal dobrou a správnou 

věc. Ale od předvolební kampaně dal ses na cesty, kam za Tebou nemohu. Ne jako 

straník – takové stranictví je mi cizí – nýbrž jako člověk. A tak se asi stalo, že Tvoji 

přátelé se diví, co se děje se mnou, a moji přátelé – doma i v cizině – se zase diví, co se 

stalo s Tebou. Vzpomínám si, že když ses vrátil, nebylo tomu tak. Chceš příklad? 

Mluvíval jsi temperamentně o nutnosti defenestrace dr. Zenkla, politika ze staré školy. 

A dnes pomáháš iniciativně defenestrovat Trägra. Tvým žurnalistickým ideálem bývaly 

Lidovky a politickým ideálem nové, vyšší pojetí stranictví. Odpusť, ale takřka nic z toho 

nenalézám ani ve Svobodném slově, ani v případě Trägrově. (...) Mýlíš se, nejdeš ve 

stopách Jana Herbena. A nejdeš ani ve stopách Masarykových ani Benešových. A přece 

bys toho byl schopen,“254 zaznělo posmutněle z pera Herbenova přítele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
252 K. J. Beneš (1896-1969) byl čs. spisovatelem, ve svých poválečných prózách se věnoval především 

tématu německé okupace a odboje, jehož se sám, jako člen organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme, 
účastnil. Mezi jeho díla patří např. romány Ohnivé písmo, Hra o život, Rodný hlas atd. In: TOMEŠ, 
Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl II.: A-J. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, 
s. 80-81. 

253 Archiv Památníku národního písemnictví, fond Herben Ivan, Beneš Karel J. Herbenovi Ivanovi. 
254 Tamtéž. 
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6.2.2 Svobodné slovo a parlamentní volby roku 1946  

 

 Začátek roku 1946 se v Československu nesl ve znamení rozsáhlých příprav na 

první parlamentní volby od skončení 2. světové války. Jednalo se o „demokratické 

volby na základě rovného, tajného a přímého volebního práva za účasti více politických 

stran.“255 V českých zemích šlo o Československou stranu národně socialistickou, 

Komunistickou stranu Československa, Československou stranu lidovou a 

Československou stranu sociálně demokratickou. Na Slovensku se voleb účastnily 

Demokratická strana, Komunistická strana Slovenska256 a také nově ustavené Strana 

práce a Strana svobody.257 

 Určit pevný termín voleb nebylo vůbec jednoduché. Jednání ohledně této 

záležitosti se uvnitř Národní fronty stala předmětem mnohých sporů a konečné datum 

bylo z nejrůznějších důvodů stále odsouváno.258 8. ledna 1946 napsal Ivan Herben do 

Svobodného slova úvodník s názvem Kdy budou volby?, v němž kriticky zhodnotil 

skutečnost, že zatímco v Rakousku a Maďarsku se po skončení 2. světové války volby 

již uskutečnily a v Německu se chystají, Československo na ně stále čeká. „Lidová 

demokracie, v níž se lidu nedá možnost, aby projevil svou vůli volbami, není ani lidová, 

ani demokratická. Je to jen neupřímné předstírání. (...) Ten, kdo je skutečný demokrat a 

řečmi o lidové demokracii nezakrývá jiné cíle, přeje si volby nikoli abychom udělali 

krok zpátky, který je ostatně vyloučen, ale proto, aby svobodným hlasováním lidu bylo 

potvrzeno velké sociální dílo květnové revoluce. Strana národně socialistická našla si už 

dost příležitostí, aby tento cíl jasně a jednoznačně prohlásila za svůj volební program: 

dílo revoluce musí být definitivním a voleným Národním shromážděním nejen 

legalisováno, ale prohloubeno a rozšířeno,“259 vyzdvihl nutnost voleb Ivan Herben.  

 V ten samý den se otázkou voleb zabýval na své schůzi i ústřední výkonný 

výbor Československé strany národně socialistické. Petr Zenkl zde prohlásil, že pokud 

má být i nadále zachována Národní fronta, je potřeba dohodnout se na způsobu, kterým 

budou volby vedeny.260 Ve svém prohlášení ústřední výkonný výbor na závěr uvedl, že 

                                                
255 KAPLAN, Karel. Nekrvavá revoluce. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 1993, s. 57.  
256 KOCIAN, Jiří. Volby v českých zemích v roce 1946. In BARNOVSKÝ, Ivan; IVANIČKOVÁ, Edita. 

Prvé povojnové voľby v strednej a juhovýchodnej Európe. Bratislava : Veda, 1998, s. 111.  
257 Strana práce vznikla v lednu 1946, Strana svobody o dva měsíce později. Václav Veber jako důvod 

jejich založení udává strach komunistů z možného velkého vítězství Demokratické strany. Založením 
nových stran chtěli komunisté oslabit její pozici a ubrat jí počet voličů. In: VEBER, Václav. Osudové 
únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2008, s. 48-49. 

258 DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Sv. 2., kniha 1. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 147.  
259 HERBEN, Ivan. Kdy budou volby? Svobodné slovo. 8.1.1946, roč. 2, č. 6, s. 1.  
260 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 

1945-1948, Protokol o schůzi ústředního výkonného výboru konané 8. ledna 1946.  
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je jak pro co nejrychlejší uskutečnění voleb, tak pro slušné a demokratické provedení 

volební kampaně.261  

 Termín voleb byl nakonec na základě usnesení koordinačního výboru stran 

Národní fronty stanoven na neděli 26. května 1946.262 Volit se mělo pouze do sněmovny 

parlamentu (senát a volební soud nebyly po osvobození roku 1945 obnoveny), a to 300 

poslanců na dobu dvou let. Přestože v platnosti stále zůstávala ústava z roku 1920, 

došlo ve volebním systému k několika podstatným změnám. Mezi ty hlavní patřilo 

v prvé řadě to, že volební právo nově získali vojáci a příslušníci bezpečnostních orgánů, 

u aktivního volebního práva se snížila věková hranice z 21 na 18 let a u práva pasivního 

z 26 na 21 let. Volební právo se ale zároveň vztahovalo jen na občany české, slovenské, 

případně jiné slovanské národnosti. O právo volit přišli jak občané národnosti německé 

a maďarské, tak odsouzení či ve vazbě se nacházející kolaboranti a zrádci a dále i další 

osoby, proti kterým do 15. února 1946 započalo podle retribučních dekretů trestní 

řízení, případně proti nim do tohoto data bylo učiněno trestní oznámení. Poslední 

změnou, prosazenou komunisty, bylo zrušení povinnosti tříměsíčního pobytu v místě 

voleb.263  

 Jako jedni z prvních zahájili svou předvolební kampaň již během ledna 1946 

představitelé Komunistické strany Československa. Ve své kampani kladli důraz 

především na svoji činnost v protifašistickém odboji během 2. světové války a na svůj 

velký podíl při tvorbě poválečných reforem. Voliče, z nichž největší naděje vkládali 

komunisté do dělníků, nejnižších vrstev rolníků, živnostníků a také do nových obyvatel 

pohraničí, se dále snažili oslovit srozumitelným programem obsahujícím konkrétní 

reformy (např. pokračování pozemkové reformy, zavedení nové zemědělské a 

živnostenské daně apod.) na dobu následujících dvou let. Nedílnou součástí 

komunistické kampaně se taktéž stala osobní agitace.264 

 V nelehké situaci se nacházeli sociální demokraté. Část jejich předválečných 

stoupenců vstoupila do KSČ a s komunisty spolupracovala i samotná strana, což ovšem 

způsobilo to, že voliči příliš nerozlišovali mezi jejich programy a mezi komunisty a 

sociálními demokraty tak neviděli  žádné výrazné rozdíly. Lidovci naopak svoji 

předvolební kampaň stavěli na tom, že jsou jedinou nesocialistickou stranou. Ve svém 

                                                
261 len. Významný hlas pro brzké volby. Svobodné slovo. 9.1.1946, roč. 2, č. 7, s. 2.  
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programu se profilovali jako strana středního stavu chránící demokracii a podporující 

soukromé vlastnictví a regulované podnikání.265  

 Cílem národních socialistů bylo zvítězit ve volbách nad komunisty a stát se tak 

nejsilnější politickou stranou. Naděje vkládali zejména do voličů ze středních vrstev na 

venkově.266 „Pro nás pak provedení svobodných voleb bylo hlavní nadějí pro příští 

politický vývoj osvobozeného státu, neboť jsme byli pevně přesvědčeni, že komunistům 

moc a sílu, kterou si urvali v Moskvě při jednání s londýnskou emigrací, nepotvrdí a že 

jejich pozice značně zeslabí,“267 uvedl ve svých vzpomínkách Prokop Drtina. Ve svých 

předvolebních tezích vyzdvihovali národní socialisté především nutnost zachování 

demokracie s občanskou a politickou svobodou a sociálními právy, podporovali 

koexistenci soukromého, znárodňovacího a družstevního sektoru a důraz kladli i na 

ochranu soukromého vlastnictví a podnikání.268 

 Za účelem slušně vedené předvolební kampaně bylo v lednu 1946 dohodnuto, že 

volební agitace se jak v tisku, tak na schůzích povede jako soutěž mezi politickými 

stranami a nikoli mezi jednotlivci. V důsledku toho se Národní fronta usnesla, že 

v rámci předvolební agitace se strany vyvarují skandalizování a útoků na jednotlivé 

politické činitele.269 Následně v březnu 1946 byla z popudu prezidenta Edvarda Beneše 

uzavřena další dohoda mezi stranami Národní fronty, ve které se zavázaly k dodržení 

několika zásad – svoji předvolební kampaň měly strany vést v souladu s košickým 

vládním programem, kladně se měly stavět k ústavnímu zakotvení záležitostí 

provedených prezidentskými dekrety, dále měly nést před voliči odpovědnost za 

politiku a činy vlády s cílem sejít se po volbách opět v Národní frontě, pozitivně 

rozvíjet své volební programy a  v závěru byl opět zopakován požadavek, aby se strany 

spolu se svými tiskovými orgány vyvarovaly nepodstatných polemik a osobních útoků 

vůči svým protivníkům.270  

 Bouřlivé diskuze mezi jednotlivými stranami vyvolal spor o to, zda ve volbách 

zavést tzv. bílé, neboli prázdné, hlasovací lístky. Jejich zavedení se snažil již v lednu 

1946 prosadit na schůzi Národní fronty Klement Gottwald. Argumentoval tím, že pokud 

budou bílé lístky povoleny, získá tím Národní fronta přehled o počtu odpůrců jejího 

programu a možné opozici. Reálným cílem komunistů však byla snaha připravit 
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nekomunistické strany o určitou část voličů.271     

 Problémem bílých lístků se v hojné míře zabývalo i samo Svobodné slovo. 

K jejich eventuálnímu zavedení se za národní socialisty počátkem března 1946 kriticky 

vyjádřil ve svém komentáři Ivan Herben, když mimo jiné uvedl, že „strana národně 

socialistická stejně tak jako hájí zásadu volební povinnosti, tak odmítá myšlenku bílých 

lístků, která demokraticky vypadá pouze na první pohled. (...) Demokratické je volit, 

nikoli uhýbat před voličskou a občanskou spoluodpovědností bílým lístkem. Zejména 

v režimu lidově demokratickém nesmí stát nikdo stranou a vymykat se odpovědnosti.“272 

Tento názor Ivan Herben zopakoval i o měsíc později273 a 7. dubna 1946 přirovnala 

redakce Svobodného slova zavedení bílých lístků k nacistickému „Ja oder Nein“,274 

uvedla, že jde pouze o snahu zbavit opozici občanských práv a tudíž o nedemokratický 

čin.  

 V rámci tohoto článku otiskla redakce za národní socialisty jejich prohlášení, že 

Československá strana národně socialistická bojuje proti odevzdání prázdných 

hlasovacích lístků z důvodu posílení Národní fronty a jejího programu a taktéž kvůli 

posílení svého postavení a tím zároveň upevnění demokracie v Československu. 

„Každý neplatný hlas oslabuje demokracii a socialismus. Kdo se vzdává hlasovacího 

práva, odsuzuje se sám k úloze nepřítele národa a bezprávného občana. Každý hlas, 

odevzdaný pro stranu národně socialistickou, je kamenem k budování demokracie a 

zárukou lepší budoucnosti,“275 zaznělo v závěru článku. Navzdory všem těmto 

protestům bylo zavedení bílých lístků 11. dubna 1946 nakonec odsouhlaseno.276 

 Národní socialisté zahájili intenzivní předvolební kampaň na přelomu února a 

března 1946.277  V důsledku maximálního propojení strany s jejím ústředním tiskovým 

orgánem vyzdvihl Petr Zenkl na schůzi předsednictva Československé strany národně 

socialistické konané koncem března 1946 nutnost, aby kontakt mezi ústředním 

sekretariátem strany a redakcí Svobodného slova byl co nejtěsnější. Z toho důvodu bylo 

rozhodnuto, že se od této chvíle bude schůzí předsednictva pravidelně účastnit i Jan 

Stránský, pověřený již před tím výkonem spojky mezi předsednictvem, ústředním 
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sekretariátem a redakcí Svobodného slova.278 16. března 1946 se navíc měla v důsledku 

blížících se voleb uskutečnit i schůzka všech redaktorů Svobodného slova, a to nejen 

z pražské redakce, ale i redakcí regionálních, svolaná Ivanem Herbenem. Schůze se 

měla konat v ústředním sekretariátu Československé strany národně socialistické na 

pražském náměstí Republiky a projednány zde měly být kromě obecných redakčně 

technických otázek také všechny úkoly, které má tisk v rámci voleb splnit.279 

 Další opatření, týkající se nejen Svobodného slova, ale i dalšího regionálního 

národně socialistického tisku, bylo ujednáno počátkem dubna 1946. Ústřední 

organizační tajemník František Matouš a generální tajemník Vladimír Krajina uvedli, že 

„v dnešní předvolební době je nezbytně třeba, aby byl co nejužší kontakt mezi 

organisacemi strany a tiskem.“280 V důsledku toho doporučili, aby se redaktoři a 

dopisovatelé stranického tisku účastnili volebních výborových schůzí, a to i když nejsou 

členy výborů, dále aby se mezi nimi, tajemníky a důvěrníky strany konaly pravidelné 

schůzky a aby národně socialističtí zástupci v národních výborech podávali tisku 

informace o všem, co v daném kraji vzbuzuje zájem. Zdůrazněna byla také potřeba 

kontaktu mezi tiskem a vedoucími závodních organizací.281   

 I přes ujednanou dohodu o regulérně vedené kampani se již od konce února 

1946 objevovaly na stránkách Svobodného slova ostré polemiky s Rudým právem - 22. 

února 1946 Svobodné slovo nařklo komunistický tiskový orgán z uveřejňování lživých 

informací a v důsledku obviňování určitých politických činitelů taktéž z útoku na 

politiku Národní fronty.282 Hned o dva dny později odsoudilo hrubé napadání předsedy 

strany Petra Zenkla spojené s jeho funkcí primátora Prahy. Redakce Svobodného slova 

ve své reakci mimo jiné uvedla: „Nechceme býti proroky. Ale můžeme Rudé Právo 

ubezpečit, že Velká Praha bude, až dojde k řádným obecným volbám, stejně jako před 

válkou, převážně národní a socialistická. Útočením na dr. Zenkla komunisté nic 

nezískají. Dokazují pouze veřejnosti, že dr. Zenkl je opravdu na svém místě a tím mu 

právě získávají mimořádnou popularitu.“283  

 Útoky ze strany komunistů nesměřovaly pouze na vedoucí představitele 

národních socialistů, nýbrž i na jejich tisk z doby protektorátu. František Klátil ve svém 

sloupku v této souvislosti kriticky poukázal na skutečnost, že venkovský komunistický 

                                                
278 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 
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tisk začal otiskovat články z Večerního Českého slova, kterými vzdávalo hold Adolfu 

Hitlerovi. Na obranu národně socialistického tisku František Klátil uvedl, že České 

slovo bylo na rozdíl od Rudého práva za okupace hrubě znásilněno a  k tomuto stylu 

psaní se uchýlilo nikoli dobrovolně, ale z donucení.284 Stejný útok ze strany komunistů 

následoval o necelé tři týdny později, když Rudé právo otisklo koláž z titulních stran 

Českého slova, Venkova a antisemitského časopisu Vlajka vydaných na počátku 

okupace. Svobodné slovo se pozastavilo zejména nad skutečností, proč jsou s národními 

socialisty komunisté ve vládě a proč s nimi vytvořili Národní frontu, když se je snaží 

zdiskreditovat a v očích veřejnosti vyvolat dojem, že národní socialisté jsou zrádci a 

kolaboranti.285 

 Předvolební polemiky s ústředními tiskovými orgány ostatních politických stran 

byly poměrně výjimečné a v této souvislosti Svobodné slovo nejvíce polemizovalo se 

sociálně demokratickým Právem lidu. 20. března 1946 uveřejnila redakce Svobodného 

slova krátkou poznámku, v níž kriticky poukázala na to, že ústřední tiskový orgán 

sociálních demokratů označuje záměrně ve svých článcích Svobodné slovo 

proskribovanou značkou SS. Redakce Svobodného slova  Právu lidu vzkázala: „Jak by 

se mu líbilo, kdybychom se chovali stejně a napsali na příklad, že příslušníci sociálně 

demokratické strany jsou SS (soudruzi a soudružky)? Zanechá Právo Lidu svých 

zlomyslností?“286 Redakce Práva lidu na daný článek reagovala jeho uveřejněním na 

svých stránkách, doplnila ho titulkem Slabomyslnost a vlastním kritickým 

komentářem,287 proti němuž se Svobodné slovo opět negativně vymezilo 22. března 

1948.288  

 27. dubna 1946 obvinil Právo lidu z nedodržování dohody o předvolební agitaci 

přímo Ivan Herben. Stalo se tak v důsledku volebního hesla Všichni Beneše zradili, jen 

my ne!, které Právo lidu uveřejnilo na své titulní straně289 a kterým tak porušilo 

ustanovení, že politické strany nebudou v předvolební kampani zneužívat jméno 

Edvarda Beneše ve svůj prospěch. V souvislosti s tím Ivan Herben ve svém článku 

upozornil na to, že Právo lidu opakovaně kladně píše o sociálním demokratovi Rudolfu 

Bechyňovi, který se měl v době svého exilu během 2. světové války stavět proti politice 

Edvarda Beneše. „Čeští občané snadno pochopí, že ten, kdo přinesl oslavný článek o 

Bechyňovi (Právo Lidu!), zrazuje Beneše, stejně jako zrazuje ten, kdo Bechyněho pozval 
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z Londýna do Prahy a kdo nad ním drží ochrannou ruku, aby nebyl Rudolf Bechyně 

pohnán před národní soud, kam jeho rozvratnická činnost v zahraničí patří.“290 

 Připravenost Československé strany národně socialistické na nadcházející volby 

a její odhodlání uspět vyjádřil za všechny opět František Klátil, když prohlásil, že 

národně socialistických stoupenců stále přibývá291 a díky tomu získají národní socialisté 

v Praze a většině dalších českých měst dominantní postavení. Ve svém sloupku se mimo 

jiné dotkl i slušnosti v rámci předvolební agitace: „Do voleb půjdeme klidní a 

s důvěrou, a se své strany zachováme všechnu slušnost a všechen ohled k ostatním 

v duchu Národní fronty. S tím arciť, že ostatní se právě tak budou chovati k nám. Jsme 

připraveni! A s nevýslovnou radostí čekáme na slavný soud národa!“292  

 Na nevhodné chování komunistů následně upozornil Ivan Herben. Negativně se 

vymezil vůči konání dílčích voleb do místních národních výborů, které měli komunisté 

ve vybraných místech pořádat navzdory odlišnému ujednání Národní fronty. Ivan 

Herben označil jednání komunistů za záměrné matení veřejnosti, která tak může získat 

dojem o zdánlivé síle komunistické strany.293 O několik týdnů později se Ivan Herben 

postavil i vůči rozhlasu, který podle jeho slov slouží pouze komunistické straně a nikoli 

všem bez rozdílu stranické příslušnosti. Rozhlas obvinil z jednostranně zaměřeného, 

zkresleného šíření informací a naprosté ignorace zpráv o národních socialistech a 

vyzval voliče, aby tento neuspokojivý stav pomohli při volbách zvrátit. „Strana 

národně socialistická musí dostat ve volbách tolik síly, aby mohla v Národní frontě 

vymoci nápravu v rozhlase: aby rozhlas sloužil objektivně všem, pravdě a celému 

národu,“294 zakončil svůj článek Ivan Herben. 

 Zásadní událostí jara 1946, která souvisela s volbami a zároveň se odrazila i na 

stránkách Svobodného slova, se pro Československou stranu národně socialistickou stal 

příchod bývalých členů zakázané agrární strany v čele s Ladislavem Feierabendem.295 
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Důvodem přijetí bývalých agrárníků do řad národních socialistů byl především fakt, že 

Československá strana národně socialistická neměla před nastávajícími volbami vůbec 

jisté postavení na venkově. Jejich zemědělský program oproti programu 

komunistickému nezaznamenal mezi venkovským a zemědělským obyvatelstvem 

výrazný ohlas a noví členové z bývalé agrární strany tak měli mimo jiné pomoci 

národním socialistům upevnit na venkově jejich pozice.296 Příchodu bývalých agrárníků 

předcházela četná jednání297 a do Československé strany národně socialistické 

s definitivní platností vstoupili koncem března 1946.298 

 Feierabendův vstup mezi národní socialisty se však na veřejnosti neobešel bez 

potíží. Na přelomu března a dubna 1946 se na stránkách Svobodného slova objevila 

série článků na obranu Ladislava Feierabenda, vůči kterému začalo v souvislosti s jeho 

působením v bývalé agrární straně vést negativní kampaň Rudé právo. Redakce 

Svobodného slova toto konání silně odsoudila a ve svém článku se za Feierabenda 

postavila, když mimo jiné uvedla, že „kdo na něho útočí, útočí na všechen náš 

zemědělský lid. Považujeme za svoji povinnost vzíti v ochranu dr. Feierabenda právě 

tak, jako béřeme v ochranu všechny pracující zemědělce, kteří byli dobrými Čechy, 

demokraticky smýšleli a sociálně cítili. Ve Feierabendově přístupu do strany spatřujeme 

přínos nejen proto, že má veliké sympatie u zemědělského lidu, nýbrž i pro jeho znalosti 

odborné.“299  

 Jelikož útoky ze strany Rudého práva neustávaly, redakce Svobodného slova 

uveřejnila počátkem dubna 1946 další článek, v němž nařkla komunistický tiskový 

orgán z otiskování lživých informací. „Nezbývá nám než znovu konstatovat, že Rudé 

Právo lže, a předpokládat, že bude ve svých lžích o Feierabendovi pokračovat. Nevadí – 

náš venkov ví už dávno, co si má o způsobech tohoto listu myslit, a není jistě náhodou, 

že v některých zemědělských krajích vstoupili na protest proti komunistickým útokům na 

Feierabenda celé vesnice do naší strany. Náš venkov pochopil, že útok na Feierabenda 

je útok na jeho vlastní čest, klid a mír, jedná podle toho dnes a bude podle toho jednat i 

                                                
296 KOCIAN, Jiří. Ladislav Feierabend a příchod bývalých členů agrární strany k národním socialistům 

v letech 1945-1948. In PERNES, Jiří. Po stopách nedávné historie : sborník k 75. narozeninám doc. 
Karla Kaplana. Brno : Prius, 2003, s. 66-67.  

297 Ladislav Feierabend zjišťoval za bývalé agrárníky podmínky přijetí jak k národním socialistům, tak i 
k lidovcům od ledna 1946. Sám Feierabend byl pro vstup mezi národní socialisty, ale část bývalých 
členů agrární strany preferovalo stranu lidovou. Poněvadž nedošli k žádnému uspokojujícímu závěru, 
vydal se Feierabend přímo za Edvardem Benešem, který mu řekl, že připojení agrárníků k národním 
socialistům prospěje nejen Československé straně národně socialistické, ale i agrárníkům, kteří budou 
mít možnost se v nové straně solidně uplatnit. In: FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické 
vzpomínky III. Vyd. 2. Brno : Atlantis, 1996, s. 297-298.  

298 Tamtéž, s. 301.  
299 re. Zápas komunistů o venkov. Svobodné slovo. 21.3.1946, roč. 2, č. 68, s. 3.  
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o volbách,“300  uvedla redakce na Feierabendovu obranu.   

 Možnost vyjádřit se a uvést na pravou míru informace šířené Rudým právem 

dostal i sám Ladislav Feierabend prostřednictvím rozhovoru, který s ním Svobodné 

slovo udělalo koncem března 1946,301 a skandalizování jeho osoby odsoudila dále ve 

svém projevu otištěném ve Svobodném slově i Milada Horáková, členka 

Československé strany národně socialistické.302 V souvislosti s tímto případem 

Svobodné slovo následně upozornilo Rudé právo na hrubé porušování dohody 

politických stran Národní fronty o slušně vedené předvolební agitaci a obvinilo ho 

z pokusu rozbít Národní frontu.303 Ačkoli se jak národní socialisté, tak přímo Svobodné 

slovo za Ladislava Feierabenda postavili, on sám ve svých vzpomínkách uvedl, že 

Svobodné slovo nikdy neotisklo znění jeho projevů z nejrůznějších předvolebních 

schůzí a ani čtenáře neinformovalo o tom, že se jich účastnil.304 Podle svých slov si 

přišel navíc ve volbách „důležitý jako volavka, ale to bylo vše.“305 

 5. května 1946 otisklo Svobodné slovo rozsáhlé provolání Československé 

strany národně socialistické k nadcházejícím volbám. Strana se v něm přihlásila 

k idejím zastávaným T. G. Masarykem a Edvardem Benešem a zároveň vyzdvihla 

potřebu nové československé ústavy. Ve svém provolání se dále dotkla i komunistické 

strany a nepřímo vyzvala voliče, aby uvážili, komu dát ve volbách svůj hlas, když 

prohlásila: „Podíl, kterým se spokojila naše strana, aby umožnila nezbytnou dohodu, je 

zhola neúměrný lidovým masám, které zastupujeme, i ideálům a zájmům, jichž hájením 

nás pověřuje náš program. Ale jestliže jsme podstoupili tuto oběť a vstoupili do vlády, 

v níž hlavní a politicky i hospodářsky vedoucí správní odbory si vyhradila strana, která 

byla léta v oposici proti všem vládám republiky a která se neúčastnila ani Benešovy 

akce zahraniční, dokud Německo nepřepadlo Sovětský svaz, nechtěli a nesměli jsme se 

tímto sebezapřením zříci idejí, z nichž náš stát vznikl. (...) Jako my jsme se již nezřekli, 

ani vy se jich nezříkejte, aby se nastávajícími volbami dovršilo naše osvobození a ne 

potvrdila nepřátelská pomluva, že jsme své svobody užívali nedobře a nehodně.“306  

 V důsledku stále více se blížících voleb se od počátku května 1946 předvolební 

kampaň nejen zintenzivněla, ale taktéž vyostřila. Polemiky mezi ústředními tiskovými 

orgány národních socialistů a komunistů nijak neustávaly. 8. května 1946 se Ivan 

                                                
300 re. Komunistické útoky na dr. Feierabenda. Svobodné slovo. 7.4.1946, roč. 2, č. 83, s. 5.  
301 kaf. Boj komunistů o vesnici. Svobodné slovo. 28.3.1946, roč. 2, č. 74, s. 3.  
302 q. Pravda o komunistické kampani. Svobodné slovo. 29.3.1946, roč. 2, č. 75, s. 2.  
303 en. Neukázněnost. Svobodné slovo. 29.3.1946, roč. 2, č. 75, s. 5.  
304 FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické vzpomínky III. Vyd. 2. Brno : Atlantis, 1996, s. 313. 
305 Tamtéž, s. 307.  
306 Autor neuveden. Pro republiku Masarykovu a Benešovu. Svobodné slovo. 5.5.1946, roč. 2, č. 102, 

s. 1-2.  
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Herben na titulní straně Svobodného slova vyjádřil k obvinění Rudého práva, že 

Svobodné slovo porušuje stylem svého psaní košický vládní program a otevřeně vyzval 

šéfredaktora Gustava Bareše,307 aby jakékoli důkazy, usvědčující národní socialisty a 

jejich tisk z nedodržování programu, uveřejnil.308  

 Stejně tak byla redakce Svobodného slova nucena reagovat na útoky ze strany 

Práva lidu. 3. května 1946 vystoupila proti článku, ve kterém Právo lidu informovalo o 

údajném rozkolu mezi čelními představiteli Československé strany národně 

socialistické.309 Redakce Svobodného slova toto tvrzení zcela vyvrátila310 a hned ve 

vydání dne následujícího uvedla, že „polemiky s ústředním sociálně demokratickým 

tiskem náležejí k nejbezútěšnějším zjevům našeho politického života v osvobozené 

republice.“311 V této souvislosti připomněla, že to byli právě sociální demokraté a 

národní socialisté, kteří byli demokratickou oporu první republiky a byli tak předurčení 

pokračovat v této tradici i v republice osvobozené. „Je věcí sociálně demokratických 

straníků, aby si zjistili, vlivem koho se stalo, že se proti intencím Národní fronty 

ostentativně pěstuje zvlášť úzké spojenectví s komunisty, namířené proti ostatním 

stranám a že nejednou dopomohli komunistům k prosazení plánů a přání, které nejdou 

k duhu ani státu, ani sociálně demokratickým straníkům. (...) Snažili jsme se nejednou 

učinit za těmito neplodnými polemikami puntík, ale vždy se našel v Právu Lidu nějaký 

hašteřivý redaktor, který si našel nejmalichernější záminku, aby nejhrubším způsobem 

zaútočil na národní socialisty,“312 vzkázala redakce Svobodného slova na adresu Práva 

lidu.  

 Vůči opakovanému uveřejňování nepravdivých a překroucených informací 

v Právu lidu se Svobodné slovo kriticky postavilo opět 18. května 1946. Ve své kritice 

mimo jiné uvedlo, že „je nejen žurnalisticky, nýbrž i lidsky nepoctivé, kroutit tak fakta, 

věty a jejich smysl, jak to dělají vážení novinářští kolegové z Práva Lidu. (...) Z Práva 

Lidu je nejlépe vidět, co dokáže strach z voleb a z jejich důsledku, že četní sociální 

demokraté budou musit opustit svá tučná místa, která si v době politického chaosu 

                                                
307 G. Bareš (1910-1979) byl novinářem a politikem – členem KSČ se stal v roce 1930. V Rudém právu 

pracoval jako redaktor již na poč. 30. let 20. stol., v letech 1936-1937 působil jako šéfredaktor Haló 
novin. Během 2. světové války emigroval do SSSR. Funkci šéfredaktora Rudého práva vykonával 
v letech 1945-1946, poté přešel do týdeníku Tvorba, kde byl taktéž šéfredaktorem. V druhé polovině 
40. let 20. stol. vedl agitačně-propagační oddělení ÚV KSČ. V roce 1952 byl zbaven všech 
politických funkcí v důsledku případu R. Slánského. 1970 byl kvůli svým reformních postojům zcela 
vyloučen z KSČ. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl I.: A-J. Vyd. 1. 
Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 45. 

308 Ivan Herben. Podle pravdy. Svobodné slovo. 8.5.1946, roč. 2, č. 107, s. 1.  
309 Jednalo se o následující článek: i. Zemínová do ústraní? Právo lidu. 1.5.1946, roč. 49, č. 102, s. 2. 
310 re. Nevědomost či zloba? Svobodné slovo. 3.5.1946, roč. 2, č. 103, s. 5. 
311 re. Podle pravdy. Svobodné slovo. 4.5.1946, roč. 2, č. 104, s. 1.  
312 re. Podle pravdy. Svobodné slovo. 4.5.1946, roč. 2, č. 104, s. 1.  
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dovedli urvat.“313 

 Na znepokojující skutečnost, že přibývá případů, ve kterých komunistický a 

částečně i sociálně demokratický tisk hrubě porušuje dohodu Národní fronty o slušně 

vedené předvolební kampani,  upozornilo vedení Československé strany národně 

socialistické i ve svém informačním stranickém bulletinu. Vedení strany zároveň 

vzneslo předpoklad, že i v nadcházejících dnech budou komunisté a sociální demokraté 

šířit lživé informace o čelních představitelích národních socialistů. Útoky měly 

směřovat zejména na osobu Petra Zenkla, ale také měly na veřejnosti vyzdvihnout 

údajná pochybení Československé strany národně socialistické v době německé 

okupace. V tomto případě se mělo jednat o fašisticky vyznívající článek Václava 

J. Klofáče,314 dále mělo být kriticky nahlíženo na vstup Československé strany národně 

socialistické do strany Národní jednoty a Strany práce a taktéž na psaní Českého slova 

během 2. světové války, což se potvrdilo již v měsících minulých. Navzdory tomu 

všemu vedení strany uvedlo, že národní socialisté se jakémukoli útočení na ostatní 

politické strany vyvarují: „Sami budeme úmluvu o slušné agitaci dodržovat, nebudeme 

svoje odpůrce skandalisovat a budeme užívat jen věcných a podložených argumentů. 

Naše síla je v tom, že jsme se nebáli od ostatních stran odlišit, proto se nebudeme bát 

odlišit se od nich i svojí slušností.“315  

 Ohledně předpokládaného skandalizování Petra Zenkla bylo vedením strany 

rozhodnuto, že údajným obviněním, která by proti němu mohla být vznesena, budou 

čelit na stránkách Svobodného slova již předem připravenou reportáží Ivana Herbena.316 

První článek na Zenklovu obranu se ve Svobodném slově objevil 11. května 1946. Ivan 

Herben čtenáře informoval o plánované akci komunistů, ve které se chystají rozšířit 

mezi veřejnost podvržené vydání Svobodného slova útočící na Petra Zenkla a uvedl i 

další skutečnosti, jimiž se ho komunisté budou snažit zdiskreditovat.317 Od neděle 12. 

května 1946 až do voleb poté začala ve Svobodném slově vycházet ona plánovaná 

reportáž s názvem Pravda zvítězí nad pomluvami uvádějící na pravou míru určitá fakta 

o Petru Zenklovi a pojednávající zejména o jeho věznění v koncentračním táboře.318  

 Den před volbami vyšlo Svobodné slovo v rozšířeném vydání osmi stran 

                                                
313 re. Proč má Právo Lidu tolik strachu? Svobodné slovo. 18.5.1946, roč. 2, č. 115, s. 3.  
314 V. J. Klofáč napsal do Českého slova svůj první článek, ve kterém se kladně vyjádřil k tehdejší 

politické situaci, 20. listopadu 1938. Příslušníci národních socialistů byli tímto jeho náhlým činem 
zcela ohromeni, vinu ovšem dávali i tomu, že Klofáč byl v té době velmi těžce nemocný. In: 
KLÁTIL, František. Republika nad stranami. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 214. 

315 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 3, 
sg. 35-4-11, s. 23-24.  

316 Tamtéž, s. 24.  
317 Hn. Podvrh a lež. Svobodné slovo. 11.5.1946, roč. 2, č. 109, s. 1.  
318 re.  Pravda zvítězí nad pomluvami. Svobodné slovo. 12.5.1946, roč. 2, č. 110, s. 2.  
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s portrétními fotografiemi čelních představitelů Československé strany národně 

socialistické na titulní straně. V jednom z úvodních článků Ivan Herben nařkl 

komunistickou stranu, že ve svém propagačním oddělení zaměstnává v rámci 

předvolební agitace bývalého stoupence nacistického hnutí Pavla Steinmüllera. 

„Veřejnost po tomto zjištění teprve pochopí, proč je komunistická předvolební agitace 

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 zajištěné 

Němce ze sběrných táborů,“319 uvedl Ivan Herben.  

 Takřka čtyřměsíční předvolební kampaň ukončilo číslo vydané v den voleb 26. 

května 1946. Výrazným heslem na první straně Za Masarykem a za Benešem, národně a 

socialisticky vzdala Československá strana národně socialistická hold bývalému a 

současnému prezidentovi Československa a naznačila, jakým směrem by se měly volby 

ubírat. Úvodní článek vyjadřující nadšení z uskutečnění prvních svobodných voleb od 

skončení 2. světové války napsal pro Svobodné slovo František Klátil. „Kdo nepřišel o 

zrak, komu běhá v těle krev české matky, tož ten cítí: v tuto májovou neděli dnes 

rozhodujeme se mezi radostí a slzami. Volte!,“320 vyzval v závěru všechny 

československé občany. 

  Ani v den voleb se národním socialistům nevyhnul spor s komunisty. V článku 

otištěném ve Svobodném slově hned na první straně obvinila redakce komunisty 

z nastolení ostrého volebního teroru a zneužití úřední moci. Toho se komunisté měli 

dopustit na základě rozeslání několika tisíc obsílek, ve kterých adresáty z řad národních 

socialistů informovali, že proti nim bylo zahájeno vyšetřování na základě dekretu 

prezidenta republiky o národní cti. Tato obvinění měla být podle národních socialistů 

zcela absurdní a v rozporu s usnesením, že tohoto dekretu nebude zneužito. Svobodné 

slovo dále v článku vyjádřilo požadavek na odpolitizování Sboru národní bezpečnosti 

(dále jen SNB321) a vystoupilo vůči jeho protizákonným praktikám, které bylo možné 

sledovat v uplynulých dnech – šlo zejména o zásahy SNB proti národně socialistickým 

tiskárnám a sekretariátům (více o sporech ohledně SNB viz kapitola 6.2.3). Odhodlanou 

vůli čelit tomuto teroru vyjádřilo Svobodné slovo následujícími slovy: „Občanstvo 

                                                
319 Hn. Nacista šéfem komunistické propagandy. Svobodné slovo. 25.5.1946, roč. 2, č. 121, s. 1.  
320 Kf. Den toužebně očekávaný. Svobodné slovo. roč. 2, č. 122, s. 1.  
321 SNB vznikl výnosem ministerstva vnitra z 30.5.1945, kterým zároveň zanikly dosavadní sbory 

četnictva, uniformované státní policie a obecní policie. SNB tvořilo několik složek – veřejná 
bezpečnost, kriminální, státně bezpečnostní a zpravodajská. Mimo to existovaly i pohotovostní pluky 
SNB. In: KAPLAN, Karel. Pět kapitol o únoru. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 1997, s. 74-75.  
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československé, kterému se protiví všechno gestapáctví a všechny zbytky nacismu, které 

si komunistická strana přivlastnila, nedá se však zastrašit! Naopak, voličstvo vidí 

z těchto ukázek zneužívání SNB ve prospěch jedné strany, jaký teror by u nás zavládl, 

kdyby strana, která terorisuje už dnes, ve volbách uchvátila moc. Český volič se nedá 

zastrašit nikým, ničím a odevzdá dnes hlas národním socialistům!“322  

 Ačkoli národní socialisté šli do předvolební kampaně s cílem stát se 

nejúspěšnější stranou v českých zemích a o porážce komunistů byli přesvědčeni, 

konečné výsledky parlamentních voleb nesplnily jejich očekávání. Z předpokládaných 

1 500 000 až 1 800 000 hlasů jich celkem získali 1 300 000,323 což odpovídalo necelým 

dvaceti čtyřem procentům odevzdaných hlasů (ve volbách v českých zemích jich bylo 

odevzdáno celkem 5 490 696). S velkou převahou zvítězili komunisté, kteří získali 

čtyřicet procent hlasů. Třetí stranou se stali lidovci s dvaceti procenty a na posledním 

místě skončili sociální demokraté s patnácti procenty hlasů. Na Slovensku se 

nejúspěšnějším politickým uskupením stala Demokratická strana s šedesáti jedna 

procenty hlasů, slovenští komunisté dosáhli třiceti procent a zbylé dvě malé strany, 

Strana práce a Strana svobody, získaly ani ne pět procent hlasů.324 

 

 

6.2.2.1 Situace v Československé straně národně socialistické bezprostředně 

            po volbách 

 

 Národní socialisté se sice stali druhou nejúspěšnější stranou v českých zemích, 

ale i tak byl pro ně tento výsledek zklamáním. Za největší neúspěch považovali zejména 

své neuspokojující umístění v Praze, v níž své vítězství pokládali od počátku téměř za 

jisté.325 Oproti komunistům, kteří zde získali 240 111 hlasů, podpořilo národní socialisty 

v hlavním městě o 18 275 voličů méně. Prohrou byl nepříjemně překvapen a zklamán 

především Petr Zenkl. „Nečekal to ani zdaleka. Když docházely v neděli večer částečné 

výsledky z některých vnitřních pražských čtvrtí, kde před válkou byli komunisté vždy 

v nepatrné menšině a nyní často předstihovali i národní socialisty, Zenkl byl v pravém 
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slova smyslu zdrcen a nemohl to vůbec pochopit,“326 vzpomíná Prokop Drtina.  

 To potvrdil ve svém hlášení z 31. května 1946 informátor, nasazený komunisty 

do Československé strany národně socialistické. Uvedl, že ústřední sekretariát strany 

byl výsledky voleb zděšen. „Jak přicházely zprávy, klesala nálada, ale pořád si ještě 

dělali naději, že vítězství komunistické strany nebude přesvědčivé a že zcela určitě 

vyhrají Prahu a tím zachrání Zenklovi primátorský stolec. Prohra v Praze na ně 

působila značně depresivně. (...) Zenkl ještě před půlnocí ze sekretariátu odešel a 

telefonicky se tam nebylo možno vůbec dovolat. (...) V sekretariátě samotném došlo mezi 

členy ústředí ke kontroversím, při nichž dokonce Zenkl vyhodil z místnosti šéfredaktora 

Ivana Herbena. Každý jen počítal, zda sežene hlasy na mandát a o celkovou situaci 

ztratili zájem,“327 popsal informátor povolební atmosféru mezi národními socialisty.  

 Československá strana národně socialistická získala ve volbách podporu hlavně 

mezi zaměstnanci a úředníky, určitou část hlasů jim dali i studenti, inteligence, 

živnostníci, podnikatelé a rolníci. Největší pokles hlasů ale zaznamenali národní 

socialisté mezi dělníky.328 Zklamáním pro ně bylo i rozhodnutí prezidenta Edvarda 

Beneše nepřijít k volbám, a to i přesto, že v posledních volbách roku 1938 svůj hlas 

odevzdal. Národní socialisté viděli v tomto jeho rozhodnutí ústupek vůči komunistům a 

domnívali se, že svojí absencí u voleb Československé straně národně socialistické 

zbytečně uškodil.329  

 Povolební setkání s Edvardem Benešem popsal ve své knize i Ladislav 

Feierabend. Prezident prý do poslední chvíle věřil, že národní socialisté ve volbách 

zvítězí a komunisté se stanou stranou druhou. Volebními výsledky tak byl velmi 

zklamán. „Nemohl jsem poznat český lid, řekl doslova, ale nutno se spřátelit se 

skutečností a nebrat ji tragicky. Mou poznámku, že se komunisté nyní budou snažit 

republiku postupně zkomunizovat a zesovětizovat, odmítl jako neodůvodněnou a 

nespravedlivě protikomunisticky zaměřenou. Prezident připomněl, že volby byly 

svobodné a že komunisté v nich ukázali, že jsou pro demokratickou spolupráci 

s ostatními stranami Národní fronty, budou-li tyto strany hájit a provádět program 

společně dohodnutý, jak se zavázaly. Já však v demokratickou spolupráci s komunisty 

nevěřil a v tom směru jsem prezidentovi odporoval. Překvapilo mě, že se ani mnoho 
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nebránil,“330 vzpomíná Ladislav Feierabend na rozhovor s bývalým prezidentem. 

 Hodnocení volebních výsledků začalo bezprostředně po volbách. Ačkoli vše 

nasvědčovalo tomu, že národní socialisté berou svoji prohru velmi tragicky, již 28. 

května 1946 napsal Ivan Herben do Svobodného slova úvodník, v němž uvedl, že není 

důvod, aby národní socialisté pohlíželi na výsledek voleb neuspokojivě. Vyzdvihl, že 

Československá strana národně socialistická se z pozice čtvrté strany, kterou byla před 

2. světovou válkou, dostala na místo druhé, díky němuž se bude moct nezanedbatelnou 

měrou podílet na všech důležitých záležitostech, a že volbami získala celou jednu 

šestinu vládní moci oproti předešlé osmině, čímž celkově posílila svůj vliv. Voličům 

Ivan Herben dále poděkoval za důvěru, kterou ve volbách vyjádřili národním 

socialistům, slíbil, že nebudou zklamáni a taktéž ocenil, že svým národním a sociálním 

cítěním přispěli nepochybně k vítězství demokracie.331  

Za čestný úspěch označil na stránkách Svobodného slova umístění národních 

socialistů ve volbách i Václav Bolen332 a za nejvíce potěšitelné označil to, že většina 

občanů „se postavila za demokracii a za klidný a důstojný vývoj.“333 František Klátil 

zase uvedl, že se skončením voleb je načase navrátit se k slušnému a taktnímu chování 

jak v politice, tak v tisku. „Nechť déšť zapomenutí padne také na všechny předvolební 

řeči i také na výkony české žurnalistiky. Nyní, kdy je na čas po všem, český novinář by 

se měl znovu rozpomenout na své velké vychovatelské a čestné povolání,“ prohlásil ve 

svém sloupku.334 

 Analýzou volebních výsledků se předsednictvo Československé strany národně 

socialistické zabývalo poprvé na své schůzi uskutečněné 3. června 1946. Petr Zenkl zde 

konstatoval, že komunisté si počínali velmi dobře v otázkách hospodářských, 

organizačních a politických a že je potřeba přiznat si určité chyby a snažit se jich 

v budoucnu vyvarovat. Zároveň uvedl, „že je nutno pokračovat v budování strany, která 

musí být veliká a jako dosud socialistická. Bude musit být věnována velká pozornost 

školení nejenom funkcionářů, ale také všech tajemníků.“335 Na schůzi bylo dále 

rozhodnuto, že v otázce výsledku voleb bude na 6. června 1946 svolán ústřední 
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výkonný výbor strany.336  

 Schůzi ústředního výkonného výboru zahájil Prokop Drtina výkladem o volbách 

a jejich výsledku. V počátku svého projevu prohlásil, že i přesto, že všichni očekávali 

výsledek voleb lepší, on sám jím v důsledku střízlivého předpokladu zklamán není a 

naopak jej označil za úspěch. „Jestli se někdo domníval, že snad se můžeme stát stranou 

první, tak to, prosím, nebylo posuzování realistické,“337 uvedl Prokop Drtina. Ve své 

řeči mimo jiné vznesl předpoklad, že národním socialistům ve volbách uškodilo i to, že 

jejich tisk vycházel během období okupace. „Náš tisk byl znásilněn, ale zůstal. To byla 

naše nevýhoda, že zůstal a psal. Otázka je, co se mělo udělat? Já jsem v tom měl názory 

radikální, ale fakt je, že komunisté nerozpustili svůj tisk svým rozhodnutím. Nevíme, co 

by byli dělali, kdyby vývoj byl jiný. Ale ten fakt, že jim Rudé Právo za války 

nevycházelo, byl pro ně nesmírnou výhodou.  To Rudé Právo zůstalo v očích těch 

nejširších vrstev čisté, kdežto náš tisk čistý nezůstal,“338 prohlásil Prokop Drtina.  

 Národně socialistický tisk, resp. Svobodné slovo, se stal předmětem diskuze 

v závěru schůze ústředního výkonného výboru. Mezi jeho členy se objevilo několik 

stížností na psaní ústředního tiskového orgánu a na jeho obsahové pojetí v době 

předvolební kampaně. Na tyto výtky Petr Zenkl poznamenal, že „tisk musí hájit čest 

každého v případě, je-li neoprávněně kdokoliv z našich činovníků napadán.“339 

 Kritika se o pár dní později dotkla na schůzi všech bývalých i nově zvolených 

národně socialistických poslanců, uskutečněné v pražském Reprezentačním domě, 

přímo i Ivana Herbena. Poslanec František Langer z Moravské Ostravy proti němu 

zaútočil v rámci svého projevu, když mu vyčetl fašistické metody použité v předvolební 

tiskové kampani, styl jeho psaní dále přirovnal k nechvalně proslulému tisku Jiřího 

Stříbrného a v závěru dokonce vznesl požadavek na Herbenovo odvolání z pozice 

šéfredaktora Svobodného slova.340 Na tuto jeho kritiku však v rámci schůze už nikdo 

nereagoval. 

 Klíčovou otázkou po uskutečnění voleb se jak pro národní socialisty, tak pro 

všechny ostatní politické strany Národní fronty stalo sestavení nové vlády a rozdělení 

jednotlivých mocenských pozic. K tomu došlo po delších jednáních 2. července 
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1946.341 Národní socialisté od počátku požadovali obsadit funkci náměstka předsedy 

vlády a dále chtěli zaujmout čelní funkce ve třech ministerstvech, přičemž jedno z nich 

muselo být ministerstvem klíčovým. Všech těchto požadavků po jednání s Klementem 

Gottwaldem nakonec dosáhli.342 V Národním shromáždění dostali národní socialisté 

padesát pět mandátů. Ministrem školství a osvěty byl jmenován Jaroslav Stránský, 

Prokop Drtina a Hubert Ripka i nadále působili ve funkcích ministrů spravedlnosti a 

zahraničního obchodu a náměstkem předsedy vlády se stal Petr Zenkl. Kromě toho od 

18. července 1946 vykonával opět funkci předsedy parlamentu Josef David.343 Jistých 

úspěchů dosáhli ve volbách i někteří redaktoři Svobodného slova – do parlamentu byli 

za národní socialisty zvoleni František Klátil a Václav Bolen.344 

 Komunisté ve vládě získali devět křesel, z čehož i nadále si udrželi klíčové 

ministerstvo vnitra a zemědělství, a lidovci, sociální demokraté a představitelé 

slovenské Demokratické strany získali ve vládě po čtyřech členech. Ministr zahraničí 

Jan Masaryk a ministr obrany Ludvík Svoboda nepatřili k žádné politické straně.345 

 

6.2.3 Obsahové pojetí Svobodného slova v roce 1946  

  
 Z obsahového hlediska pokrývaly prvních pět měsíců druhého ročníku 

Svobodného slova především události týkající se parlamentních voleb (viz kapitola 

6.2.2). I přesto, že volbám bylo podřízeno takřka vše, věnovalo Svobodné slovo 

pozornost i jistým dalším záležitostem. V této kapitole se zaměřím zejména na události 

druhé poloviny roku 1946, s výjimkou několika vybraných i z počátku roku 1946, které 

však s předvolební kampaní přímo nesouvisely. 

 Zájem Svobodného slova pochopitelně přitahovaly osudy bývalých nacistů a 

aktuální téma potrestání nacistických zločinů. V týdnu od 27. ledna 1946 do 1. února 

1946 se na stránkách Svobodného slova objevila Herbenova reportáž na pokračování 

s názvem Hnědá bestie Loritz podávající osobní svědectví o Hansi Loritzovi, jednom 

z velitelů  koncentračního tábora Sachsenhausen, v němž byl Ivan Herben dlouhá léta 

vězněn.346 O dva týdny později přineslo následně Svobodné slovo reportáž Žalujeme 
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z Norimberku, s podtitulem Nacistické zločiny proti Československu, z norimberského 

procesu s čelními představiteli nacistické říše. Ve svém úvodníku z 15. února 1946 Ivan 

Herben, nacházející se tou dobou přímo v Norimberku, k tomuto procesu uvedl, že 

„skutečnost, že se tu tvoří nové, spravedlivější a průraznější mezinárodní právo, které 

se nechce spokojit s tím, aby bylo zakleto v zákonících, ale chce se prosadit v podobě 

oprátek, jež se tu v Norimberku po týdny a s nesmírnou důkladností uplétají, už samu 

tuto skutečnost doceníme a domyslíme až tváří tvář soudnímu tribunálu. (...) Německý 

národ se nezměnil a nepoučil, jak je vidět při každém kroku po Německu. Ale český 

národ se musí norimberským procesem poučit jak o Němcích, tak sám o sobě, o své 

minulosti, aby podle ní mohl zařídit svou šťastnou budoucnost.“347 Samotná reportáž 

poté vycházela ve Svobodném slově od 17. února 1946 do 1. března 1946.  

 Ačkoli norimberský proces byl událostí mezinárodního významu, reportáž u 

čtenářů Svobodného slova nevyvolala, na rozdíl od předchozí reportáže Hnědá bestie 

Loritz, valný zájem. Důvodem bylo především to, že se touto událostí podrobně zabýval 

kromě tisku též rozhlas a čtenáři tak nabyli pocitu jisté „informační přesycenosti.“348 

I přesto přineslo Svobodné slovo od 23. března 1946 do 28. dubna 1946 podobně 

laděnou sérii rozsáhlých článků z přelíčení mimořádného lidového soudu s K. H. 

Frankem. O tomto přelíčení zpravoval Ivan Suk,349 vyslaný k procesu jako zvláštní 

zpravodaj Svobodného slova.350  

 V souvislosti s touto událostí informoval Ivan Herben koncem března 1946 o 

požadavku novinářů na zvýšení přídělu novinového papíru o dvě strany v době 

Frankova přelíčení. Požadavku však ministerstvo informací odmítlo vyhovět, resp. 

uvedlo, že povinností denního tisku v rámci této výjimečné události je vydávat 

šestistránková vydání, ovšem papír musí čerpat ze svých vlastních zásob. Ivan Herben 

ministerstvo informací obvinil ze zlomyslnosti, nedostatku porozumění a z toho, že 

„vůbec neprojevilo zájem o to, jak má tisk o tomto historickém procesu český národ 

zpravovat.“351  

 Pozornost Svobodného slova se zaměřila i na menší procesy, v nichž byli před 

soud postaveni přední aktivističtí novináři. V roce 1946 se jednalo především o Václava 

Crhu, z jehož soudního přelíčení přineslo Svobodné slovo sérii článků ve dnech 28. - 30. 
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března 1946.352 O konečném rozsudku, jímž se pro Václava Crhu stalo doživotní odnětí 

svobody, informovalo Svobodné slovo na titulní straně 31. března 1946. V reportáži ze 

soudní síně zaznělo ze závěrečného dne soudního přelíčení mimo jiné následující: 

„Obžalovaný byl skleslý. Ptal se dozorce, zda mu jde o krk. Prokurátor oslovil dr. Crhu: 

´Mými ústy k vám mluví uražený majestát československého lidu. Přiznejte svou vinu a 

ulehčete svému svědomí.´Crha vstává a odpovídá: ´Necítím se vinen.´Poté přednesl 

prokurátor své návrhy, které dokreslily Crhu jako člověka s malou a zbabělou dušičkou, 

prospěcháře a zrádce.“353 Druhým předním aktivistickým novinářem, kterému byl ve 

Svobodném slově na počátku července 1946 věnován prostor, byl Vladimír Ryba.354 

Výsledek tohoto soudního přelíčení zveřejnilo Svobodné slovo 9. července 1946.355 

 Procesy vyrovnávání se s nacistickými zločiny uzavřel na stránkách Svobodného 

slova v průběhu srpna 1946 rozsudek nad protektorátní vládou,356 o kterém pojednával 

opět Ivan Suk.357 Redakce Svobodného slova k rozsudku uvedla, že „ať už je někomu 

výrok národního soudu příliš mírný nebo naopak příliš přísný, mějme všichni na mysli 

skutečnost, že jde o výrok nezávislého soudu. Nezávislost soudcovská je v právním státě 

něco, před čím se musí každý sklonit a co musí každý respektovat. (...) Zůstává věcí 

názoru, jak úměrné jsou uložené tresty. (...) Nezapomínejme, že zločinu, zejména 

politického, může se dopustit i ten, kdo nemá zlý úmysl.“358 O několik dní později se 

redakce postavila za vládní prohlášení vydané k rozsudku,359 když prohlásila: 

„Prohlášení vlády o rozsudku nad protektorátními ministry přijala veřejnost s vděčným 

zadostiučiněním. Právě tak vděčně je přijímá Svobodné Slovo a strana, jejímž jménem 

list mluví.“360  

 Z čistě politických událostí se do popředí zájmu Svobodného slova dostaly 

v prvním čtvrtletí roku 1946 události kolem ministerstva vnitra. V polovině února 1946 

vystoupila Československá strana národně socialistická s požadavkem na zlepšení 

                                                
352 jb. Soud s aktivistou Crhou. Svobodné slovo. 28.3.1946, roč. 2, č. 74, s. 3., jb. Crha usvědčován ze 

styku s gestapem. Svobodné slovo. 29.3.1946, roč. 2, č. 75, s. 3., jb. Dnes rozsudek nad Crhou. 
Svobodné slovo. 30.3.1946, roč. 2, č. 76, s. 2.  

353 jb. Zrádce Crha doživotní žalář. Svobodné slovo. 31.3.1946, roč. 2, č. 77, s. 1.  
354 si. Národní soud soudí redaktora Vl. Rybu. Svobodné slovo. 2.7.1946, roč. 2, č. 149, s. 1.  
355 V. Ryba byl odsouzen na deset let odnětí svobody. In: si. Ryba odsouzen na deset let. Svobodné slovo. 

9.7.1946, roč. 2, č. 153, s. 6.  
356 Proces s několika členy protektorátní vlády začal před Národním soudem již 29.4.1946. Po bouřlivých 

sporech ohledně výše trestů byl konečný rozsudek vynesen 31.7.1946 – Adolf Hrubý byl odsouzen na 
doživotí, Jaroslav Krejčí na 25 let, Jindřich Kamenicky na 5 let, Richard Bienert na 3 roky a Josef 
Kalfus, i přesto, že ho soud uznal vinným, odešel bez trestu. Komunistické vedení, stejně jako vládu, 
rozsudek naprosto neuspokojil. In: VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové 
noviny, 2008, s. 64-65.  

357 si. Rozsudek nad protektorátní vládou. Svobodné slovo. 1.8.1946, roč. 2, č. 173, s. 1-2.  
358 re. Rozsudek nezávislého soudu.  Svobodné slovo. 1.8.1946, roč. 2, č. 173, s. 1.  
359 č. Prohlášení vlády o rozsudku nad protektorátní vládou. Svobodné slovo. 7.8.1946, roč. 2, č. 178, s. 1. 
360 r. Vítáme prohlášení vlády. Svobodné slovo. 7.8.1946, roč. 2, č. 178, s. 1. 
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poměrů v SNB, především co se týká jednostranného personálního obsazování 

jednotlivých postů v rámci ministerstva vnitra. Ve svém prohlášení otištěném ve 

Svobodném slově mimo jiné uvedla: „Máme bohužel mnoho dokladů zejména v tom, že 

v různých odvětvích bezpečnostní služby nejsou poměry takové, jaké pokládáme 

v demokratickém státě za nutné a samozřejmé, ba vůbec za možné. (...) Ježto věříme 

v dobrou vůli pana ministra vnitra, očekáváme, jistě právem, že se přičiní o zjednání 

nápravy rychlé a radikální a učiní tím nepotřebným, abychom věc musili přednášeti 

před veřejnost.“361 Touto záležitostí se zabývala sněmovna i dne následujícího, kdy 

proti národním socialistům ostře vystoupili komunisté a jejich prohlášení ze dne 

předešlého označili za neloajální a nedůstojný politický manévr.362 15. února 1946 byly 

diskuze ohledně této věci ukončeny. Svobodné slovo toho dne přineslo na titulní straně 

zprávu, že ministr vnitra uznal určité nesrovnalosti v SNB a přislíbil jejich nápravu.363  

 Jak již bylo zmíněno, následující měsíce patřily na stránkách Svobodného slova 

zcela parlamentním volbám. Po jejich skončení bylo možné zaznamenat úbytek polemik 

mezi národně socialistickým tiskem a tiskem komunistickým, které byly v době 

předvolební pro Svobodné slovo tolik příznačné. V průběhu letních měsíců roku 1946 

tak Svobodné slovo věnovalo pozornost zvláště aktuálním úkolům nové vlády, 

především pak jejímu programu.364 Úvodník k tomuto programu, jehož hlavní podstatou 

byl tzv. dvouletý plán,365 napsal do Svobodného slova 14. července 1946 Jan Stránský366 

a o necelý měsíc později byla v jeho rámci vyzdvižena i úloha stranického tisku, když 

Svobodné slovo otisklo následující zprávu: „Spolehlivým prostředníkem mezi vládou a 

lidem a nejúčinnějším pojítkem mezi stranou a jejími příslušníky je tisk. V péči 

o člověka, v jeho duchovní přípravě k mimořádné pracovní aktivitě těchto dvou let a 

v jeho výchově k výkonnosti vidíme my, českoslovenští národní socialisté, velký úkol i 

přínos svého tisku při plnění budovatelského plánu vlády. Málokdy bylo třeba se starat 

o rozšíření tisku strany, jako nyní. I malá zásluha je zásluha: Pomáhejte osobní 

propagací rozšíření našeho tisku! Odvděčíme se vám soustavným zdokonalováním 

vašich novin.“367 

                                                
361 kol.O nápravu poměrů v bezpečnostní službě. Svobodné slovo. 13.2.1946, roč. 2, č. 37, s. 1.  
362 kol. Úsilí o nápravu není oposicí. Svobodné slovo. 14.2.1946, roč. 2, č. 38, s. 1.  
363 kol. Ve věcech bezpečnosti bude pořádek. Svobodné slovo. 15.2.1946, roč. 2, č. 39, s. 1-2. 
364 jk. Další budování republiky: Cesta k lepším dnům českého a slovenského lidu. Svobodné slovo. 

9.7.1946, roč. 2, č. 153, s. 1-2.  
365 V rámci dvouletého plánu chtěla vláda do konce roku 1948 zvýšit oproti předválečné době o 10 

procent průmyslovou výrobu, v oblasti zemědělství se vrátit na předválečnou úroveň a posledním 
cílem byla postupná industrializace Slovenska. In: VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Vyd. 1. 
Praha : Lidové noviny, 2008, s. 59.  

366 STRÁNSKÝ, Jan. Dva roky práce. Svobodné slovo. 14.7.1946, roč. 2, č. 158, s. 1-2. 
367 Autor neuveden. K dvouletému plánu vlády. Svobodné slovo. 10.8.1946, č. 181, s. 3.  
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 Z hlediska čistě stranických záležitostí se jednou z hlavních událostí léta 1946 

ve Svobodném slově stal sjezd národně socialistických osvětových, školských a 

tělovýchovných pracovníků uskutečněný v Luhačovicích ve dnech 23.-25. srpna 

1946.368 Svobodné slovo přineslo jak znění projevu Josefa Davida v den zahájení 

sjezdu,369 tak projevy Prokopa Drtiny a Jaroslava Stránského dne následujícího.370  

 Na podzim roku 1946 se do popředí zájmu dostala znovu otázka SNB. 18. září 

1946 napsal do Svobodného slova úvodník Ota Hora, v němž se zaměřil na úlohu 

bezpečnosti v rámci nového vládního programu. Vyzdvihl, že k určitému zlepšení ve 

vnitřní bezpečnosti bezesporu došlo, avšak „přece jen se dosud dějí věci, které nesvědčí 

o mravní a odborné výši SNB.“371 V této souvislosti bylo opět připomenuto obsazování 

vedoucích funkcí představiteli pouze jedné strany a stále se vyskytující praktiky 

připomínající dobu nacistického útlaku. „To vše jsou vady, které všichni a v dobré míře 

odstraníme, aby bezpečnost dala občanům klid, bezpečí, pocit práva a svobody,“372 

uvedl Ota Hora v závěru svého úvodníku.  

 6. října 1946 otisklo Svobodné slovo článek pojednávající o schůzi 

Bezpečnostního výboru sněmovny, na níž vystoupil opět Ota Hora a informoval 

přítomného ministra vnitra Noska o negativním mínění veřejnosti o stavu v SNB. V této 

souvislosti zejména upozornil na narůstající počet náhlých a bezdůvodně konaných 

domovních prohlídek.373 18. října 1946 přineslo Svobodné slovo zprávu o další schůzi, 

na níž ministr vnitra Nosek přislíbil, že z činnosti SNB budou veškeré fašistické metody 

odstraněny. Ze strany národních socialistů bylo na schůzi prohlášeno, že „boj za očistu 

SNB není výrazem nedůvěry vůči ministru Noskovi, nýbrž bojem proti systému, který byl 

u SNB vytvořen a proti němuž nár. soc. poslanci půjdou do všech důsledků.“374 

 Na podzim roku 1946 se Svobodné slovo věnovalo i několika tiskovým 

záležitostem. 12. září 1946 redakce upozornila na silný úpadek zpravodajství v českých 

listech a naopak na čím dál častější výskyt zpráv s nádechem bulvárnosti. Kriticky dále 

poukázala nejen na stálou absenci pondělních vydání, v důsledku čehož se čtenáři 

dočítají o víkendových událostech až v úterý, ale také na stoupající zájem o tisk 

                                                
368 Sjezd zahajoval novou etapu v činnosti Československé strany národně socialistické po květnových 

volbách. Mimo jiné zde bylo jednáno o tom, jak by měl vypadat nový program, na jehož znění začalo 
vedení strany pracovat již během letních měsíců roku 1946. In: KOCIAN, Jiří. Československá strana 
národně socialistická v letech 1945-1948. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 2002, s. 117.  

369 mt. Zahájení luhačovického sjezdu. Svobodné slovo. 24.8.1946, roč. 2, č. 193, s. 2.  
370 Projevy ministrů prof. dr. Stránského a dr. Drtiny na sjezdu v Luhačovicích. Svobodné slovo. 

25.8.1946, roč. 2, č. 194, s. 4.  
371 HORA, Ota. Bezpečnost v budovatelském programu. Svobodné slovo. 18.9.1946, roč. 2, č. 214, s. 1-2. 
372 Tamtéž. 
373 kol. O pořádek v naší bezpečnosti. Svobodné slovo. 6.10.1946, roč. 2, č. 229, s. 1-2. 
374 kol. Očista bezpečnostní služby do všech důsledků. Svobodné slovo. 18.10.1946, roč. 2, č. 239, s. 1.  
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zahraniční na úkor domácího. V závěru článku se redakce negativně vymezila proti 

požadavku některých českých tiskáren tisknout hodinu před skončením noční služby jen 

takové zprávy, které uznají za vhodné. „V Praze se však budou novináři bránit proti 

dalšímu omezení pohotovosti svých listů, poněvadž nevidí důvodu, proč by český tisk 

měl pokulhávat ve zpravodajství za tiskem všech jiných národů včetně národa 

slovenského,“375 prohlásila redakce na závěr.  

 14. listopadu 1946 přineslo Svobodné slovo na titulní straně zprávu o projevu 

ministra informací Václava Kopeckého zabývajícím se současným tiskem, ve kterém 

vyzdvihl především fakt, že tisk přestal být v obnovené poválečné republice věcí 

soukromou.376 21. listopadu 1946 otisklo Svobodné slovo reakci Jana Stránského, v níž 

prohlásil, že nekomunistická většina národa se stávajícím tiskovým pořádkem 

nesouhlasí, jelikož je v rozporu s ústavou a ideálem moderní demokracie. Vyjádřil sice 

souhlas s neútočením na spojence, resp. Sovětský svaz, v tisku, zároveň ale  vyzdvihl 

požadavek na zaujetí stejného stanoviska vůči západním velmocím. „Líčit na jedné 

straně všechno černě a na druhé straně všechno bíle, to není služba veřejnosti, ale 

posluhování stranicko agitačním cílům na účet republiky,“377 uvedl Stránský.  

 V samém závěru druhého ročníku Svobodného slova se do popředí zájmu dostal 

také rozhlas. 24. prosince 1946 proti němu vystoupil ve svém sloupku Ivan Herben, 

když odsoudil útok na svoji osobu, který proti němu v rozhlasovém vysílání učinili 

generální ředitel Bohuslav Lašťovička a vedoucí politického zpravodajství Jiří Hronek. 

Za tento akt je Ivan Herben obvinil ze zneužití rozhlasu, uvedl, že je to zcela poprvé, 

kdy si zaměstnanci rozhlasu, který by měl patřit celému národu, přes něj vyřizují své 

osobní účty a kriticky poukázal především na skutečnost, že vedoucí pozice v rozhlasu 

jsou obsazeny pouze příslušníky komunistické strany.378  

Tento článek vyvolal mezi čtenáři mimořádný ohlas – do redakce Svobodného 

slova přišly v následujících dnech desítky dopisů, v nichž čtenáři kromě nesouhlasu se 

zmíněným útokem na Ivana Herbena odsoudili též způsob, kterým rozhlas pojednává o 

dvouletém vládním plánu jakožto plánu Gottwaldově a nikoli celého národa a mnozí z 

nich doporučili, aby redakce Svobodného slova spolu s národními socialisty vyhlásila 

rozhlasu bojkot. Ivan Herben čtenářům za celou redakci vzkázal: „Ujišťujeme vás, 

rozhořčení posluchači rozhlasu, že – všeho do času! Najdeme si demokratičtější způsob, 

                                                
375 kol. Další úpadek zpravodajské pohotovosti novin. Svobodné slovo. 12.9.1946, roč. 2, č. 209, s. 5.  
376 en. Tisk není věcí soukromou. Svobodné slovo. 14.11.1946, roč. 2, č. 260, s. 1.  
377 re. Právo na svobodnou kritiku. Svobodné slovo. 21.11.1946, roč. 2, č. 266, s. 3.  
378 Hn. Moc se lže. Svobodné slovo. 24.12.1946, roč. 2, č. 294, s. 2.  
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jak vynutit nestrannost čs. rozhlasu.“ 379 

 

6.3 Svobodné slovo v roce 1947 
 

6.3.1 Interní redakční záležitosti 

 

 První číslo Svobodného slova roku 1947 s novoročenkou, jejímž autorem byl 

malíř Alois Moravec, a politicky laděnou karikaturou, podepsanou pouze označením 

Honza, na titulní straně vyšlo v rozšířeném vydání 16 stran za cenu 2 Kčs. Redakce 

svým čtenářům popřála do nového roku mnoho úspěchů a poděkovala jim za velké 

množství dopisů, ve kterých ocenili práci Svobodného slova v uplynulém roce.380 

 Změny v obsahové struktuře byly v roce 1947 nejvíce patrné opět u nedělního 

vydání Svobodného slova. Od 9. února 1947 začaly být poslední stránky, obsahující 

mimo jiné Slovíčko a Slovo žen, tištěny jako samostatná příloha, jejíž rozsah byl 

obvykle čtyři strany. Jak redakce Svobodného slova uvedla, toto nové uspořádání, 

rozdělující zpravodajskou a zábavnou část listu, se u čtenářů shledalo s nebývalým 

ohlasem. „Přáním redakce je, připravit nedělní čtení co nejpoutavější, našim společným 

přáním, redaktorů i čtenářů pak je, abychom měli co nejdříve více papíru: pro 

zpravodajství i pro zábavu,“381 uvedla redakce na závěr.  

 Příděl papíru však zůstal i nadále velkým problémem. Ke zlepšení v této oblasti 

nejenže nedošlo, ale naopak již 23. února 1947 rozhodl Sbor pro věci periodického tisku 

a papíru zmenšit z důvodu obtíží ve výrobě způsobených počasím rozsah deníků i 

týdeníků. Svobodné slovo tak muselo svůj rozsah dočasně snížit o deset stran týdně. Na 

ceny tato změna žádný vliv neměla.382 Toto omezení skončilo po čtyřech měsících 

25. června 1947.383  

 K zřejmě nejvýraznější změně týkající se nedělního Svobodného slova však 

došlo až 9. listopadu 1947. Od tohoto dne byla pravidelně jeho součástí speciální 

stránka zaměřená v celém svém rozsahu na oblast kultury. Strana nesla název Slovo 

o kultuře a redakce čtenářům v první den jejího vydání vzkázala, že „u vědomí, že není 

dobré politiky bez kultury a tedy v souzvuku s kulturním programem čs. strany národně 

socialistické budeme každou neděli informovat o kulturních problémech a upozorňovat 

                                                
379 Hn. Posluchači rozhlasu nám píší. Svobodné slovo. 31.12.1946, roč. 2, č. 298, s. 2.  
380 Autor neuveden. Bez názvu. Svobodné slovo. 1.1.1947, roč. 3, č. 1, s. 7.  
381 re. Čtenářům pro potěšení. Svobodné slovo. 16.2.1947, roč. 3, č. 40, s. 3.  
382 r. Bude menší rozsah novin. Svobodné slovo. 23.2.1947, roč. 3, č. 46, s. 3.  
383 vm. Omezení novin zastaveno. Svobodné slovo. 25.6.1947, roč. 3, č. 147, s. 1.  
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na nejdůležitější kulturní události.“384 Podle hlášení informátora B-5 z 30. října 1947 

bylo ovšem hlavním cílem tohoto rozhodnutí získat více čtenářů mezi inteligencí. 

Zavedení této speciální kulturní stránky totiž mělo být prvním krokem v rámci rozsáhlé 

akce, ve které se národní socialisté chystali získat až 50 tisíc nových členů a voličů. 

V souvislosti s touto novou kulturní stranou vznikla speciálně pro ni zvláštní redakční 

rada v čele s Ivanem Herbenem. Kromě něj v ní působili např. František Kovárna,385 

Václav Vilém Štech386 a další významné osobnosti z oblasti kultury a umění.387 Konec 

roku 1947 přinesl v rámci nedělního vydání Svobodného slova ještě další dvě změny - 

16. listopadu 1947 se poprvé objevila rubrika Pošta čtenářů a 7. prosince 1947 začala 

vycházet rubrika Ze světa, která obsahovala nejrůznější zprávy a zajímavosti ze 

zahraničí. Jednalo se o velmi krátké texty bez uvedení autora, resp. zdroje.  

 Drobné proměny zaznamenaly i ostatní rubriky Svobodného slova. 21. ledna 

1947 se rubrika Hnutí strany přejmenovala na Zprávy strany, od 18. února 1947 

vycházela na třetí straně nově rubrika Hospodářské slovo obsahující krátké zprávy 

z oblasti hospodářství týkající se nejen Československa, ale i zahraničí a zcela poprvé 

začalo Svobodné slovo otiskovat denně od 9. dubna 1947 do 15. srpna 1947 román na 

pokračování s názvem Vrcholná chvíle, jehož autorkou byla Ruby Fergusonová a který 

přeložila F. Voglerová. Po jeho skončení ho vystřídalo prozaické dílo Pavilon žen 

spisovatelky Pearl S. Buckové. U tohoto díla jméno překladatele uvedeno nebylo. 

Poslední nepatrná změna související s obsahovou strukturou Svobodného slova nastala 

až v posledním čtvrtletí roku 1947 – od 7. října 1947 se součástí úterního vydání 

Svobodného slova stal sloupek nazvaný Neděle ve světě, který podobně jako rubrika Ze 

světa obsahoval krátké zprávy ze zahraničí, a 7. listopadu 1947 přibyla každý pátek ke 

stávající sportovní straně rubrika Sokolské slovo.  

 Ekonomická situace Svobodného slova nebyla v roce 1947 na nijak zvlášť 

uspokojivé úrovni. Ačkoli se náklad Svobodného slova ve všední den pohyboval kolem 

300 tisíc výtisků a u vydání nedělního činil až o 150 tisíc výtisků více,388 redakce 

neměla finančních prostředků nazbyt, o čemž svědčí i korespondence mezi Ivanem 
                                                
384 Autor neuveden. Naše kulturní stránka. Svobodné slovo. 9.11.1947, roč. 3, č. 261, s. 1.  
385 F. Kovárna (1905-1952) byl výtvarným kritikem, estetikem, publicistou, spisovatelem a 

překladatelem. Od roku 1945 působil jako profesor na Univerzitě Karlově v Praze. Po převratu v roce  
1948 odešel do exilu. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl II.: K-P. Vyd. 
1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 147-148.  

386 V. V. Štech (1885-1974) působil jako historik umění, ve svých pracích se věnoval zejména období 
baroka. Je též autorem teoretických studií o pravěkém umění. V letech 1939-1942 byl uvězněn v 
koncentračním táboře Buchenwald. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl 
III.: Q-Ž. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 306.  

387 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Zprávy 
z redakce Svob. slova a  ústř. sekr. nár. soc., s. 100.  

388 Tamtéž.  
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Herbenem a Pavlem Fraenklem389 z konce ledna 1947. Pavel Fraenkl, nacházející se tou 

dobou v Norsku, Herbenovi nabídl, že by mohl pro Svobodné slovo pracovat jako 

kulturní dopisovatel ze Skandinávie. Přispívat chtěl zejména články z oblasti severské 

literatury a divadla. Aniž by počkal na odpověď, stanovil si rovnou i podmínky své 

možné spolupráce – požadoval naprostou svobodu v kritickém projevu, odmítl jakékoli 

změny a zkracování ve svých článcích a dále chtěl pravidelný měsíční honorář ve výši 

čtyři sta norských korun a legitimaci, která by mu umožnila volný vstup na kulturní 

akce, o kterých by následně Svobodné slovo zpravoval.390 

 Ivan Herben byl ovšem nucen Fraenklovu nabídku odmítnout. Jako důvod 

uvedl, že redakce Svobodného slova nemá v důsledku zvýšených cen papíru a zároveň 

rozšíření rozsahu listu prostředky na to, aby si platila stálého skandinávského redaktora. 

Dále Fraenklovi napsal, že je už tak finančně velmi náročné udržet si dosavadní 

dopisovatele v Londýně a New Yorku a že jedinou oblastí, kterou by ještě potřeboval 

obsadit, je Moskva. Zároveň si posteskl nad tím, že redakce ani nemůže v rámci šesti až 

osmi stran v plné míře využít služeb mezinárodních agentur, které taktéž nejsou vůbec 

laciné. I přesto však v závěru Fraenklovi přislíbil, že pokud někdy nějaký článek zašle, 

rád mu ho ve Svobodném slově otiskne za jednorázový honorář 300 – 400 Kčs.391 I přes 

tuto neuspokojující finanční situaci získalo Svobodné slovo nově od 18. února 1947 

svého dopisovatele alespoň na Slovensku. Stal se jím Karel Niessner,392 který v této 

funkci působil až do března 1948.393  

 Do Svobodného slova příležitostně od ledna 1947 přispívala z Paříže také 

Milada Carré, znající se s Ivanem Herbenem již z doby jejich společného působení 

v Lidových novinách. Ivan Herben byl nabídkou její spolupráce nadšen. Napsal jí: 

„Milá paní Mindo, především Vás prosím, abyste mně dovolila Vás takto oslovovat 

familielně po starodávnu, jak jsme Vám vždycky v ´Lidovkách´ říkávali. (...) Nemohla 

                                                
389 P. Fraenkl (1904-1985) byl  literární a divadelní kritik a historik. V roce 1940 emigroval do Norska, 

věznění v koncentračních táborech se však nevyhnul. Po skončení 2. světové války se vrátil natrvalo 
zpět do Norska, kde přednášel na univerzitě v Oslo o světové literatuře. In: MENCLOVÁ, Věra; 
SVOZIL, Bohumil; VANĚK, Václav. Slovník českých spisovatelů. Vyd. 1. Praha : Libri, 2000, s. 181.  

390 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, s. 102.  
391 Tamtéž, s. 80-81. 
392 K. Niessner (nar. 1911) spolupracoval s Českým slovem již v 30. letech 20. stol. jako autor drobných 

reportáží z Olomouce. 1937-1938 pracoval v opavském Českém slově a poté až do roku 1940 v 
redakci Českého slova v Moravské Ostravě, kde v letech 1941-1942 vykonával funkci odpovědného 
redaktora. Tuto pozici zastával ve stejné době i v Telegrafu. Od února 1942 až do konce 2. světové 
války pracoval jako technický a noční redaktor v pražské redakci Českého slova. Po válce mu bylo do 
1.2.1946 zakázáno vykonávat novinářskou činnost. In: BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník 
odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Vyd. 1. 
Praha : Matfyzpress, 2007, s. 87. 

393 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 6, 
sg. 35-78-6, s. 15.  
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jste přece předpokládat, že by stařičký Herben odmítl Vaši spolupráci. (...) V celku 

souhlasím se všemi Vašimi návrhy, které jste mi psala a protože noviny se nedají dělat 

žádnými pokyny a žádnými dopisy, nemohu Vám radit nic jiného, než abyste psala a 

psala. (...) Pamatujte si, drahoušku, prosím, maximálně pro nás jsou dvě stránky na 

stroji.“394  První článek Milady Carré se ve Svobodném slově následně objevil na titulní 

straně 26. ledna 1947.395  

 Třetí rok ve vydávání Svobodného slova se nesl ve znamení rozsáhlých 

personálních změn způsobených ne zcela ideální atmosférou uvnitř samotné redakce. 

V ní, stejně jako v roce předchozím, působil i nadále nasazený informátor s označením 

B-5.396 V prvním záznamu roku 1947 z 10. ledna mu jeho nadřízený vyčetl, že přináší 

z redakčních porad pouze všeobecné informace bez konkrétních usnesení. Na to mu 

informátor odvětil, že k jasným usnesením dochází pouze tehdy, když Ivan Herben 

dostane určité příkazy od Petra Zenkla či předsednictva strany. V ostatních případech se 

prý porady nesou ve znamení drobných sporů mezi Ivanem Herbenem a Janem Hájkem, 

jelikož Hájek si „přisvojuje více práv než mu přináleží, což Herben těžko snáší.“397 Tyto 

neshody však nebyly víceméně ničím oproti tomu, co se odehrávalo přímo v redakci. 

Jak již bylo na základě informací dodaných informátorem B-5 naznačeno, vztahy mezi 

Ivanem Herbenem a jeho některými podřízenými byly od podzimu 1946 poměrně 

vyostřené (viz kapitola 6.2.1). Tento stav trval i v průběhu prvních měsíců roku 1947 a 

celá situace se vystupňovala zejména v březnu 1947, v době, kdy byl Ivan Herben 

potvrzen ve funkci šéfredaktora Svobodného slova.398 Okolnosti, které k tomu vedly, 

popsal Ivan Herben ve své zprávě určené předsednictvu Československé strany národně 

socialistické.  

 Na jejím počátku zdůraznil, že na sestavení redakce Svobodného slova neměl 

takřka žádný vliv a dále pokračoval následujícími slovy: „Všechny moje snahy vnést do 

redakce pořádek, řád, zvýšit pracovní morálku a změnit redakci, pokračující ve 

vyježděné koleji předválečného Melantricha, nezávislého na národně socialistické 

straně, ve skutečný a spolehlivý nástroj strany, zůstaly dosud bezvýsledné.“399 Za hlavní 

                                                
394 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, s. 94.  
395 Článek pojednával o novém francouzském prezidentovi Vincentu Auriolovi. In: CARRÉ, Milada. 

Elysejský palác oživl. Svobodné slovo. 26.1.1947, roč. 3, č. 22, s. 1.  
396 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Zprávy 

z redakce Svobodného slova, s. 109.  
397  Tamtéž. 
398 K potvrzení Ivana Herbena šéfredaktorem Svobodného slova došlo na schůzi ústředního výkonného 

výboru Čs. strany národně socialistické konané dne 15.3.1947. In: Národní archiv, fond Archiv České 
strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 1945-1948, Zápis o schůzi ústředního 
výkonného výboru konané 15. března 1947.  

399 Archiv Památníku národního písemnictví, Fond Herben Ivan, Zpráva o poměrech v redakci Svob. 
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důvody tohoto neúspěchu uvedl Ivan Herben nejasné poměry v Melantrichu, kterému 

dosud chybí ústřední osoba s vysokou autoritou, podíl viny snesl dále i na dosavadního 

ředitele Jana Hájka, který byl podle Herbenových slov „příliš povolný k odstředivým 

silám v redakci a byl ochoten popřávat sluchu všem, kdo kritisovali v redakci jak 

politiku strany, tak šéfredaktora ústředního orgánu strany.“400  

 Za největší problém však Ivan Herben označil skutečnost, že redaktoři František 

Klátil a Václav Bolen zůstali členy redakce Svobodného slova i po svém zvolení 

poslanci v květnu 1946. To, že neodešli na dobu svého poslaneckého mandátu na 

dovolenou, údajně výrazně přispělo jak k podlomení šéfredaktorovy autority, tak 

k upadající morálce v celé redakci. Ke zhoršení celé situace přispělo podle Ivana 

Herbena následně i to, že František Klátil a Václav Bolen se spojili s redaktorem 

Rudolfem Kolářem401 a vytvořili v redakci zcela oddělenou skupinu, která „na sebe 

strhla výhradně parlamentní a politické zpravodajství, a to tak, že šéfredaktor byl úplně 

opomíjen a přes všechny výhrady, upozorňování a příkazy dovídal se a dovídá teprve 

z novin, co Bolen a Kolář referují z parlamentu.“402 Rudolf Kolář měl dále podle Ivana 

Herbena za cíl odstranit z redakce redaktory Vladimíra Hrnčíře,403 Jaroslava Kohlíka,404 

Emila Škalouda405 a Jaroslava Fouska406 z důvodu jejich údajného kolaborantství 

                                                                                                                                          
slova/Předsednictvu strany nár. socialistické/1947.  

400 Tamtéž.  
401 R. Kolář (nar. 26.11.1901, datum úmrtí nezjištěno) byl v letech 1920-1924 redaktorem Rudého práva, 

poté přestoupil do Českého slova, kde působil do 11.11.1941. Následující dva roky nebyl jako novinář 
zaměstnán nikde a až v roce 1943 se stal redaktorem Krejčovských listů. Po osvobození v květnu 1945 
vstoupil do redakce Svobodného slova. 1. dubna 1948 začal pracovat v ČTK, v sekci domácího 
zpravodajství. In: Národní archiv, fond Archiv Syndikátu novinářů, Praha, kart. čl. evidence vyřaz., 
inv. č. Kolář Rudolf, s. 12, 13, 20.  

402 Archiv Památníku národního písemnictví, Fond Herben Ivan, Zpráva o poměrech v redakci Svob. 
slova/Předsednictvu strany nár. socialistické/1947.  

403 V. Hrnčíř (1904-1977) na přelomu 20. a 30. let 20. stol. pracoval jako vídeňský zpravodaj pro Lidové 
noviny, v roce 1935 se stal redaktorem v jejich brněnské redakci a v letech 1940-1942 byl 
odpovědným redaktorem tohoto listu. Ve Svobodném slově začal pracovat v prosinci roku 1945 a až 
do 1.2.1948 zde působil jako zahraničně-politický redaktor. In: BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. 
Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. 
Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 2007, s. 47.  

404 J. Kohlík (1917-1987) působil v listech Melantrichu již během první republiky – tehdy byl redaktorem 
jak v Českém slově, tak v A-Zetu. Během německé okupace byl vězněn v Terezíně. In: 
KUBÁSKOVÁ, Eva. Kdy zemřeli...? Část 2. K-Ž. Praha: Národní knihovna ČR, 1995, s. 30. 

405 E. Škaloud (nar. 1912, datum úmrtí nezjištěno) působil jako redaktor v Melantrichu již od 30. let 20. 
stol. V letech 1938-1942 pracoval, kromě desetiměsíční pauzy, kterou strávil v koncentračním táboře 
Buchenwald, jako regionální redaktor Večerního Českého slova a listu A-Zet v Plzni. Poté až do 
zastavení A-Zetu pracoval v redakci pražské. In: Státní oblastní archiv, Mimořádné lidové soudy, 
Praha, kart. 590, sg. LS XVIII 6271/46, Pangrác Bedřich, s. 79. 

406 J. Fousek (nar. 1913, datum úmrtí nezjištěno) začal pracovat ve Večerním Českém slově jako elév v 
roce 1934. Následující dva roky zde vykonával noční služby. Po absolvování vojenské služby se do 
Večerního Českého slova vrátil roku 1939 a následně přestoupil do A-Zetu. 1941 byl přeložen v rámci 
tohoto listu do regionální redakce v Lounech a Moravské Ostravě a poté se vrátil do redakce pražské, 
kde setrval až do podzimu 1944. V září téhož roku byl totálně nasazen a do Melantrichu opět 
nastoupil až po skončení 2. světové války. In: Národní archiv, fond Archiv Syndikátu novinářů, Praha, 
sg. Fousek, s. 13-14. 
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v době německé okupace. V souvislosti s tímto obviněním prý Rudolf Kolář vystoupil 

před komunistickými novináři na schůzi Svazu novinářů, přičemž redaktorovi Rudého 

práva Vojtěchu Dolejšímu407 měl dodat veškeré informace a materiály, na jejichž 

základě vyšel následně o redaktorech Svobodného slova v Rudém právu očerňující 

článek.408  

 Ivan Herben na tyto útoky reagoval 19. března 1947 přímo i ve Svobodném 

slově. Odsoudil redaktory Rudého práva, kteří v době, kdy to bylo aktuální, zasedali 

v očistných komisích při Svazu českých novinářů, za to, že vytahují na veřejnost otázky 

dávno vyřešené a poukázal i na smutnou skutečnost, že rozhodnutí této očistné komise 

není respektováno. „Jako šéfredaktor Svobodného Slova dodržoval jsem úzkostlivě 

všechna rozhodnutí Svazu novinářů. Nemám námitek, aby se očista novinářského stavu 

prováděla znovu a veřejně, ale pak dojde i na ty, kteří jsou dnes schováni za legitimací 

komunistické strany (a proto na ně Rudé Právo neútočí), i na ty, kdo se schovávali za 

čelné funkce ve Svazu novinářů. (...) Na předsednictvu Svazu leží odpovědnost za to, 

rozpoutá-li se v českém tisku džungle, či bude-li zachována kázeň,“409 zaznělo mimo 

jiné v Herbenově prohlášení. 

 Kromě této spolupráce Rudolfa Koláře s komunisty uvedl Ivan Herben 

předsednictvu Československé strany národně socialistické i další příklady Kolářova 

nestandardního chování - od skončení voleb v květnu 1946 nenapsal prý Kolář žádný 

článek, který by směřoval proti komunistické straně a pokud byl již donucen o určitých 

věcech s ní spojenými informovat, začal užívat nikoli svoji obvyklou značku kol, nýbrž 

nicneříkající q. Stejně tak se polemikám s komunisty měl vyhýbat Václav Bolen. „Jsem 

přesvědčen o tom, že všechny akce proti Svobodnému Slovu podnikal a podniká Kolář s 

vědomým Bolenovým a pod jeho ochranou. Jsem dokonce jist, že Bolen sám vynáší do 

Rudého Práva,“410 dodal Ivan Herben pro upřesnění. 

 Na důkaz, že i Václav Bolen se snaží poškodit pověst Svobodného slova, uvedl 

Ivan Herben dva příklady z počátku roku 1947. První se týkal 63. narozenin čelního 

představitele Československé strany národně socialistické Josefa Davida. V této 

souvislosti přišel Václav Bolen s nabídkou článku na Davidovu počest za Ivanem 

Herbenem, který však otištění textu z opodstatněných důvodů zamítl. Ačkoli o tomto 

                                                
407 V. Dolejší (1903-1972) byl redaktorem Rudého práva již před 2. světovou válkou, po jejím skončení 

působil v Rudém právu až do roku 1950 ve funkci odpovědného redaktora. In: TOMEŠ, Josef a kol. 
Český biografický slovník XX. století. Díl I.: A-J. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 245.  

408 Archiv Památníku národního písemnictví, fond Herben Ivan, Zpráva o poměrech v redakci Svob. 
slova/Předsednictvu strany nár. socialistické/1947.  

409 Autor neuveden. Prohlášení. Svobodné slovo. 19.3.1947, roč. 3, č. 66, s. 2.  
410 Archiv Památníku národního písemnictví, fond Herben Ivan, Zpráva o poměrech v redakci Svob. 

slova/Předsednictvu strany nár. socialistické/1947.  
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rozhovoru Ivan Herben s nikým jiným nemluvil, Rudé právo následující den otisklo 

zprávu,411 v níž přímo Ivana Herbena obvinilo z toho, že zatímco všechny deníky 

oslavovaly Davidovo jubileum, on sám to ve Svobodném slově úmyslně potlačil. Na 

toto obvinění reagoval prostřednictvím Svobodného slova Ivan Herben následovně: 

„Ostatně můžeme Rudému Právu prozradit, že to byli právě národně socialističtí 

ministři a všichni vedoucí činitelé strany, kteří si v našem tisku zakázali tyto každoroční 

oslavy, zakázali si je nejen proto, že mají vkus, ale jistě také proto, že se chtějí odlišit od 

těch, kdo si u komunistů tyto každoroční upocené oslavy objednávají a vynucují.“412 

 Druhý případ, který měl dokázat Bolenovo nepřípustné chování, byl mnohem 

závažnějšího charakteru. Jednalo se o událost z 22. února 1947. V ten den vyšel ve 

Svobodném slově článek pojednávající o podivných poměrech v Nákupním sdružení 

kupců v Praze.413 S návrhem na jeho uveřejnění přišel za Ivanem Herbenem redaktor 

Arnošt Mrkvička,414 Bolenův zeť. Jelikož zpráva podle Arnošta Mrkvičky byla naprosto 

prověřená, její otištění Ivan Herben schválil.415 Vzápětí po uveřejnění článku však 

zaslalo výše jmenované sdružení redakci Svobodného slova stížnost na uveřejnění zcela 

smyšlené informace a požádalo o náležitou omluvu a uvedení situace na pravou míru 

v následujícím vydání.416 Z celé akce zároveň vyplynulo, že tuto zprávu dodal záměrně 

redaktoru Mrkvičkovi syn Václava Bolena, bývalý zaměstnanec sdružení, které navíc 

z většiny patřilo národním socialistům, a že Václav Bolen se pokusil obejít Ivana 

Herbena, když si Mrkvičkův článek přečetl a chtěl ho dát bez dalšího schvalování 

rovnou do tisku.417 Ze strany Václava Bolena se tak tedy jednalo o přímý útok jak na 

Svobodné slovo a  jeho šéfredaktora, tak na národní socialisty.  
                                                
411 Doslovné znění článku, kterým mělo Rudé právo zaútočit proti Herbenovi, bylo následující: „Všechna 

nedělní vydání novin oznámila, že předseda ÚNS Jožka David slaví 63. narozeniny, jediné Svobodné 
slovo o tom pomlčelo. Proslýchá se, že zprávu o tom, dodanou ČTK všem listům, potlačil sám 
šéfredaktor Ivan Herben. Je všeobecně známo, že Jožka David již před volbami vyslovil svůj ostrý 
nesouhlas s psaním a vedením Svobodného slova.“ In: Autor neuveden. Svobodné slovo proti Jožku 
Davidovi? Rudé právo. 20.2.1947, roč. 27, č. 43, s. 3.  

412 HERBEN, Ivan. Oslava či zesměšňování. Svobodné slovo. 21.2.1947, roč. 3, č. 44, s. 2.  
413 Podle Svobodného slova se mělo jednat o aféru s potravinovými lístky, družstvu mělo scházet 15 

miliónů bodů a dále mimo jiné 4 tuny cukru a dalších 80 vagónů mělo být nekryto. In: aa. Chybějí 
desítky vagonů cukru. Svobodné slovo. 22.2.1947, roč. 3, č. 45, s. 1.  

414 A. Mrkvička (nar. 8.12.1910, datum úmrtí nezjištěno) po svém dvouletém pobytu ve Francii a Belgii 
spolupracoval po roce 1931 např. s Večerníkem Práva lidu a časopisem Tramp, později spoluvydával 
časopis Camping. V letech 1940-1945 působil v čs. zahraniční armádě ve Francii, Anglii a Belgii. Po 
skončení 2. světové války se stal 1.10.1945 redaktorem Svobodného slova, ze kterého byl v roce 1947 
propuštěn. Po únoru 1948 byl do redakce přijat zpět a vedl vojenskou rubriku a podílel se na tvorbě 
některých mutačních stránek. In: Národní archiv, fond Archiv Syndikátu novinářů, Praha, kart. čl. 
evidence vyřaz., inv. č. Mrkvička Arnošt.  

415 Archiv Památníku národního písemnictví, fond Herben Ivan, Zpráva o poměrech v redakci Svob. 
slova/Předsednictvu strany nár. socialistické/1947.  

416 Archiv Památníku národního písemnictví, fond Herben Ivan, Nákupní sdružení kupců Herbenovi 
Ivanovi.  

417 Archiv Památníku národního písemnictví, fond Herben Ivan, Zpráva o poměrech v redakci Svob. 
slova/Předsednictvu strany nár. socialistické/1947.  
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 Ivan Herben dále předsednictvu uvedl i další příklady Bolenova 

neakceptovatelného chování – na redakční poradě uskutečněné dne 20. března 1947 ho 

měl Václav Bolen za přítomnosti ostatních redaktorů ostře slovně napadat a vyhrožovat 

mu vyloučením ze Svazu novinářů. Podle Herbenových svědků měli dále Václav Bolen, 

Rudolf Kolář i František Klátil pronést v restauračním zařízení Krčma Na Karelské šíji 

veřejně následující přípitek: „Připijme si na to, že náš společný nepřítel je Ivan Herben, 

ale my tři boží bojovníci, t.j. Bolen, Klátil a Kolář, mu zmáčkneme krček!“418 

 František Klátil se podle Herbenových slov účastnil všech těchto akcí pasivně 

nebo podle situace přímo aktivně. Na Herbenovu prosbu, aby se od Václava Bolena a 

Rudolfa Koláře distancoval, reagoval  zamítavě, a to i přesto, že do té doby tvrdil, že 

s jejich chováním nesouhlasí. Ve skutečnosti však proti nim nikdy nic veřejně neučinil. 

V důsledku toho Ivan Herben ve své zprávě uvedl, že Klátilovo působení v redakci není 

za tohoto stavu žádoucí. „Klátil se absolutně nedovede přizpůsobit potřebám redakce a 

pokračuje ve způsobu psaní, jaký se hodil a jaký měl svůj nesporný význam v době mezi 

revolucí a volbami, kdy bylo třeba zvedat lidem hlavu. Ale přítomnost Klátilova 

v redakci je nežádoucí také proto, že zavedl do redakce opilství. (...) Klátil svým 

výsadním postavením v redakci rozvrátil a rozvrací pracovní morálku – redaktoři se 

právem odvolávají a poukazují na jeho minimální práci za neúměrně vysoký plat,“419 

upřesnil Herben.  

V souvislosti s výší platů Ivan Herben uvedl, že tyto tři redaktoři stojí 

vydavatelství Melantrich celkem 28 500 Kčs měsíčně (nejvyšší plat ve výši 10 tisíc Kčs 

pobíral František Klátil), což mu způsobuje zbytečné finanční ztráty. „Nemohu srovnat 

se svým svědomím ani se svým socialistickým přesvědčením, abych vypovídal z redakce 

podřadné redaktory s nepatrnými platy, redaktory, kteří oddaně slouží listu a straně, 

dokud vím, že Kolář, který poškozuje stranu i list, nás měsíčně stojí 9 a půl tisíce 

Kčs,“420 dodal Ivan Herben k možnému propouštění mladších redaktorů.  

 V závěru své zprávy vznesl Ivan Herben k předsednictvu Československé strany 

národně socialistické čtyři návrhy na úpravu poměrů v redakci Svobodného slova – 

požádal, aby předsednictvo dalo souhlas k okamžitému propuštění Aloise Mrkvičky za 

dodání podvržené zprávy, výpověď spolu se zákazem vstupu do Melantrichu dále 

navrhl k 1. dubnu 1947 Rudolfu Kolářovi a ve stejný den měl podle Herbenova návrhu 

nastoupit na dovolenou a následně rovnou do penze Václav Bolen. U Františka Klátila 

doporučil sice Ivan Herben, aby ho ředitelství Melantrichu vyzvalo taktéž k 1. dubnu 
                                                
418 Tamtéž.  
419 Tamtéž. 
420 Tamtéž. 
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1947 z příkazu předsednictva k nastoupení dovolené, zároveň však měl zůstat po dobu 

svého poslaneckého mandátu externím členem redakce Svobodného slova.421 „Stojím za 

uvedenými skutečnostmi i návrhy s plnou odpovědností a prosím bratrské předsednictvo 

o pomoc. Nejsem to sám, kdo po této pomoci volá, ale se mnou zároveň všichni 

redaktoři Svobodného Slova (kromě čtyř!), všichni, kdo oddaně a všemi svými silami 

sloužíme straně a listu. Atmosféra v redakci se však stala už tak nedýchatelnou, že bez 

radikálního řezu je znemožňována práce všem, kdo ve prospěch strany pracovat chtějí. 

Já za svou osobu pak prohlašuji, že při setrvání Bolena, Koláře a Klátila v redakci, 

nemohu nésti nadále odpovědnost za list ani před předsednictvem strany, ani před 

výkonným výborem, ani před svým svědomím,“422 zakončil Ivan Herben svoji zprávu. 

 Herbenovými požadavky se předsednictvo Československé strany národně 

socialistické poprvé zabývalo na své schůzi uskutečněné dne 3. dubna 1947. K aktuální 

situaci v redakci Svobodného slova se vyjádřil jak Petr Zenkl, tak Ivan Herben a 

následně předsednictvo jednomyslně schválilo, že vzhledem k závažným pochybením 

redaktorů Rudolfa Koláře a Aloise Mrkvičky požádá předsednictvo ředitelství 

Melantrichu, aby byl s oběma redaktory ukončen pracovní poměr.423  

Záležitost byla definitivně uzavřena na schůzi předsednictva konané 12. června 

1947. Petr Zenkl zde potvrdil, že dva výše jmenovaní redaktoři odcházejí s okamžitou 

platností z redakce Svobodného slova a František Klátil a Václav Bolen nastupují 

dovolenou, která bude trvat po celou dobu jejich poslaneckého mandátu. Zároveň Petr 

Zenkl oznámil nástup Miloslava Koháka,424 nového redaktora pro oblast politického a 

zejména parlamentního zpravodajství.425 Na návrh Františky Zemínové bylo o týden 

později následně rozhodnuto, že se Miloslav Kohák bude účastnit všech schůzí 

předsednictva Československé strany národně socialistické.426 Podle původního plánu 

Petra Zenkla se měl Miloslav Kohák stát dokonce politickým vedoucím, kterému by byl 

podřízen i samotný Ivan Herben, tomu se však nakonec podařilo své vedoucí postavení 

                                                
421 Tamtéž. 
422 Tamtéž. 
423 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 

1945-1948, Zápis o schůzi předsednictva konané 3. dubna 1947.  
424 M. Kohák (1903-1996) byl čs. novinář a zejména politický publicista. Před 2. světovou válkou 

přispíval do Lidových novin, Přítomnosti a Nové doby. Během začátku německé okupace se účastnil 
domácího odboje, 1941-1945 vězněn v nacistických věznicích a koncentračním táboře Mauthausen. 
Po skončení války pracoval pro Svobodné slovo i jiné melantrišské listy a zároveň byl až do roku 1948 
členem Čs. strany národně socialistické. Po převratu v roce 1948 emigroval a podílel se na činnosti 
Svobodné Evropy. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl II.: K-P. Vyd. 1. 
Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 97. 

425 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 
1945-1948, Zápis o schůzi předsednictva konané 19. června 1947.  

426 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 
1945-1948, Zápis o schůzi předsednictva konané 19. června 1947. 
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udržet.427 

 V důsledku propuštění několika redaktorů Svobodného slova bylo kromě 

Miloslava Koháka přijato podle hlášení informátora, tentokrát s označením B-2, z 16. 

června 1947 ještě několik dalších redaktorů působících v minulosti ve Večerním 

Svobodném slově, ovšem i v době německé okupace. Jednalo se zejména o Antonína 

Fingera,428 Rudolfa Kepku429 a Vladimíra Brejníka.430 Ve své zprávě informátor B-2 

mimo jiné uvedl, že Ivan Herben se „snaží očistit redakci od svých odpůrců a nahradit 

je novými redaktory jemu povolnějšími.“431 To potvrdil i v souhrnné zprávě o Ivanu 

Herbenovi z října 1947, když uvedl, že se Herben „obklopuje mladými a 

bezvýznamnými redaktory, kteří jsou ochotni jej poslouchat.“432  

Informátor v této zprávě mimo jiné nastínil hierarchické rozvrstvení redakce 

Svobodného slova – k druhé polovině roku 1947 měl být vedoucím denních zpráv 

redaktor Karel Koval,433 zahraničně-politickou oblast měl spravovat František Třešňák a 

radniční zpravodajství dostal na starost František Ročeň-Polavský.434 Ten však zároveň 

na začátku listopadu 1947 přišel o dosavadní funkci odpovědného redaktora 

Svobodného slova. Vystřídal ho v ní Jaroslav Fousek, jehož jméno se v tiráži poprvé 

objevilo 4. listopadu 1947. 
 Po utišení redakčních sporů v červnu 1947 způsobil Ivanu Herbenovi problémy 

jeho úvodník s názvem Odkryté karty, který ve Svobodném slově vyšel 22. června 1947. 

                                                
427 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Ivan 

Herben, šéfredaktor Svob. slova – zprávy o něm a o jeho okolí, s. 119.  
428 A. Finger (1895-1956) získal během první republiky novinářské zkušenosti v časopisu Duch času, 

listu Prager Presse a také v ČTK. Do služeb Melantrichu vstoupil v roce 1930 a v letech 1935-1938 
pracoval jako vedoucí zahraniční rubriky v Českém slově, 1939-1941 jako jeho odpovědný redaktor. 
Do Melantrichu se po skončení 2. světové války vrátil v roce 1946 a setrval zde až do roku 1951. In: 
BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého 
denního tisku v letech 1939 až 1945. Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 2007, s. 35.  

429 R. Kepka (1891-1961) působil ve Večerním Českém slově v letech 1928-1931 jako odpovědný 
redaktor, 1937-1941 se o funkci vedoucího redaktora dělil s L. Stránským. V roce 1944 pracoval jako 
redaktor A-Zetu. Po osvobození spolupracoval s národně socialistickým týdeníkem Svobodný zítřek. 
In: BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého 
denního tisku v letech 1939 až 1945. Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 2007, s. 61. 

430 V. Brejník (1899-1961) začal pracovat v pražské redakci Českého slova v roce 1932. Odpovědným 
redaktorem Večerního Českého slova byl jmenován v letech 1933-1945 několikrát, v době německé 
okupace v této funkci působil v letech 1941-1945. In: BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník 
odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Vyd. 1. 
Praha : Matfyzpress, 2007, s. 20.  

431 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Z redakce 
Svobodného slova – přijetí nových redaktorů, s. 105.  

432 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Ivan 
Herben, šéfredaktor Svob. slova – zprávy o něm a o jeho okolí, s. 120. 

433 K. Koval (1896-1956), vl. jménem Karel Šlais, byl nejen redaktorem Svobodného slova, ale také 
prozaikem a překladatelem. Pro listy Večer a Venkov pracoval jako divadelní a hudební referent. In: 
KUNC, Jaroslav. Kdy zemřeli...? 1937-1962. Vyd. 2. Praha: Státní knihovna ČSSR, 1962, s. 133. 

434 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Ivan 
Herben, šéfredaktor Svob. slova – zprávy o něm a o jeho okolí, s. 120-121. 
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Ivan Herben se v něm kriticky vyjádřil nejen k nestandardním praktikám komunistů, ale 

také k nesmyslným informacím, které o národních socialistech šíří Rudé právo – šlo 

především o obvinění, že národní socialisté poskytují mezinárodním redakcím 

zahraničních listů, konkrétně deníku Daily Mail, materiál, na jehož základě poté šíří ve 

svém tisku pomluvy o neklidné situaci v Československu. Kromě Rudého práva se 

v části úvodníku dotkl i komunistického týdeníku Tvorba, když uvedl: „Zač tento 

materiál, skandalisující republiku, stál, ukázalo se v Národní frontě, která o věci 

jednala – naštěstí ovšem sedí v Národní frontě Klement Gottwald a nikoli pučisté 

z Agitpropu a Tvorby.“435 Hned 26. června 1947 podala redakce Tvorby na daný 

úvodník stížnost Disciplinární radě Svazu českých novinářů. Dotčena se cítila zejména 

výrokem pučisté z Tvorby, který podle ní „poněkud přesahuje rámec slušné novinářské 

polemiky.“436 Disciplinární rada Svazu českých novinářů se ke stížnosti vyjádřila až 

12. listopadu 1947, když uvedla, že „urážky se nesrovnávají s dobrými mravy českého 

novináře“437 a Ivanu Herbenovi přikázala veřejně se Tvorbě omluvit na stejném místě, 

kde byl původní článek otištěn.438 

 Na konci června 1947 dostal Ivan Herben kritizující dopis také od zástupců 

pražské Jednoty mladých národních socialistů, ve kterém mu vyjádřili silnou 

nespokojenost se současnou podobou Svobodného slova. Kriticky se vyjádřili 

především k nedostatku hodnotných politických úvodníků a odborných statí, k malé 

důslednosti a nepohotovosti u polemik s komunistickým tiskem a k celkově nízké 

obsahové úrovni, kdy se do popředí zájmu dostávají čím dál častěji zprávy se 

senzačním nádechem -  v této souvislosti jako příklad uvedli vydání Svobodného slova 

z 20. června 1947, na jehož titulní straně se objevila zpráva o rozvodu amerického herce 

Mickey Rooneyho.439  

Kromě toho Svobodnému slovu vytkli i současnou grafickou úpravu, zejména 

pak zbytečně velké a výrazné titulky, díky které se dostává na nízkou úroveň určitých 

předválečných večerníků. Svůj dopis zakončili následujícími slovy: „Končíme svým 

jediným přáním: aby Svobodné Slovo bylo opravdu chloubou naší strany a vzorným 

vychovatelem čtenářů. Prozatím tomu tak bohužel ani zdaleka není.“440 Zároveň však 

také kladně zhodnotili výše zmiňovaný Herbenův úvodník Odkryté karty, který byl 

                                                
435 HERBEN, Ivan. Odkryté karty. Svobodné slovo. 22.6.1947, roč. 3, č. 145, s. 1.  
436 Národní archiv, fond Archiv Syndikátu novinářů, Praha, kart.: č. evidence vyřaz., sg.: Herben Ivan.  
437 Tamtéž.  
438 Tamtéž.  
439 Jednalo se o  následující článek s fotografií: Autor neuveden. Mickey Rooney žalován o rozvod. 

Svobodné slovo. 20.6.1947, roč. 3, č. 143, s. 1. 
440 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 

48, sg. 35-15. 
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podle nich „dobrou ukázkou, jak se má psát opravdu rovně a jasně.“441 

 Další změny ovlivňující určitým způsobem chod redakce Svobodného slova 

nastaly až na podzim roku 1947. 1. října 1947 dostala redakce od ústředního 

organizačního tajemníka Františka Matouše příkaz, aby zprávy týkající se stranických 

záležitostí, jako např. informace o konání porad a konferencí, usnesení stranických 

orgánů a složek a referáty o projevech, přijímala pouze od propagačního odboru 

ústředního sekretariátu v Praze. Toto nařízení se vztahovalo i na rubriku Zprávy 

strany.442 14. listopadu 1947 obdržel navíc Ivan Herben od Julia Firta, působícího ve 

funkci politického jednatele strany,443 nové směrnice pro stranický tisk. Jejich 

opodstatnění zdůvodnil Julius Firt tím, že i „přes veškerá upozornění dopouštějí se 

někteří členové redakce a přispívatelé našich časopisů, základní chyby a uchylují se 

neodpovědně od programu strany, od směrnic a usnesení, které vedení strany veřejně 

publikovalo a od všech vůdčích projevů vůdčích osobností strany.“444  

Julius Firt zdůraznil, že polemiky s komunistickou stranou vedené v tisku 

nesmějí zároveň útočit na Sovětský svaz a jeho čelní představitele. Navzdory boji 

s komunistickou stranou mají totiž národní socialisté i nadále se Sovětským svazem 

přátelský vztah, který nesmí být narušen. „Zahraničně-politický program naší strany a 

všechny oficielní projevy naší strany zdůrazňují, že trváme na spojeneckém 

a přátelském svazku se Sovětským svazem. Je tudíž naprosto nepřípustné, protože je to 

v rozporu s výše uvedenými zásadami strany do polemických článků s komunisty 

československými, otevřeně nebo skrytě činiti narážky na Sovětský svaz,“445 dodal Firt. 

Redaktorům, kteří by se rozhodli toto nařízení nerespektovat, hrozilo přísné potrestání. 

V rámci těchto nových směrnic Julius Firt v závěru uvedl, že všechny články, které se 

týkají zahraničně-politické oblasti, musí být před otištěním schváleny buď vedoucím 

politické redakce Miloslavem Kohákem, nebo Ivanem Herbenem a v případě jejich 

nepřítomnosti jím samotným.446 

 Počátkem října 1947 došlo k výměně názorů mezi Ivanem Herbenem a 

šéfredaktorem týdeníku Kulturní politika E. F. Burianem.447 Spor se týkal kreslířů obou 

                                                
441 Tamtéž.  
442 Národní archiv, fond Drtina Prokop, JUDr., kart. 18, sg. 7-34-1/10.  
443 J. Firt byl funkcí politického jednatele strany pověřen na schůzi ústředního výkonného výboru Čs. 

strany národně socialistické konané dne 23.9.1946. In: Národní archiv, fond Archiv Česká strana 
národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 1945-1948, Zápis ze schůze ústředního 
výkonného výboru strany konané dne 23. září 1946, s. 1. 

444 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 
65, sg. 35-91/2, s. 204-205. 

445 Tamtéž.  
446 Tamtéž.  
447 E. F. Burian (1904-1959) byl kromě šéfredaktora především dramatikem a divadelním a filmovým 
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listů. Ivan Herben ve svém dopise obvinil Buriana, že kresby otištěné ve Svobodném 

slově označuje za plagiáty.448 „Jako bys nevěděl, že všichni karikaturisté světa kradou 

nápady jeden od druhého,“449 uvedl Herben na obranu a dále uvedl, že i v Kulturní 

politice lze najít kreslíře, jejichž kresby se shodují s jinými. Na důkaz zaslal Burianovi 

jednu z karikatur Antonína Pelce450 shodující se s kresbou jistého britského kreslíře a 

uvedl: „Protože si Pelce vážím jako malíře i jako člověka a protože mě k němu váží 

mnohaleté osobní sympatie, nedám se svést k tomu, abych konfrontoval tyto dvě kresby 

ve Svobodném Slově a abych při tom nařezal Kulturní politice, která tak neviňoučce 

křičí Chyťte zloděje.“451 V závěru dopisu se zároveň ironicky vyjádřil 

k „nadstranickému“ zaměření Kulturní politiky, která výhradně vystupuje proti 

národním socialistům.452  

 E. F. Burian byl zasláním Pelcovy karikatury překvapen. „Také jsem si Pelce 

vážil jako umělce, ale po tomhletom případě nejsem si jist, zdali si ho budu dále tak 

vážit jako dříve. (...) Vyznáš se právě tak jako já ve výtvarnictví, abys věděl, jak mně byl 

dokument, který jsi mi poslal, nechutný. (...) Původně jsem chtěl v tomto čísle Kulturní 

politiky uveřejnit obě dvě kresby. Originál i Pelclův plagiát. Ale z těchže důvodů, jako 

píšeš ty, jsem to neudělal,“453 napsal ve své odpovědi Herbenovi. Zároveň se vyjádřil i 

k Herbenově kritické poznámce o zcela evidentním stranění Kulturní politiky. Uvedl, že 

v důsledku Herbenova poválečného smýšlení ho toto obvinění nijak nepřekvapuje a 

v samém závěru svého dopisu mu vzkázal následující: „Bude-li Svobodné slovo a 

budou-li národní socialisté opravdu ve všem, co počínají, konstruktivní ve smyslu 

programu Československé lidově demokratické republiky, pak nejenom, že neuvidíš ani 

jedinou poznámku v Kulturní politice proti Svobodnému slovu a národním socialistům, 

nýbrž celý program Kulturní politiky bude zároveň programem vaším.“454 

 Konec roku přinesl Svobodnému slovu kritiku ze strany Prokopa Drtiny. Ten 

                                                                                                                                          
režisérem. V roce 1933 založil vlastní divadlo D 34, které obnovil po svém návratu z koncentračního 
tábora pod názvem D 46. In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl I.: A-J. 
Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 160-161. 

448 Kulturní politika otiskla ve svém čísle z 12. září 1947 dvě série takřka totožně vyhlížejících obrázků – 
první vyšla v roce 1935 v německé knize Vater und Sohn a jejím autorem byl F. O. Plauen. Druhou, 
která vyšla ve Svobodném slově 31.8.1947, nakreslil Z. Holý. In: KP. Název neuveden. Kulturní 
politika. 12.9.1947, roč. 2, č. 52, s. 5.  

449 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, s. 96.  
450 A. Pelc (1895-1967) kreslil nejen pro Kulturní politiku, ale zkušenosti získal i v Rudém právu a 

Tvorbě. Od roku 1946 zároveň působil jako profesor na Vysoké škole umělecko průmyslové. In: 
TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. Díl II.: K-P. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : 
Paseka, 1999, s. 544.  

451 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, s. 96.  
452 Tamtéž.  
453 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 

64, sg. 35-89/8.  
454 Tamtéž. 
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napsal Ivanu Herbenovi 25. listopadu 1947 dopis, v němž vyjádřil nelibost nad zněním 

a nevhodným umístěním článku, který pojednával o manifestaci v rámci ustavující 

schůze Československé společnosti v Trnavě.455 Prokop Drtina kriticky poukázal 

zejména na to, že zpráva takového významu si zaslouží v listu mnohem významnější 

umístění než vedle článků s titulky typu Vrah Táborského dopaden, Devět mrtvých při 

neštěstí letadel apod. „Lituji velice, že orgán strany, jejímž jsem místopředsedou, 

přináší o veliké československé manifestaci kusou a nepřesnou zprávu a to ještě 

umístěnou mezi zprávami výše uvedenými. Domnívá-li se redakce Svobodného Slova, že 

nemusí bráti zřetele na první zájezd místopředsedy strany na Slovensko, tu myslím, že 

by si měla uvědomit, že tak uveřejněnou zprávou nijak neposiluje význam representace 

parlamentu,“456 vzkázal Ivanu Herbenovi ve svém dopise Prokop Drtina.  

 

6.3.2 Obsahové pojetí Svobodného slova v roce 1947 

 
 Rok 1947 otevíral na stránkách Svobodného slova proces s Jiřím Stříbrným, 

dávným stoupencem národních socialistů (viz kapitola 2.1). I z tohoto důvodu byla této 

události věnována v listu mimořádná pozornost. O případu Jiřího Stříbrného psal opět 

Ivan Suk, známý z předešlého roku jako zpravodaj procesu s K. H. Frankem a 

protektorátní vládou. Ve svém úvodníku otištěném ve Svobodném slově již 3. ledna 

1947 připomněl dosavadní příběh Jiřího Stříbrného s důrazem na jeho politickou 

minulost a nechvalně proslulou novinářskou činnost. „Stříbrný útočil proti republice a 

jejím nejvyšším představitelům v Poledním Listě stejným způsobem jako to činilo Rudé 

Právo. Tehdy byly cíle snad rozličné, ale methody stejné,“457 uvedl Ivan Suk. Od 

4. ledna 1947 poté  přinášel pravidelné zpravodajství ze samotného procesu, přičemž 

v prvním takovém článku ze zahájení soudního přelíčení označil Stříbrného za 

„nejtrapnější postavu v nejtrpčích chvilkách národa“.458 Z jeho obhajoby přinesl 

následně Ivan Suk 7. ledna 1947 následující poznatky: „Velmi sebevědomě se ohrazoval 

proti podezření, že sám byl skutečným šéfredaktorem Poledního Listu. Tváří se dnes 

před Národním soudem jako oposiční demokrat. Nevykonával prý žádný vliv na způsob 

psaní, ani na tendenci článků. (...) Soud předčítá pak články Jiřího Stříbrného 

v Poledním Listě, z nichž se Stříbrný přiznává jen k těm, které byly šifrovány čtverečkem 

                                                
455 Jednalo se o následující článek: č. Rozpory dovedeme řešit dohodou. Svobodné slovo. 25.11.1947, 

roč. 3, č. 274, s. 3.  
456 Národní archiv, fond Drtina Prokop, JUDr., kart. 18, sg. 7-34-1/10. 
457 SUK, Ivan. Případ Jiřího Stříbrného. Svobodné slovo. 3.1.1947, roč. 3, č. 2, s. 1-2.  
458 si. Jiří Stříbrný před Národním soudem. Svobodné slovo. 4.1.1947, roč. 3, č. 3, s. 3.  
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nebo podepsány. Ale i ty vynikají perfidností a lze říci, že v této technice si založil 

Stříbrný školu, jejímiž nejúčinnějšími žáky byli Werneři, Štichové a Bartošové.“459  

 V souvislosti s tímto případem upozornil 15. ledna 1947 Ivan Herben na to, že 

Rudé právo se od zahájení procesu snaží z Jiřího Stříbrného udělat plnohodnotného 

člena národních socialistů a tím je očernit. „Milý čtenáři, to nesmíte brát tak vážně, 

vždyť oni u komunistů vůbec nevědí, co si mají myslit o fašismu, demokracii, Stříbrném 

atd,“460 vzkázal Ivan Herben s nadhledem čtenářům Svobodného slova. O konečném 

rozsudku nad Jiřím Stříbrným informoval Ivan Suk 19. ledna 1947 – Jiří Stříbrný byl 

uznán soudem vinným a odsouzen na doživotí.461 

 Ivan Suk se v následujících týdnech věnoval i jiným procesům s kolaboranty – 

velkou pozornost si získal jak proces se členy vlády Rudolfa Berana, o němž referoval 

od 31. ledna 1947462 až do vynesení rozsudku dne 22. dubna 1947,463 tak proces se 

čtyřmi aktivistickými šéfredaktory protektorátního tisku Vladimírem Krychtálkem, 

Jaroslavem Křemenem, Karlem Wernerem a Emanuelem Vajtauerem, o jehož konečném 

výsledku informoval o den později.464  

 První měsíce roku 1947 se pro Svobodné slovo nesly i nadále ve znamení 

nejrůznějších polemik s ostatními českými deníky. 12. ledna 1947 vystoupil Ivan 

Herben proti Zemědělským novinám, když je obvinil z toho, že nejsou orgánem všech 

zemědělců, nýbrž jen osobním orgánem ministra zemědělství Júlia Ďuriše. Toto 

obvinění Herben učinil na základě článku pojednávajícího o schůzi zemědělského 

výboru sněmovny.465 Zemědělské noviny zcela pominuly zamítavá stanoviska 

nekomunistických stran k postupu ministra zemědělství a uveřejnily pouze projevy jeho 

a ostatních komunistických poslanců. Čtenářům Zemědělských novin Ivan Herben 

v závěru článku vzkázal, že by si měli rozmyslet, „zda je správné, aby svými těžce 

                                                
459 si. Jiří Stříbrný se stále jen vymlouvá. Svobodné slovo. 7.1.1947, roč. 3, č. 5, s. 2. 
460 nn. Zmatek pojmů. Svobodné slovo. 15.1.1947, roč. 3, č. 12, s. 2. 
461 Ve zprávě ohledně rozsudku Ivan Suk uvedl konkrétně toto: „Národní soud uznal dnes Ferdinanda 

Jiřího Stříbrného vinným, že za zvýšeného ohrožení republiky jako novinář a jako předseda politické 
strany, tedy osoba, která měla být ostatním občanům vlasteneckým vzorem, podporoval fašistické a 
nacistické hnutí, aby rozvrátil mravní a státní vědomí československého lidu. Tohoto zločinu se 
dopustil za okolností zvláště přitěžujících a proto při výměře trestu bylo použito třetí sazby, takže byl 
odsouzen na doživotí do těžkého žaláře.“ In: si. Jiří Stříbrný – doživotně. Svobodné slovo. 19.1.1947, 
roč. 3, č. 16, s. 1.  

462 SUK, Ivan. Beran, Syrový a spol. před soudem. Svobodné slovo. 30.1.1947, roč. 3, č. 26, s. 3 
463 Ministerský předseda Rudolf Beran byl spolu ministrem národní obrany Janem Syrovým odsouzen na 

20 let vězení, ostatní členové vlády Jiří Havelka, Otakar Fischer a Josef Černý byli zcela osvobozeni. 
In: si. Beran a Syrový dvacet let žaláře. Svobodné slovo. 22.4.1947, roč. 3, č. 94, s. 1.  

464 V. Krychtálek a K. Werner byli uznáni vinnými a ještě téhož dne, 22.4.1947, popraveni. J. Křemen byl 
odsouzen na doživotí a E. Vajtauer k popravě poté, co bude dopaden. In: si. Smrt aktivistickým 
novinářům. Svobodné slovo. 23.4.1947, roč. 3, č. 95, s. 1-2.  

465 Jednalo se o článek: kbk. Odpověď ministra zemědělství zemědělskému výboru. Zemědělské noviny. 
9.1.1947, roč. 3, č. 7, s. 1-2. 
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vydřenými korunami platili komunistickou agitaci proti svým vlastním zájmům.“466  

 Napsání tohoto textu navrhl již na schůzi předsednictva Československé strany 

národně socialistické konané 10. ledna 1947 Vladimír Krajina poté, co předsednictvo 

negativně zhodnotilo způsob referování Zemědělských novin o této události. Zároveň 

však upozornilo na to, že „Zemědělské noviny redakčně podléhají ministerstvu 

zemědělství a že Jednotný svaz nemá tudíž na redakci vliv.“467 Na skutečnost, že 

Zemědělské noviny jsou ve skutečnosti plně v rukou komunistů, upozornila redakce 

Svobodného slova znovu 26. ledna 1947.468 

 Stejně tak si kritiku vysloužilo od Svobodného slova Rudé právo. Útoky z jeho 

strany nejen neustaly, ale jejich intenzita se naopak zvýšila. Na konci ledna 1947 

redakce Svobodného slova uvedla, že jí chodí mnoho dopisů, ve kterých ji čtenáři 

upozorňují na velké množství útoků, které se proti Svobodnému slovu vedou na 

stránkách Rudého práva.469 Redakce si následně sama spočítala, že např. 29. ledna 1947 

zaútočilo Rudé právo proti Svobodnému slovu na celkem třinácti místech. Toto konání 

označila redakce Svobodného slova za „znamenitý přínos k upevnění poměrů v Národní 

frontě.“470   

 Své polemické komentáře směřovalo v roce 1947 Svobodné slovo i na Právo 

lidu, ústřední tiskový orgán sociálních demokratů. Na narůstající počet článků 

zaměřených proti národním socialistům upozornilo Svobodné slovo v komentáři z 25. 

ledna 1947. Jednalo se především o obvinění, že národní socialisté mají velké řeči, 

zatímco rázné jednání jim v závěru chybí. Redakce Svobodného slova vzkázala Právu 

lidu na obranu, že Československá strana národně socialistická se již několikrát 

s úspěchem postavila vůči zásadním věcem, za jejichž prosazení se spojili právě 

sociální demokraté s komunisty.471 Na hrubé jednání ze strany Práva lidu upozornil 

27. března 1947 ve svém úvodníku i František Klátil. „Zásada slušné polemiky je, že se 

přeme o zásady a nevybíráme hnidy, že loyálně uvedeme obsah věci, se kterou 

nesouhlasíme a doprovodíme ji pak svými argumenty. Jenže obsah všeho toho, co píší o 

naší straně sociální demokrati fierlingrovského ražení v posledních týdnech – to je 

praobyčejné hrubství,“472 zkritizoval metody sociálních demokratů František Klátil.  

 V roce 1947 pokračovala i nadále ze strany Svobodného slova kritika rozhlasu. 

                                                
466 Hn. Komu slouží Zemědělské Noviny. Svobodné slovo. 12.1.1947, roč. 3, č. 10, s. 5.  
467 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 

1945-1948, Zápis o schůzi předsednictva konané 10. ledna 1947.  
468 re. Zemědělské Noviny slouží jen komunistům. Svobodné slovo. 26.1.1947, roč. 3, č. 22, s. 4.  
469 re. Název neuveden. Svobodné slovo. 29.1.1947, roč. 3, č. 24, s. 5.  
470 re. Název neuveden. Svobodné slovo. 30.1.1947, roč. 3, č. 25, s. 5.  
471 re. Sociálně demokratická neslušnost. Svobodné slovo, 25.1.1947, roč. 3, č. 21, s. 4. 
472 KLÁTIL, F. Co chtějí? Svobodné slovo. 27.3.1947, roč. 3, č. 73, s. 1-2. 
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15. ledna 1947 otiskla redakce článek, ve kterém kriticky poukázala na absenci událostí 

celonárodního významu v rámci rozhlasového zpravodajství. Rozhlasu vytkla, že 

nezmiňuje „věci, které se nějak dotýkají ožehavějších potřeb nebo problémů, i když to 

jsou naprosto věcné zprávy, jimiž se poukazuje na různá jednání členů komunistické 

strany.“473 Zatímco skutečnosti, že rozhlas necituje články ze Svobodného slova, se 

redakce již nediví, překvapilo ji, že nyní to začíná praktikovat i u Svobodných novin.474  

 V souvislosti s neuspokojující kvalitou rozhlasového vysílání pokračovala 

podpora Svobodného slova a národních socialistů také ze strany čtenářů, kteří redakci 

neustále posílali stovky souhlasných dopisů.475 K údajné nadstranickosti rozhlasu se 

v úvodníku ze dne 24. ledna 1947 vyjádřil Vladimír Kulhánek. Hlavní problém rozhlasu 

shrnul do následujících slov: „V čem je však hlavní obtíž? V tom, že si můžete jít do 

jiného českého divadla, když vás v jednom chtějí zbulíkovat. V tom, že si můžete koupit 

jiné české noviny, když vás v jedněch chtějí zvrtačit. V tom totiž, že vám zbývá jen 

nečeský rozhlas, když vás v českém rozhlase chtějí usměrňovat.“476  

 Za účelem zjištění, jaké má o rozhlasu mínění československá veřejnost, vypsala 

redakce Svobodného slova 19. ledna 1947 soutěž, v níž měli čtenáři kromě drobných 

úkolů posílat do redakce své příspěvky na jedno ze tří zadaných témat – co se jim na 

rozhlase líbí či nelíbí, proč považují rozhlas za stranický a jak tento problém vyřešit a 

které části rozhlasu by zlepšili, případně jakým způsobem.477 Tato soutěž měla u čtenářů 

Svobodného slova obrovský úspěch a ukázala, že veřejnost je s rozhlasem opravdu 

nespokojena,478 o čemž svědčilo množství zasílaných soutěžních příspěvků.479 Kritiku si 

soutěž vysloužila naopak ze strany ministra informací Václava Kopeckého, podle 

kterého stoupající počet posluchačů rozhlasu naopak svědčí o jeho stále zvyšující se 

oblibě.480   

 Proti této kritice vystoupil prostřednictvím Svobodného slova Jan Stránský – 

uvedl, že soutěž byla naprosto nestranná a zopakoval znovu hlavní problémy, které stojí 

                                                
473 re. Rozhlasové zpravodajství. Svobodné slovo. 15.1.1947, roč. 3, č. 12, s. 2. 
474 Tamtéž. 
475 Autor neuveden. Jeden z tisíce. Svobodné slovo. 16.1.1947, roč. 3, č. 13, s. 2.  
476 KULHÁNEK, Vladimír. Nadstranický rozhlas. Svobodné slovo, 24.1.1947, roč. 3, č. 20, s. 1-2. 
477 Autor neuveden. Co je vaším úkolem? Svobodné slovo. 19.1.1947, roč. 3, č. 16, s. 4. 
478 TŮMA, Mirko. Chceme lepší rozhlas. Svobodné slovo. 5.3.1947, roč. 3, č. 54, s. 1-2. 
479 25.3.1947 Svobodné slovo otisklo na titulní straně jeden z těchto čtenářských příspěvků, ve kterém 

čtenář z Kroměříže napsal mimo jiné následující: „Lze říci, že propaganda zabíjí informaci a 
tendenčnost ubíjí umění. (...) Posluchači mají právo žádat, aby nynější rozhlas byl daleko lepší než 
dřívější, aby rozhlasové umění a vedení drželo krok s vývojem rozhlasové techniky tím více, že 
mnohem větší počet posluchačů dává větší možnosti po stránce technické i umělecké. Nynější směr 
rozhlasu zaviňuje, že některé nedostatky, které se na první pohled zdají závadami odbornými, při 
bližším ohledání poznávají se jako důsledky stranickosti.“ In: V (Kroměříž). O lepší československý 
rozhlas. Svobodné slovo. 25.3.1947, roč. 3, č. 71, s. 1.  

480 re. Znárodnit také náš rozhlas. Svobodné slovo. 13.3.1947, roč. 3, č. 61, s. 2.  
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za nízkou kvalitou rozhlasu. Zdůraznil zejména personální obsazení členy pouze jedné 

strany a poukázal i na jednostrannost rozhlasového zpravodajství, které v důsledku 

podává veřejnosti zcela zkreslený obraz o mezinárodním dění: „Z denního přehledu 

tisku se dozví posluchač velmi důkladně, o čem píše Rudé Právo, ale stanovisko listů 

ostatních stran je podáváno zkráceně a překrouceně. Ze zahraničních listů jsou 

soustavně citovány jen listy komunistické, takže na příklad pokud jde o Anglii, nabude 

náš posluchač dojem, že hlavním britským listem je komunistický Daily Worker – 

ačkoliv jde jen o malý časopis, vydávaný takřka s vyloučením veřejnosti.“481  

 K otázce rozhlasu se ve Svobodném slově následně vyjádřili i Jaroslav Stránský 

a Prokop Drtina v souvislosti s falešným tvrzením programového ředitele rozhlasu 

Miroslava Očadlíka o jejich možném zařazení do rozhlasového vysílání. Zatímco 

Jaroslav Stránský by do rozhlasu pravidelně mluvil rád, nebylo mu to však 

umožněno,482 Prokop Drtina svoji případnou účast v rozhlasovém vysílání označil 

v důsledku své ministerské funkce za nemožnou. Zdůraznil však, že o tom, zda je 

rozhlas stranický, nerozhoduje ani tak výběr politických komentátorů, jako hlavně 

náplň jeho programu a povaha zpravodajství určená výběrem a výkladem zpráv.483 

Podle Ivana Herbena rozhlas své stranické zaměření ukázal hned po Drtinově projevu, 

když ho nezačlenil do rozhlasového přehledu tisku. „Rozhlas skutečně nemohl lépe 

svou stranickost prokázat,“484 dodal Ivan Herben.  

 14. června 1947 Svobodné slovo sice uznalo určité zlepšení v rozhlasovém 

vysílání, uvedlo, že „pod tlakem veřejného mínění snaží se už nebýti jen hlásnou 

troubou zásad a potřeb jedné složky Národní fronty“,485 nedostatek objektivity a 

věcného informování však stále ještě spatřovalo zejména u parlamentního 

zpravodajství.486 

 Z hlediska čistě stranických záležitostí byl rok 1947, zejména jeho první 

polovina, pro Československou stranu národně socialistickou rokem několika 

významných a slavnostních událostí. Jednalo se především o  50. výročí jejího založení 

a o uskutečnění XIV. valného sjezdu.487 To vše se samozřejmě odrazilo i ve Svobodném 

                                                
481 Tamtéž. 
482 ma. Pravda o rozhlasových projevech ministra dr. Stránského. Svobodné slovo. 14.3.1947, roč. 3, č. 

62, s. 2.  
483 re. Proč nemluví Pavel Svatý. Svobodné slovo. 18.3.1947, roč. 3, č. 65, s. 3. 
484 nn. Stranickost rozhlasu. Svobodné slovo. 19.3.1947, roč. 3, č. 66, s. 5.  
485 J.Z. Rozhlasová objektivita. Svobodné slovo. 14.6.1947, roč. 3, č. 138, s. 2.  
486 Tamtéž. 
487 XIV. valný sjezd se konal v Praze od 27. února 1947 do 2. března 1947. Československá strana 

národně socialistická sjezd pojímala jako nejvýznamnější událost v poválečné stranické činnosti. 
Velký význam mu přikládala také z hlediska vnitropolitického. In: KOCIAN, Jiří. Sjezd 
Československé strany národně socialistické v předvečer padesátiletého jubilea v roce 1947. In 
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slově. To 14. ledna 1947 přineslo zprávu o zahájení jubilejního roku Československé 

strany národně socialistické spolu s výňatky projevů, které v rámci krajské konference 

v Praze pronesli její čelní představitelé. Petr Zenkl na konferenci mimo jiné prohlásil, 

že „strana za minulých padesát let skvěle osvědčila oprávněnost své existence. Kdyby 

nebylo dnes čs. strany národně socialistické, musila by být založena stejně, jako musila 

být založena před padesáti lety. (...) Jedinou devisou pro nás všechny je: S Benešem a za 

Benešem pro zdar národa a republiky.“488  

 Otázky nadcházejícího stranického sjezdu a zároveň odhodlání vzdorovat 

komunistické straně se ve svém úvodníku dotkl František Klátil 18. ledna 1947. 

V počátku připomněl těžké chvíle roku 1938 a následně uvedl, že komunistům jsou 

jejich současná ministerstva a moc málo platné, protože vůle lidu je silnější. „Přichází 

chvíle, kdy jménem lidu budeme mluviti také my. Naše strana bude záhy konati svůj 

sjezd. Naši političtí odpůrci – ovšemže v rámci Národní fronty – pokládají za vhodné a 

dovolené, pokusiti se tuto stranu rozložit a dokázati, že v ní není ideové jednoty. 

Nedokáží ničeho a nerozloží nic. Jsme jako ta skála a jako ten dub,“489 prohlásil 

s odhodláním František Klátil. 

 Od 7. února 1947 otiskovalo Svobodné slovo na třetí straně anketu s názvem Co 

čekáme od sjezdu, v níž jednotliví krajští důvěrníci strany vyjádřili svá přání a 

očekávání od nadcházejícího valného sjezdu.490 Velký význam celého sjezdu, jenž se 

měl stát historickým mezníkem v novodobých dějinách strany, vyzdvihl v úvodníku 

z 16. února 1947 Prokop Drtina.491 23. února 1947 patřil úvodník Františce Zemínové, 

která v něm připomněla významnou úlohu žen v dosavadní historii Československé 

strany národně socialistické492 a zároveň se na titulní straně Svobodného slova objevil 

podrobný program blížícího se sjezdu. V den jeho zahájení vyšlo Svobodné slovo se 

slavnostním nadpisem v červené barvě a takřka celá první strana, které dominovala 

fotografie Petra Zenkla, byla věnována sjezdovým záležitostem. „Po čtyři dny budeme 

jednat a vyznačíme si cestu pro léta příští. Tou cestou pak půjdeme a budeme mít jen 

jeden cíl: prospěch národa. Prohlašuji toto historické zasedání za zahájené a přeji mu 

největší úspěch,“ prohlásila v rámci úvodního zasedání zastupitelstva strany Františka 

                                                                                                                                          
DEJMEK, Jindřich; HANZAL, Josef. České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století : 
sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka. Vyd. 1. Praha : Historický ústav AV ČR, 
1997, s. 489.  

488 r. S Benešem a za Benešem. Svobodné slovo. 14.1.1947, roč. 3, č. 11, s. 1-2. 
489 KLÁTIL, f. Strach, který těší. Svobodné slovo. 18.1.1947, roč. 3, č. 15, s. 1-2. 
490 Autor neuveden. Co čekáme od sjezdu. Svobodné slovo. 7.2.1947, roč. 3, č. 32, s. 3.  
491 DRTINA, Prokop. Sjezd strážců demokracie. Svobodné slovo. 16.2.1947, roč. 3, č. 40, s. 1-2. 
492 ZEMÍNOVÁ, Fráňa. Ženy ve službách národa a strany. Svobodné slovo. 23.2.1947, roč. 3, č. 46, s. 1-

2.  
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Zemínová.493  

 Titulní straně dne následujícího opět dominovala výrazná fotografie, tentokrát 

Josefa Davida, doprovozená zněním jeho zahajovacího projevu.494 Atmosféru z místa 

dění popsalo Svobodné slovo následovně: „Slavnostní výzdoba obrovského sálu, který 

pojme přes 3000 účastníků, dodávala zasedání krásný rámec. (...) Krátce po deváté 

hodině vstupují do sálu hosté za zvuku slavnostní zdravice, kterou k padesátému výročí 

strany složil Václav Vačkář a kterou za řízení profesora Šimsy hrají pražští pozounéři. 

Hosté jsou uvítáni upřímným potleskem. Hned za nimi vstupuje předsednictvo strany. 

Tisícihlavé shromáždění propuká v nadšení, které nezná mezí. Volání slávy zní do 

hromového potlesku a zdá se, že bude nekonečné. Je to nejkrásnější projev bratrské 

sounáležitosti a lásky, která je nezničitelným poutem nás všech v této straně.“495 

Svobodné slovo dále přineslo rozsáhlý výtah z projevu Petra Zenkla496 a také pozdrav a 

vyjádření úcty prezidentu Benešovi a jeho ženě,497 včetně prezidentovy zpětné 

odpovědi.498 

 Ve slavnostním duchu se nesla jednotlivá vydání Svobodného slova až do 

4. března 1947. Autorem úvodníku z 2. března 1947 byl sám Ivan Herben. Vyjádřil 

v něm uspokojení nad právě ukončeným sjezdem a vyzdvihl zejména veřejné přátelské 

objetí Petra Zenkla a Josefa Davida snažíce se tak vyvrátit jakékoli možné domněnky o 

údajné nejednotnosti strany. „Kde slzí muži, běží vždy o velké věci. A zde nešlo o nic 

menšího, než o naprostou jednotu myslí i srdcí všech odpovědných představitelů strany 

a s nimi, v nich a skrze ně o jednotu celé strany. (...) Překvapením mohl být tento 

polibek dvou mužů jen těm, kdo byli ochotni věřit, co si sami vymysleli,“499 dodal Ivan 

Herben.  

 Celý sjezd ukončil ve Svobodném slově 4. března 1947 Bohuslav Šantrůček, 

stoupenec národních socialistů. Ve svém úvodníku vyzdvihl historický význam  

předchozích sjezdů, uvedl, že v tom právě uplynulém byla všechna usnesení 

jednomyslně schválena, poděkoval všem stoupencům za důvěru, kterou vložili ve 

vedení strany, a ujistil je, že nebudou zklamáni. V závěru však také uvedl, v čem se 

tento sjezd odlišoval od předchozích: „Tentokrát jsme se ocitli však v situaci podstatně 

jiné. Bojujeme o uznání velikých principů ideových. A tu nesmí být zmatků v hlavách a 

                                                
493 re. Ve službách národa. Svobodné slovo. 27.2.1947, roč. 3, č. 50, s. 1.  
494 DAVID, Josef. Hrdý pohled zpátky. Svobodné slovo. 1.3.1947, roč. 3, č. 51, s. 1, 3. 
495 re. XIV. valný sjezd strany zahájen. Svobodné slovo. 1.3.1947, roč. 3, č. 51, s. 1. 
496 ZENKL, Petr. Jsme tu, protože nás národ potřebuje. Svobodné slovo. 1.3.1947, roč. 3, č. 51, s. 2-5. 
497 Autor neuveden. Láska a dík presidentu Benešovi. Svobodné slovo. 1.3.1947, roč. 3, č. 51, s. 3.  
498 Autor neuveden. Presidentův pozdrav sjezdu. Svobodné slovo. 1.3.1947, roč. 3, č. 51, s. 1-2. 
499 HERBEN, Ivan. Polibek. Svobodné slovo. 2.3.1947, roč. 3, č. 52, s. 1-2.  
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srdcích, tu musí být jednota naprostá, úplná a manifestační. XIV. sjezd strany podal 

skvělý důkaz, že zde tato jednota je, a že bez této jednoty nemohla by jít strana s tím 

nadšením kupředu, s jakým jde.“500 Součástí tohoto čísla Svobodného slova byla navíc i 

speciální příloha obsahující šestistránkový projev Petra Zenkla pojednávající o 

stranickém programu.501  

 K uplynulému sjezdu se zpětně vracel ještě sloupek z 11. března 1947, v němž 

redakce Svobodného slova vystoupila proti sociálním demokratům v souvislosti 

s pomluvami, které o národních socialistech při příležitosti sjezdu šířili, a Právo lidu 

obvinila z užívání „stříbrňáckých metod“. „Náš sjezd rozmetal všechny výmysly 

pražského vedení sociální demokracie o rozporech v naší straně. (...) Náš sjezd ukázal 

jasně celé veřejnosti, že čs. strana národně socialistická není ovládána jednotlivci, 

nýbrž myšlenkou, což se o straně sociálně demokratické říct nedá,“502 uvedla redakce 

na obranu národních socialistů. 

 Způsob, jakým Svobodné slovo pojednávalo jak o přípravách, tak o celém 

průběhu sjezdu, následně ocenil především Petr Zenkl. V dopise, který adresoval Ivanu 

Herbenovi, vyjádřil osobní poděkování celé redakci Svobodného slova a zejména pak 

jeho šéfredaktorovi. „Nemohu nevidět, jakou práci pro zdar sjezdu vykonal ústřední 

orgán strany, Svobodné Slovo, a to jak v přípravě sjezdu, tak referováním o hlavních 

sjezdových dnech. Znám Tě dobře, znám Tvůj opravdový vztah ke straně i Tvou 

oddanost programu, jehož prostřednictvím stojíme ve službách národa a republiky, a 

plně oceňuji Tvoji poctivou a horlivou práci, o níž vím, že ji konáš za poměrů 

mimořádně nesnadných,“503 vzkázal Herbenovi Petr Zenkl. To vše zopakoval i na 

schůzi ústředního výkonného výboru Československé strany národně socialistické, kde 

pochvalu Ivanu Herbenovi udělil veřejně a prohlásil, že „vede ústřední orgán ku 

prospěchu strany.“504 

 Po skončení sjezdu se pozornost Svobodného slova zaměřila na padesáté výročí 

založení strany a blížící se jubilejní oslavy. V souvislosti s  výročím vycházel denně od 

13. března 1947 na druhé straně sloupek vracející se k událostem počátků strany přesně 

před padesáti lety.505 5. dubna informovalo Svobodné slovo o vzpomínkovém zasedání 

                                                
500 ŠANTRÚČEK, Bohuslav. Po sjezdu. Svobodné slovo. 4.3.1947, roč. 3, č. 53, s. 1-2. 
501 ZENKL, Petr. Stojíme na přední stráži demokratického socialismu. Svobodné slovo, zvláštní příloha. 

4.3.1947, roč. 3, č. 53, s. 1-6. 
502 re. Klepy-klepy...Svobodné slovo. 11.3.1947, roč. 3, č. 59, s. 2. 
503 Národní archiv, fond Zenkl Petr, Dr., kart. 3, sg. 33-1/33, s. 14. 
504 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 78, Schůze předsednictva strany 

1945-1948, Zápis o schůzi ústředního výkonného výboru strany konané 15. března 1947.  
505 K.S. Před padesáti lety. Svobodné slovo. 13.3.1947, roč. 3, č. 61, s. 2.  
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předsednictva ústředního výkonného výboru strany na Staroměstské radnici506 a velký 

dík zakladatelům národně socialistického hnutí vyjádřil o den později ve svém 

úvodníku i Ivan Herben.507  

 Příležitostí pro vyjádření jednoty a síly se pro národní socialisty stal 1. květen 

1947. V ten den vyšlo Svobodné slovo v rozsahu dvaceti stran, opět s úvodníkem Ivana 

Herbena, v němž za národní socialisty vyjádřil, co pro ně první máj znamená: 

„Červeno-bílé první máje byly vždy nikoli jen projevem síly a mohutnosti hnutí, ale 

hlavně projevem síly a mohutnosti lásky k ideám, které v tento den oslavou práce 

uctíváme, především pak lásky člověka k člověku a projevem radosti z vykonaného díla. 

(...) Srdce, láska, radost a píseň byly vždy hlavními účastníky národně socialistických 

oslav Svátku práce.“508  

 V rámci oslav padesátého výročí založení strany přineslo též 1. května 1947 

Svobodné slovo zprávu o uskutečněném pražském setkání národně socialistických 

novinářů za účasti Petra Zenkla, dále bývalého šéfredaktora tehdejšího Českého slova 

Jiřího Pichla a samozřejmě i Ivana Herbena. Petr Zenkl ve svém projevu ocenil službu, 

kterou národně socialistický tisk vykonal pro národ, uvedl, že i nadále se má ubírat 

dosavadní cestou a důraz položil především na svobodu v novinářském povolání. 

„Chceme míti také svobodné novináře a náš tisk musí býti prostředkem služby národu. 

Jedině cestou slova opravdu svobodného a slova věrně českého dospíváme k tomu, že se 

náš národně socialistický tisk stává pravdivou tribunou veřejného mínění veliké části 

národa,“509 uvedl Petr Zenkl na závěr. Ivan Herben následně přečetl rezoluci, v níž 

s odkazem na Karla Havlíčka Borovského, T. G. Masaryka a Edvarda Beneše vyzdvihl 

odhodlání a povinnost sloužit národu a za všechny pak pronesl, že „novináři čs. strany 

národně socialistické jsou rozhodnuti zúčastnit se všemi silami na budování republiky a 

jejího nového řádu. To znamená, že jsou odhodláni přispět kladně všude, kde je toho 

třeba, ale nevzdávají se při tom práva konstruktivní kritiky, neboť jsou za jedno 

s Karlem Havlíčkem, že neznati své vady je slabost škodící každému a nejvíce 

vládám.“510 

 18. a 25. května 1947 vyšlo Svobodné slovo u příležitosti blížících se oslav se 

zvláštní bezplatnou přílohou Československé strany národně socialistické, v níž se 

čtenáři mohli dočíst všechny potřebné informace a přehled plánovaných akcí 

uskutečněných v rámci oslav. Od 1. června 1947 bylo slavnostem strany podřízeno 
                                                
506 jk. Jsme silnější než kdykoli dříve. Svobodné slovo. 5.4.1947, roč. 3, č. 81, s. 1,3.  
507 HERBEN, Ivan. Česká cesta. Svobodné slovo. 6.4.1947, roč. 3, č. 82, s. 1-2.  
508 HERBEN, Ivan. Po padesáté. Svobodné slovo. 1.5.1947, roč. 3, č. 102, s. 1-2. 
509 jk. Sloužit národu i bratrství mezi národy! Svobodné slovo. 1.5.1947, roč. 3, č. 102, s. 3.  
510 Tamtéž.  
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takřka vše. V ten den vyšel na titulní straně Svobodného slova uvítací článek Františka 

Klátila určený všem, kteří se pražských slavností zúčastní. „Tak vás všechny, na prahu 

sjezdového týdne pozdravujeme, plni nedočkavosti a s touhou po šťastném shledání na 

březích Vltavy. Praha vás očekává, Praha vás v radosti a dojetí vítá,“511 vzkázal 

národně socialistickým stoupencům František Klátil a o pět dní později upozornil na 

blížící se manifestační průvod, který označil za „něco, co Praha dávno neviděla a 

dávno neuvidí.“512  

 Slavnostní číslo Svobodného slova z 8. června 1947 mělo výjimečných třicet dva 

stran. Celou první stranu, vytištěnou ve sváteční úpravě s červenou barvou písma, 

zabíral projev Petra Zenkla. „Padesát roků práce a padesát roků bojů. Půl století ve 

službách národa – těmito několika slovy lze nejstručněji a nejvýstižněji vyjádřiti historii 

strany, která dnes stotisícovým pochodem Prahou vzpomíná své slavné minulosti,“513 

zaznělo v jeho úvodu. Petr Zenkl v něm dále vyjádřil velký vděk zakladatelům národně 

socialistického hnutí a odhodlání pokračovat v tradicích a politické linii, kterou 

započali. Pozornost věnoval též neustále narůstajícímu počtu stoupenců Československé 

strany národně socialistické, zároveň ale upozornil, že „naše síla není jen v našem 

množství, je především v naší ideji humanitního, demokratického a československého 

socialismu.“514 Dále následovaly např. tradiční články Františky Zemínové o úloze žen 

v Československé straně národně socialistické515 či Oty Hory vyzdvihující naopak 

národně socialistickou mládež jako nezanedbatelnou složku strany.516 Velký prostor byl 

též dán odbojové činnosti národních socialistů za 2. světové války – o významu 

domácího odboje přinesl rozsáhlé pojednání Vladimír Krajina,517 odboj zahraniční zase 

kladně zhodnotil Julius Firt.518  

 K uplynulým oslavám se vrátila i čísla následujících dní. Takřka celou titulní 

stranu z 10. června 1947 zabírala rozsáhlá fotografie ze slavnostního průvodu doplněná 

reportáží z místa konání519 a dne následujícího vedení strany vyjádřilo na první straně 

Svobodného slova upřímné poděkování všem, kteří se slavností zúčastnili či se podíleli 

na jejich organizaci.520 Jubilejní slavnosti se však staly také ideální příležitostí pro 

                                                
511 kf. Všichni na sjezd! Svobodné slovo. 1.6.1947, roč. 3, č. 127, s. 1.  
512 kf. Poslední přípravy na cestu do Prahy. Svobodné slovo. 6.6.1947, roč. 3, č. 131, s. 1.  
513 ZENKL, Petr. Padesát let ve službách národa. Svobodné slovo. 8.6.1947, roč. 3, č. 133, s. 1.  
514 Tamtéž.  
515 ZEMÍNOVÁ, Fráňa. Nejvlivnější ženské hnutí. Svobodné slovo. 8.6.1947, roč. 3, č. 133, s. 2.  
516 HORA, Ota. Mládež národní a socialistická ve službách národa. Svobodné slovo. 8.6.1947, roč. 3, č. 

133, s. 3. 
517 KRAJINA, Vladimír. Domácí odboj za války. Svobodné slovo. 8.6.1947, roč. 3, č. 133, s. 10. 
518 FIRT, Julius. Zahraniční odboj za války. Svobodné slovo. 8.6.1947, roč. 3, č. 133, s. 10. 
519 jk. Průvod sedmi hodin. Svobodné slovo. 10.6.1947, roč. 3, č. 134, s. 1-2.  
520 Autor neuveden. S bezpříkladným nadšením do druhé padesátky. Svobodné slovo. 11.6.1947, roč. 3, č. 
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komunisty očernit Československou stranu národně socialistickou. 19. června 1947 tak 

Ivan Herben ve Svobodném slově odsoudil komunistickou stranu za to, že ve svých 

pražských propagačních skříňkách vystavuje seznam vulgárních hesel, která byla 

údajně slyšet v manifestačním průvodu, označil toto konání za zbytečné provokace a 

národní socialisty vyzval, aby je ignorovali.521 

 Rok 1947 se ovšem nenesl pouze ve znamení stranických oslav, nýbrž přinesl i 

zásadní politické události, z nichž mnohé způsobily vážné spory uvnitř Národní fronty. 

26. ledna 1947 vyšel ve Svobodném slově úvodník podepsaný kolektivně celou redakcí. 

Ta v něm reagovala na projev Klementa Gottwalda, který přednesl v rámci zasedání 

ústředního výboru komunistické strany a v němž za hlavní potíže současnosti označil 

špatné poměry v rámci Národní fronty, zejména pak nárůst reakčních sil uvnitř 

některých politických stran. K tomu se redakce Svobodného slova vyjádřila následovně: 

„Nikoliv, není to reakce, co ohrožuje Národní frontu. V čem tedy tkví nebezpečí pro její 

jednotu? Komunisté sami správně mnohokrát zdůraznili, že dnešní vláda Národní fronty 

není jednou z oněch koaličních vlád, jaké jsme mívali v první republice: je to vláda, 

která nevznikla ad hoc nýbrž na základě společného programu. Tento program není 

národně socialistický, není lidovecký, není sociálně demokratický – ale není také 

komunistický. Každá z našich stran k němu něčím přispěla a každá  při jeho dohodování 

musila v něčem ustoupit. Výsledek této dohody musí však být společný, a to od začátku 

až do konce.“522  

Redakce Svobodného slova v článku dále vyjádřila svoji víru v budoucí existenci 

Národní fronty jakožto rozhodujícího činitele v republice a ocenila přínos, kterým k 

jejímu utvoření Klement Gottwald i se svojí stranou přispěl a v samém závěru dodala, 

že „Národní frontu neohrožuje kritika, nýbrž zjevy, které kritiku vyvolávají, a že tyto 

zjevy odstraní jen společná dobrá vůle a věrnost společnému nadstranickému 

programu.“523  

 Po tomto úvodníku, ačkoli neměl být polemikou a nebyl psán v bojovném 

duchu, následoval ostrý útok na národní socialisty ze strany Rudého práva,524 vůči 

kterému se Svobodné slovo vymezilo o pět dní později v titulním článku nazvaném Kdo 

rozbíjí Národní frontu. Svoji kritiku však směřovalo pouze na komunistický tiskový 

                                                                                                                                          
135, s. 1-2.  

521 nn. Lživé provokace pražských komunistů. Svobodné slovo. 19.6.1947, roč. 3, č. 142, s. 1. 
522 re. Diskuze s Gottwaldem. Svobodné slovo. 26.1.1947, roč. 3, č. 26, s. 1-2.  
523 Tamtéž.  
524 Jednalo se o článek z 28.1.1947, ve kterém Rudé právo mimo jiné obvinilo Svobodné slovo, že to, co 

koná, „není demokratická kritika, ale útoky na samotné základy výsledků naší národní revoluce.“ In: 
Autor neuveden. Kam kráčí nár. soc. strana? Rudé právo. 28.1.1947, roč. 27, č. 23, s. 2.  
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orgán a ohledně samotné strany vzneslo naději, že s útočnou reakcí nemá nic 

společného. „Pokud jde o samotnou komunistickou stranu, chceme věřit, že její vedení 

se neztotožňuje s podobným způsobem polemik, na jejichž úroveň kleslo Rudé Právo. 

Vedoucí strana, která chce být páteří vládní koalice, stěží by totiž podobné stříbrňácké 

methody smířila se státnickým úkolem, který jí je svěřen. Jestliže se však mýlíme a Rudé 

Právo vskutku tlumočí novou linii naší, dnes nejsilnější strany, pak si tuto novou linii 

nedovedeme vyložit jinak než jako pokus přebudovat dnešní vládní sestavu v sestavu 

novou,“525 prohlásila redakce Svobodného slova.  

 19. února 1947 Svobodné slovo odsoudilo útoky na národně socialistického 

ministra školství Jaroslava Stránského, které proti němu vedou komunisté, a ve své 

kritice prohlásilo, že komunistům jde pouze o politickou moc a nikoli o kulturu a 

záležitosti s ní spojenými. „Je to nekulturní politická chamtivost pod pláštíkem kultury, 

nic víc,“526 upřesnilo Svobodné slovo. 

 Zatímco následující měsíce se nesly, jak již bylo výše zmíněno, ve znamení 

jubilejních oslav a stranického sjezdu, od poloviny června 1947 je již možné ve 

Svobodném slově zaznamenat stále intenzivnější napětí nejen mezi národními socialisty 

a komunisty, ale i ostatními politickými stranami. 17. června 1947 se redakce dotkla 

komunistické touhy po moci, když uvedla následující: „I když zatím o některých věcech 

a jevech nepíšeme, nebojte se, milí čtenáři, že jich nevidíme. Nejsme slepí. A máme oči i 

uši v těch úředních úřadech, kde se mocensky projevuje touha po monokracii, po 

jedinovládě, jisté politické strany, kterou uhádnout vám nebude za těžko. (...) Přijde 

chvíle, kdy o těchto věcech bude podrobně mluveno před celou veřejnozaměstnaneckou 

veřejností. Dovolíte nám, abychom si tuto chvíli vybrali tak, aby pánům byla co 

nejnepříjemnější?“527  

 Hned o den později přirovnalo Svobodné slovo psychologii komunistů 

k psychologii totalitních systémů, jejímž cílem je šířit strach, a dodalo, že není možné si 

v posledních týdnech nevšimnout vzrůstající nejistoty ve společnosti, za níž mohou 

poplašné zprávy z Bulharska, Maďarska a Rumunska.528 20. června 1947 přineslo 

Svobodné slovo zprávu o uskutečněné schůzi poslaneckého klubu Československé 

strany národně socialistické, na níž se jeho členové ostře postavili vůči teroru 

uplatňovanému proti národním socialistům v určitých rezortech státní správy529 a o dva 

dny později ujistilo předsednictvo Československé strany národně socialistické 
                                                
525 re. Kdo rozbíjí Národní frontu. Svobodné slovo. 31.1.1947, roč. 3, č. 26, s. 1-2.  
526 ma. Frontální útoky na ministra školství. Svobodné slovo. 19.2.1947, roč. 3, č. 42, s. 2.  
527 Autor nečitelný. Nebojte se vidíme. Svobodné slovo. 17.6.1947, roč. 3, č. 140, s. 2.  
528 ma. Propagace strachu. Svobodné slovo. 18.6.1947, roč. 3, č. 141, s. 2.  
529 d. Odmítáme organisovaný teror. Svobodné slovo. 20.6.1947, roč. 3, č. 143, s. 1.  
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nekomunistické příslušníky SNB, že je uchrání před politickým útiskem komunistů. 

Toto prohlášení bylo učiněno na základě množících se zpráv o zbavování 

nekomunistických členů SNB jejich pracovních míst. „Stranický nátěr se dává SNB 

shora a násilně,“530 zaznělo mimo jiné v prohlášení.  

 K propouštění a penzionování osvědčených nekomunistických příslušníků SNB 

se kriticky vyjádřil v úvodníku Svobodného slova z pozice člena bezpečnostního výboru 

také Ota Hora. Ministrovi vnitra vzkázal, že toto konání nemá za následek zlepšení 

úrovně SNB, ale že se tak naopak děje pouze ve prospěch komunistické strany, jejíž 

zájmy se tak staví nad zájmy celého národa a republiky. Kromě toho dále uvedl, že 

„občané si nepřejí bezpečnostní služby, složené výhradně a záměrně z členů jediné 

politické strany. Právem v tom vidí cestu k totalitě, jíž je syto.“531  

 V úvodníku ze dne 29. června 1947 vystoupil proti provokačním praktikám 

komunistů sám Ivan Herben. Uvedl, že ačkoli Klement Gottwald slíbil Petru Zenklovi a 

Prokopu Drtinovi zastavení této štvavé kampaně, komunisté v ní nejen stále pokračují, 

ale také ji stupňují. „Komunistický tisk zaplavuje denně nová zátopa lží, agitační 

skříňky budí denně veřejné pohoršení, na Příkopech před komunistickým sekretariátem 

kupí se od rána do noci hordy Agitpropem placených flákačů, kteří obtěžují kolemjdoucí 

štvavými debatami,“532 dodal Ivan Herben a v souvislosti s tím vznesl předpoklad, že 

ačkoli u Klementa Gottwalda byly patrné snahy o sjednání klidu v rámci vlastní strany, 

nemá v ní zřejmě dostatečně silný vliv, což by mohlo nasvědčovat možnému rozvratu 

uvnitř komunistické strany Československa.533 Následně muselo Svobodné slovo čelit 

obvinění ze strany komunistů, že se národní socialisté spolu se svým ústředním 

tiskovým orgánem staví do protisovětského a obecně protislovanského postoje, když 

nevěnují dostatečnou pozornost událostem důležitých z pohledu komunistické strany. 

Svobodné slovo na obranu zdůraznilo, že národní socialisté vyznávali prosovětskou 

politiku mnohem dříve, než samotní komunisté.534  

 Do politických událostí Československa v druhé polovině roku 1947 výrazně 

zasáhl tzv. Marshallův plán.535 První zmínky o hospodářské pomoci ze strany USA se 

                                                
530 n.s. Odstraňování nekomunistů z SNB pokračuje. Svobodné slovo. 22.6.1947, roč. 3, č. 145, s. 1.  
531 HORA, Ota. Pane ministře vnitra, protestuji! Svobodné slovo. 24.7.1947, roč. 3, č. 171, s. 1-2. 
532 HERBEN, Ivan. Agitprop contra Republika. Svobodné slovo. 29.6.1947, roč. 3, č. 151, s. 1-2. 
533 Tamtéž. 
534 re. Nová taktika. Svobodné slovo. 11.7.1947, roč. 3, č. 160, s. 2.  
535 Marshallovým plánem se označuje program americké hospodářské pomoci evropským státům, s jehož 

návrhem přišel v červnu 1947 americký ministr zahraničí George Marshall. Podmínkou bylo, že 
evropské státy se shodnou na tom, jakého charakteru by pomoc měla být. Základem tak byla 
myšlenka, že se nebude jednat o pomoc jednotlivým zemím, ale „Evropě, jejíž státy budou 
spolupracovat, aby společně překonaly válečný rozvrat.“ In: CUHRA, Jaroslav, et al. České země 
v evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Vyd 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006, s. 167.  
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ve Svobodném slově objevily 14. a 18. června 1947,536 doplněné 25. června 1947 

zprávou, že události posledních dní dávají naději, že „Sovětský svaz je připraven na 

plnou, otevřenou a kladnou diskusi o Marshallově plánu.“537 Všechny tyto zprávy však 

byly pouze strohým informováním, převzatým navíc z agenturního zpravodajství. První 

informaci, i když opět ve velmi krátkém rozsahu, o postoji československé vlády 

k nabídce hospodářské pomoci přineslo Svobodné slovo 26. června 1947538 a  

4. července 1947 se na titulní straně Svobodného slova objevila zpráva o pozvání 

Československa na konferenci do Paříže.539 Následné rozhodnutí československé vlády 

účastnit se pařížských jednání, o kterém Svobodné slovo zpravilo 8. července 1947,540 

kladně ohodnotil západní tisk, z něhož Svobodné slovo citovalo hned na titulní straně 

9. července 1947. „Účast Československa na evropských plánech se může projevit jako 

most, po němž by mohl přijít Molotov zaujmout místo v křesle, jež pro něho zůstává 

připraveno,“541 otisklo  Svobodné slovo výňatek z britského listu News Chronicle.  

 11. července 1947 však nastal v celé události obrat. První strana Svobodného 

slova toho dne přinesla zprávu o tom, že Československo svoji účast na konferenci 

odvolalo. Důvodem měla být neúčast i dalších států střední a východní Evropy, s nimiž 

bylo Československo spojeno smluvními závazky. „Za této situace byla by 

československá účast vykládána jako akt, směřující proti přátelství se Sovětským svazem 

a ostatními našimi spojenci. Proto vláda jednomyslně rozhodla, že se této konference 

nezúčastní,“542 upřesnilo Svobodné slovo ve své zprávě náhlý zamítavý postoj 

k pařížské konferenci a hned následujícího dne přineslo rozsáhlejší článek, kterým se 

snažilo vyvrátit tvrzení zahraničního tisku, že za odmítnutí účasti na konferenci může 

nátlak, jemuž měla čelit československá vládní delegace nacházející se tou dobou 

v Moskvě.543 „Svým původním rozhodnutím jsme podali důkaz, že chceme k takové 

úpravě přispět, a jsme přesvědčeni, že k tomu budeme mít příležitost, až se překlene 

                                                
536 up-z. Bevin vítá americkou pomoc. Svobodné slovo. 14.6.1947, roč. 3, č. 138, s. 1., m-Zvl. zpráva 

Svob. slova. V Paříži významná jednání o Evropě. Svobodné slovo. 18.6.1947, roč. 3, č. 141, s. 1-2.  
537 up. Spolupráce velmocí na pomoc Evropě. Svobodné slovo. 25.6.1948, roč. 3, č. 147, s. 1. 
538 d. Vláda o Marshallově plánu. Svobodné slovo. 26.6.1947, roč. 3, č. 148, s. 2. 
539 up. Československo zváno na konferenci do Paříže. Svobodné slovo. 4.7.1947, roč. 3, č. 155, s. 1.  
540 o. ČSR na hospodářskou konferenci do Paříže. Svobodné slovo. 8.7.1947, roč. 3, č. 157, s. 1.  
541 (dm – Zvláštní zpráva Svob. Slova). Devět států přijalo pozvání do Paříže. Svobodné slovo. 9.7.1947, 

roč. 3, č. 158, s. 1.  
542 čt. Československo odvolalo účast na pařížské konferenci. Svobodné slovo. 11.7.1947, roč. 3, č. 160.  
543 Vládní delegaci, která do Moskvy odletěla 10.7.1947, tvořili Prokop Drtina, Jan Masaryk a Klement 

Gottwald. Podle vzpomínek Prokopa Drtiny došlo k prvnímu názorovému střetnutí tehdy, když s J. 
Masarykem několik hodin po příletu zjistili, že K. Gottwald se vydal za jejich zády na tajné jednání se 
Stalinem, který mu jasně řekl, že si nepřeje, aby Československo účast na Marshallově plánu přijalo. 
Společná schůzka všech se poté konala ještě týž večer v Kremlu, kde se i nadále nepodařilo Stalinovo 
stanovisko ohledně účasti Československa na pařížské konferenci zvrátit. In: DRTINA, Prokop. 
Československo můj osud. Sv. 2., kniha 2. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 327-336. 
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dnešní rozpor mezi Západem a Východem a až bude jednáno o úpravu skutku 

evropskou, k níž by dnes bez účasti Sovětského svazu nebylo možno dospěti,“544 zněl 

jeden z důvodů o absenci Československa na pařížské konferenci.  

 Národní socialisté se k celé situaci prostřednictvím Svobodného slova vyjádřili 

poprvé až 22. července 1947. Petr Zenkl označil prvotní rozhodnutí o účasti na 

konferenci za správné, dále ovšem uvedl, že vzhledem ke stanovisku, které Sovětský 

svaz sdělil československé vládní delegaci v Moskvě, „politické hledisko převážilo 

hledisko hospodářské.“545 Petr Zenkl ve svém projevu taktéž vyzdvihl význam 

spojenectví se sovětskou mocností, když pronesl: „Nemusím jistě zdůrazňovat, jaké má 

pro nás spojenectví s naším velikým sousedem cenu, kdo nechápe, že bez tohoto 

spojenectví s jediným státem, který nám může poskytnout okamžitou a účinnou pomoc, 

byli bychom znovu vystaveni německé hrozbě, a kdo nevidí, že tato hrozba  trvá a že se 

zvětšuje neshodami mezi bývalými spojenci, kdo to nechápe, dokazuje, že příliš brzy 

zapomíná.“546  

23. července 1947 se k Marshallově plánu vyjádřil ve svém úvodníku také 

Prokop Drtina z pozice přímého účastníka moskevských jednání. V odůvodnění, proč se 

Československo na poslední chvíli odmítlo účastnit pařížských jednání, zdůraznil, že se 

tak stalo z vlastního uvážení a rozhodnutí československé vlády. Nepřímo tak odmítl 

tvrzení, že by na ni Sovětský svaz vyvíjel v rámci moskevské návštěvy jakýkoli nátlak. 

„Nezapomínejme na výrok presidenta Beneše, že Československo neleží mezi Západem 

a Východem, ale že leží mezi Německem a Sovětským svazem,“547 uvedl mimo jiné 

Prokop Drtina.  

 Počátek září 1947 se nesl na stránkách Svobodného slova ve znamení kritiky 

komunistického návrhu na zavedení nové dávky z majetku, tzv. milionářské dávky.548 

O zamítnutí tohoto návrhu všemi nekomunistickými stranami informovalo Svobodné 

slovo 3. září 1947.549 5. září 1947 označila redakce Svobodného slova komunistický 

návrh za demagogický550 a o den později otiskla na titulní straně prohlášení 

Československé strany národně socialistické, v němž strana obvinila komunisty 
                                                
544 r. Proč nejde ČSR do Paříže? Svobodné slovo. 12.7.1947, roč. 3, č. 161, s. 1-2.  
545 jsk. Naše porady v Moskvě příspěvkem k míru. Svobodné slovo. 22.7.1947, roč. 3, č. 169, s. 1.  
546 Tamtéž.  
547 DRTINA, Prokop. V zájmu Československa. Svobodné slovo. 23.7.1947, roč. 3, č. 170, s. 1-2.  
548 V důsledku velkého sucha, které Československo postihlo během letních měsíců roku 1947, hrozilo 

zemědělcům, že přijdou o velkou část příjmů. Komunistický ministr financí J. Dolanský vypočítal, že 
je potřeba získat pro zemědělce finanční částku ve výši 6, 5 miliardy Kčs. Komunisté následně přišli 
s návrhem, aby tato suma byla uhrazena tzv. milionářskou dávkou, resp. daní. Ta  měla být uvalena na 
milionáře, kterých podle komunistů mělo být v Československu 35 tisíc. VEBER, Václav. Osudové 
únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2008, s. 133. 

549 re. O novou majetkovou dávku. Svobodné slovo. 3.9.1947, roč. 3, č. 205, s. 1-2.  
550 re. Postihnout šmelináře a nové zbohatlíky. Svobodné slovo. 5.9.1947, roč. 3, č. 207, s. 1.  
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z porušování zásad demokracie, které se zcela evidentně děje v důsledku zamítavého 

stanoviska k jejich návrhu. V prohlášení mimo jiné zaznělo: „Komunisté se právem 

obávají, že ztrácejí oporu ve vůli lidu, proto ji chtějí nahrazovat demagogií a terorem. 

Politicky vyspělý lid nepodlehne žádným komunofašistickým nástrahám. (...) Proto vás 

všechny, sestry i bratři, vyzýváme, abyste se vzepřeli proti jakémukoliv útlaku, jímž by 

z vás byl vynucován podpis na demagogických prohlášeních, kterými by chtěli odpůrci 

demokracie vnésti chaos mezi náš lid.“551  

 V souvislosti s tímto případem rozpoutalo Rudé právo podle Svobodného slova 

negativní kampaň nejen proti národním socialistům, nýbrž proti všem ostatním 

politickým stranám a způsobilo, že 8. září 1947, v den, který byl Svazem českých 

novinářů vyhlášen Dnem českého tisku, nebylo splněno rozhodnutí vyhnout se 

v předvečer významného dne tiskovým polemikám jak osobního, tak politického rázu. 

„Nelze se nebránit jejich útokům. Není naší vinou, že komunisté jsou proti všem 

v národě. Jejich zásluhou se ocitl ´Den českého tisku´ v atmosféře, která je výsměchem 

všemu, co mělo býti ´Dnem tisku!´ československému národu připomenuto,“552 uvedla 

redakce Svobodného slova na svoji obranu.  

 Situace se silně vyostřila o několik dní později  v souvislosti s pokusem o atentát 

na Petra Zenkla, Prokopa Drtinu a Jana Masaryka.553 O případu Svobodné slovo 

informovalo poprvé 11. září 1947554 a následující den mu byla věnována celá první 

strana s úvodním článkem s velkým zvýrazněným titulkem Kdo je pachatelem.555 

Poslanecký klub Československé strany národně socialistické prostřednictvím 

Svobodného slova odsoudil nejen samotný útok na členy vlády, ale také všechny tiskové 

a agitační metody, které v posledních týdnech způsobily neklid ve společnosti a mohly 

tak přispět k tomuto činu. „Příznaky rostoucího teroru, kterému některé tiskové a 

agitační orgány komunistické strany udávaly tón, jsou v našem demokratickém státě 

neslýchané. (...) Přičiníme se o to, aby viníci atentátu a jakéhokoliv jiného 

teroristického činu, ať by se ho dopustil kdokoliv, byli vypátráni a přísně potrestáni. 

                                                
551 d. Proti komunofašistické demagogii. Svobodné slovo. 6.9.1947, roč. 3, č. 208, s. 1.  
552 re. Jejich vinou. Svobodné slovo. 7.9.1947, roč. 3, č. 209, s. 1.  
553 10.9.1947 byly P. Drtinovi a P. Zenklovi zaslány na jejich úřední adresu podivné balíčky, jejichž 

obsahem měly být parfémy. Zenklův tajemník z důvodu nedůvěry, kterou v něm balíček vyvolal, 
přivolal policii, která následně zjistila, že balíček obsahuje výbušniny. To samé potvrdil i sekretariát P. 
Drtiny. Stejný balíček pro J. Masaryka se podařilo zadržet ještě na poště. Komunisté následně obvinili 
národní socialisty z toho, že si nevydařený atentát objednali záměrně kvůli zviditelnění. In: VEBER, 
Václav. Osudové únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2008, s. 138-139.  

554 Jednalo se o následující články: č. Úřední zpráva o atentátu. Svobodné slovo. 11.9.1947, roč. 3, č. 212, 
s. 1-2., vr. Pokus o atentát na dr. Zenkla a dr. Drtinu. Svobodné slovo. 11.9.1947, roč. 3, č. 212, s. 1. 

555 tl. Kdo je pachatelem. Svobodné slovo. 12.9.1947, roč. 3, č. 213, s. 1-2. 
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Sami žádnému teroru a násilí neustoupíme,“556 zaznělo v závěru prohlášení. Také 

redakce Svobodného slova nepřímo naznačila, že pokus o atentáty by mohl být spojen 

s nenávistnou kampaní proti zmíněným členům vlády vedenou v poslední době.557 

 Následující dny sice informovalo Svobodné slovo o průběhu vyšetřování a 

zveřejnilo též výzvu vedení Československé strany národně socialistické, která za 

dopadení pachatele vypsala finanční odměnu ve výši 600 tisíc Kčs,558 poté však tato 

událost ze stránek Svobodného slova zcela vymizela a do popředí zájmu se dostala až o 

celé dva měsíce později. Zásadní obrat totiž přinesl až článek uveřejněný v listě 20. 

listopadu 1947 informující o trestním podání, které podal na údajné pachatele Vladimír 

Krajina.559 Hned následující den zpravilo Svobodné slovo své čtenáře o přiznání 

jednoho ze spolupachatelů přípravy atentátu560 a 22. listopadu 1947 o zatčení dalších 

osob spojených s případem.561 Výrazné titulky provedené v červené barvě jasně 

ukázaly, jakou důležitost této události Svobodné slovo přisuzuje.  

 Vedle pokusu o atentát na členy vlády se hlavní událostí v polovině září 1947 

stala dohoda sociálních demokratů s komunisty. Podle zprávy otištěné na titulní straně 

Svobodného slova 13. září 1947 se měly tyto dvě strany dohodnout na společném 

postupu při řešení všech aktuálních otázek. Svobodné slovo se za národní socialisty vůči 

této dohodě vymezilo negativně a kriticky poukázalo zejména na to, že dohoda byla 

uzavřena bez vědomí ostatních politických stran Národní fronty. „Společná dohoda 

těchto dvou stran zasahuje vážnou trhlinu i myšlence Národní fronty. Neboť také 

myšlenka Národní fronty je založena na spolupráci všech stran Národní fronty, nejen 

dvou. (...) Proto jsme přesvědčeni, že neposiluje Národní frontu ten, kdo se dohoduje 

v užší koalici, bez ostatních nebo dokonce proti ostatním členům Národní fronty,“562 

zaznělo mimo jiné v kritice. 

 V souvislosti s rušnými událostmi uplynulých dní a silným napětím mezi 

jednotlivými politickými stranami uveřejnilo Svobodné slovo 24. září 1947 na titulní 

straně prohlášení ústředního výkonného výboru Československé strany národně 

socialistické, v němž strana vyzdvihla nutnost zachovat i nadále jednotu Národní fronty, 

s politováním se vrátila k očerňující kampani vyvolané neshodami v otázce 

hospodářských opatření a taktéž odsoudila pokus o atentát na členy vlády jako důsledek 

                                                
556 Autor neuveden. Poslanecký klub strany odsuzuje pokus o atentát. Svobodné slovo. 2.9.1947, roč. 3, č. 

213, s. 1. 
557 re. Proč atentát? Svobodné slovo. 2.9.1947, roč. 3, č. 213, s. 1. 
558 n.s. 600.000 Kčs na dopadení pachatele. Svobodné slovo. 16.9.1947, roč. 3, č. 216, s. 1.  
559 re. Na stopě atentátu. Svobodné slovo. 20.11.1947, roč. 3, č. 270, s. 1.  
560 re. Spolupachatel atentátu se přiznal. Svobodné slovo. 21.11.1947, roč. 3, č. 271, s. 1-2. 
561 re. Bedna třaskavin v Krčmani. Svobodné slovo. 22.11.1947, roč. 3, č. 272, s. 1-2.  
562 re. Dohoda soc. demokratů s komunisty. Svobodné slovo. 13.9.1947, roč. 3, č. 214, s. 1-2. 
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celé této kauzy. V rámci tohoto prohlášení vznesl ústřední výkonný výbor několik 

požadavků, mezi něž patřilo mimo jiné provedení voleb do odborových svazů, Ústřední 

rady odborů a institucí hospodářské samosprávy, provedení zákona o Jednotném svazu 

zemědělců a také odpolitizování rozhlasu. V závěru poté ústřední výkonný výbor vyzval 

všechny své stoupence a občany republiky, aby „zůstali věrni myšlence národní 

solidarity a myšlence spolupráce všech složek Národní fronty Čechů a Slováků.“563  

 Prohlášení bylo doplněno úvodníkem Ivana Herbena, který byl schůzi 

ústředního výkonného výboru přítomen. Vyzdvihl nejen hladký průběh celého jednání, 

ale zejména jednotnost a vzájemnou důvěru jak mezi jednotlivými členy 

Československé strany národně socialistické, tak důvěru vloženou v její vedení. 

K danému prohlášení Ivan Herben uvedl, že tak jak jej „přednesl politický jednatel 

strany, tak zároveň vzniklo a uzrálo v myslích všech členů výkonného výboru. Třebas je 

koncipovala jedna hlava a psala jedna ruka, sto hlav myslilo v té chvíli souzvučně a 

stovka rukou vedla ruku jednu. (...) Troufáme si tvrdit, že ještě žádné politické provolání 

nevytrysklo tak samozřejmě a tak opravdově z myslí jeho autora, jako toto usnesení 

výkonného výboru. Nesilné ve slovech a výrazech, ale silácké svou pravdivostí, jistotou 

a mravní opravdovostí.“564  

 Diskuze o milionářské dávce byly na stránkách Svobodného slova ukončeny 22. 

října 1947 vládním usnesením o „jednorázové mimořádné dávce a o mimořádné dávce 

z nadměrných zisků“,565 které bylo zcela v souladu s představami národních 

socialistů.566 Z opětovného pokusu o rozbití Národní fronty však národní socialisté 

obvinili komunisty hned 5. listopadu 1947 v důsledku toho, že komunisté na schůzi 

Národní fronty pozvali i zástupce slovenských odborových a odbojových organizací a 

také zástupce Jednotného svazu českých zemědělců a Ústřední rady odborů. „Zákon o 

Ústavodárném národním shromáždění určuje, že representanty politické vůle lidu jsou 

jedině a výhradně politické strany Národní fronty Čechů a Slováků – a že tudíž žádné 

jiné organisaci a korporaci nepřísluší určovat směr naší státní politiky,“567 uvedlo 

Svobodné slovo.  

V prohlášení Československé strany národně socialistické následně zaznělo, že 

strana odsuzuje snahu komunistů zvrátit, ve snaze získání veškeré státní moci, poměry 

politických sil a dále, že „chce chránit jak jednotné odborové hnutí a Jednotný svaz 

zemědělců, tak všechny ostatní celonárodní korporace před rozvratem, který by v nich 
                                                
563 Autor neuveden. Věrni myšlence národní solidarity. Svobodné slovo. 24.9.1947, roč. 3, č. 223, s. 1. 
564 HERBEN, Ivan. Sebevědomý klid. Svobodné slovo. 24.9.1947, roč. 3, č. 223, s. 1. 
565 re. Konec milionářské demagogie. Svobodné slovo. 22.10.1947, roč. 3, č. 247, s. 1.  
566 Tamtéž. 
567 re. Komunisté rozvracejí Národní frontu. Svobodné slovo. 5.11.1947, roč. 3, č. 257, s. 1.  
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nastal, kdyby jejich mluvčí byli zatahováni do stranicko-politického zápasu.“568 

Podobně vyzníval i úvodník Svobodného slova z téhož dne.569  

 Poslední měsíc roku 1947 se již nesl ve znamení vyhrocené situace způsobené 

stále více neuspokojivým stavem v SNB. 18. prosince 1947 otisklo Svobodné slovo 

úvodník Oty Hory, který v něm upozornil na silně znepokojující praktiky 

bezpečnostních složek a na zcela evidentní porušování demokratických principů. 

V úvodu přirovnal současnou situaci k době protektorátu, když uvedl následující: 

„Orgány státní bezpečnosti se začínají stále více zajímat o to, co naši občané mluví a 

kritisují. Státní bezpečnost podává na občany trestní oznámení na příklad pro kritiku 

některého člena vlády. Nemyslíte – jak jsem se také tázal v parlamentě – že tohle se dělo 

za protektorátu, že tyto způsoby znamenají zastrašování občanů, podlamování a ubíjení 

svobody, nikoliv zabezpečení svobod tak, aby žil občan v klidu a bez obav?“570   

Ota Hora dále kriticky poukázal na skutečnost, že dochází k otvírání a kontrole 

poštovních zásilek spolu s fotografováním znění dopisů, čímž se porušuje nejen listovní 

tajemství, nýbrž i ústava. „Nelze se potom divit, že se tolik mluví o policejním státu, o 

strachu a zastrašování, a odmítá se duchovní i fysický teror. Strach zmizí, naplníme-li 

národní bezpečnost opravdu duchem národním, který netouží po totalitě, ani po násilí a 

nadvládě. (...) Učiňme všechno, aby z národní bezpečnosti byly co nejrychleji 

odstraněny všechny zjevy a tendence, které jsou neslučitelné s demokracií a míří 

k ovládnutí policejního aparátu jedinou stranou. Střezme se policejního státu. Dokud je 

čas, zabraňme takovému úsilí. (...) Nikdy nezapomeňme zkušenosti získané v době 

nesvobody, učme se z dějin, i příkladů nedávných,“571 vyjádřil dále Ota Hora vůli 

vzdorovat neuspokojivým podmínkám a v závěru pak znovu zopakoval nutnost 

zachování demokracie, ve které může každý žít bez obav, svobodně a bez jakéhokoli 

útisku.572  

 Podobné pocity vyjádřil spolu s nadějí na zlepšení poměrů v roce příštím ve 

vánočním čísle Svobodného slova Ivan Herben. Ve svém svátečním rozjímání se mimo 

jiné dotkl toho, že Vánoce roku 1947, ač jsou již třetími v osvobozené republice, se 

zatím nenesou v klidném a pokojném duchu, protože „menšina národa lidí vůle 

nedobré stará se všemi prostředky mocenskými i propagandistickými, aby tato země a 

tento lid nežil ani v hojnosti, nebyl docela osvobozen ani nežil v pokoji.“573 Do roku 

                                                
568 Autor neuveden. Snaha o zvrácení poměru sil. Svobodné slovo. 5.11.1947, roč. 3, č. 257, s. 1.  
569 re. Jde o demokratické principy. Svobodné slovo. 5.11.1947, roč. 3, č. 257, s. 1. 
570 HORA, Ota. Žijeme v policejní státě. Svobodné slovo. 18.12.1947, roč. 3, č. 294, s. 1.  
571 Tamtéž, s. 1-2.  
572 Tamtéž, s. 2.  
573 HERBEN, Ivan. Neseme vám noviny...Svobodné slovo. 25.12.1947, roč. 3, č. 300, s. 1. 
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následujícího, ve kterém se rozhodne, zda v republice zvítězí svoboda, nebo teror, by 

pak všichni podle Ivana Herbena měli vstoupit s předsevzetím, že pomohou „svou 

vlastní vírou, pevností, nebojácností a civilní statečností k vítězství pravdě, svobodě a 

lidskosti.“574 

 

6.4 Svobodné slovo od ledna 1948 do února téhož roku 
 

6.4.1 Interní redakční záležitosti  

 

 První číslo Svobodného slova roku 1948 vyšlo, stejně jako v letech předchozích, 

v rozšířeném vydání o počtu čtrnácti stran. Titulní straně dominovala ilustrace Jiřího 

Trnky symbolizující nadcházející XI. všesokolský sjezd, který se měl uskutečnit po 

dlouhých deseti letech.  Čtenář sice získal 1. ledna 1948 vydání o více stranách, musel 

si za ně ovšem nově připlatit. Počínaje tímto dnem totiž došlo na základě nařízení vlády 

a Nejvyššího úřadu cenového k navýšení ceny u nedělních a svátečních vydání denních 

listů o padesát haléřů, listy tak nově stály 2, 50 Kčs. V souvislosti s tím se zvýšila i cena 

předplatného – čtenáři nyní za tříměsíční předplatné zaplatili 33 Kčs. Jak redakce 

Svobodného slova uvedla, k tomuto navýšení došlo proto, že „s vydáváním nedělních a 

svátečních čísel ve zvětšeném rozsahu je spojena daleko vyšší režie než při všedních 

vydáních. Zdražení rotačního papíru o 50 hal. na 1 kg kromě toho neobyčejně zatížilo 

kalkulaci denního tisku.“575  

 Náklad Svobodného slova se k 13. lednu 1948 pohyboval ve všední den kolem 

320 tisíc výtisků a v neděli dosahoval až 460 tisíc,576 koncem ledna 1948 však začal 

klesat. Tímto problémem se podle záznamu informátora B-5 z 6. února 1948 zabývali 

Ivan Herben, Julius Firt, Miloslav Kohák a Ladislav Technik na redakční poradě 

uskutečněné 5. února 1948. Za hlavní příčinu poklesu určili především až moc útočný 

tón psaní Svobodného slova, ke kterému sice dal podnět sám Julius Firt, vzhledem ke 

klesajícímu nákladu však na této poradě přikázal, aby bylo postupně od tohoto stylu 

psaní upuštěno. Jako druhý důvod nižšího nákladu bylo uvedeno špatné sportovní 

zpravodajství ze Svatého Mořice,577 kde se od 30. ledna do 8. února 1948 konaly 

olympijské hry. 
                                                
574 Tamtéž.  
575 č. Denní listy v neděli dražší o 50 hal. Svobodné slovo. 25.12.1947, roč. 3, č. 300, s. 4.  
576 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Nár. soc. 

Zprávy z redakce Svobodného slova, s. 58. 
577 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Nár. soc. 

Zprávy z Melantrichu, s. 16.  
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 V rámci obsahové struktury Svobodného slova nedošlo v prvních dvou měsících 

roku 1948 k žádným výrazným změnám. Dosavadní rubriky zůstaly zachovány a pouze 

od 6. ledna 1948 se začaly pravidelně na druhé straně objevovat krátké úryvky z nově 

vydaných knih pod názvem Čtli jsme v nových knihách. Tento výběr připravoval Pavel 

Eisner.578 Důvodem jinak nezměněné podoby listu byl především jeho stále 

nedostačující rozsah, což potvrdil Ivan Herben v dopise ze 7. února 1948 adresovaném 

kulturní radě Československé strany národně socialistické, když uvedl, že 

„katastrofálně malý rozsah listu nám znemožňuje zřizovat v listě nové rubriky“.579 

Reagoval tak na požadavek čtenáře E. Diblíka na zřízení rubriky s názvem Pohraničí, 

která by přinášela zprávy z okrajových oblastí Československa. Ivan Herben však 

zároveň prohlásil, že i za lepších podmínek by tato rubrika byla ve Svobodném slově 

zcela zbytečná, jelikož mutační stránky připravované regionálními redakcemi 

Svobodného slova jsou v tomto směru plně dostačující.  

 Čtenáři E. Diblíkovi se Herben dále omluvil, že není možné ve Svobodném slově 

otiskovat všechny úřední vyhlášky a nařízení, jelikož na to nejen není místo, ale 

především není možné dělat z novin „úřední věstník“.580 V závěru dopisu Ivan Herben 

napsal: „Nechť nám br. E. Diblík věří, že se snažíme dělat noviny nejlepší, ale že je také 

musíme dělat po novinářsku, protože jsme v těžké konkurenci a chceme si udržet první 

místo, které nám vždy patřilo. Nechť je ujištěn, že při větším rozsahu – na který všichni 

toužebně čekáme – budou naše noviny opět lepší.“581   

 Vzhledem k tomu, že Svobodné slovo plnilo funkci ústředního tiskového orgánu 

národních socialistů, byl pro něj rok 1948 více než důležitý – po dvou letech se měly 

konat opět parlamentní volby. Jelikož politické události uplynulých měsíců poukazovaly 

na rostoucí napětí mezi komunisty a nekomunistickými stranami, jednalo se o volby o 

to zásadnější. Měly v podstatě rozhodnout o tom, kterým směrem se Československo 

bude ubírat.582  

 V souvislosti s nadcházejícími volbami bylo od počátku ledna 1948 podle 

hlášení informátora B-5 Ivanu Herbenovi doručeno několik dopisů z krajských 

sekretariátů Československé strany národně socialistické, ve kterých jejich vedoucí 

                                                
578 P. Eisner (1889-1958) byl česko-německým překladatelem, literárním kritikem, kulturním publicistou 

a také básníkem. V letech 1921-1938 pracoval jako externí redaktor v deníku Prager Presse. Napsal 
mnoho knih o českém jazyce (např. Chrám i tvrz). In: TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník 
XX. století. Díl I.: A-J. Vyd. 1. Praha, Litomyšl : Paseka, 1999, s. 289.  

579 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 155, Komise a odbory strany II – 
1948. 

580 Tamtéž. 
581 Tamtéž.  
582 SLÁMA, Jiří; KAPLAN, Karel. Parlamentní volby v Československu v letech 1935, 1946 a 1948. 

Praha : Federální statistický úřad, odbor výchovy a vzdělávání, 1991, s. 65. 
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činitelé vznesli požadavek na ostřejší tón psaní Svobodného slova. Ivan Herben měl tyto 

dopisy postupovat Miloslavu Kohákovi, kterého učinil odpovědným za celou politickou 

linii listu z důvodu, aby případný neúspěch strany ve volbách nebyl svalován na něj, jak 

tomu bylo v roce 1946.583 

 Za účelem přípravy Svobodného slova na budoucí volby se podle hlášení 

informátora B-5 z 6. února 1948 uskutečnila počátkem února porada přímo na 

ředitelství Melantrichu, na níž bylo rozhodnuto, že obstarávání volebního materiálu pro 

tisk je povinností pouze propagačního oddělení ústředního sekretariátu Československé 

strany národně socialistické.584 V souvislosti s tím obdržel již 15. ledna 1948 Ivan 

Herben informaci, že počínaje tímto dnem až do uskutečnění voleb bude redakce 

Svobodného slova dostávat z ústředí strany drobné zprávy, instrukce a náborové články, 

které budou vždy označeny značkou man. V důsledku mimořádné důležitosti těchto 

zpráv byl dán navíc Ivanu Herbenovi příkaz, že tyto zprávy „musí býti uveřejňovány 

vždy ihned jak bude předepsáno. Každé jiné hledisko ať obchodní či redakční musí jíti 

v tomto případě stranou. Také hlídku Zprávy strany nutno nyní zařazovat zcela 

pravidelně a zařazovat do ní pokyny dodávané ústředím strany.“585 

 Na zmíněné poradě ohledně přípravy Svobodného slova na volby byly dále 

stanoveny směrnice, kterými se mělo Svobodné slovo v nadcházejících měsících řídit. 

V prvé řadě šlo o to dokázat, že komunistická strana není socialistická a pokud jí volič 

dá ve volbách svůj hlas, odsoudí se k budoucnosti v bídě a ztrátě osobní svobody. Dále 

bylo nařízeno, aby se Svobodné slovo vyvarovalo veškerých útoků na sociální 

demokraty a lidovce. Zároveň však měla mít redakce Svobodného slova v záloze 

připravený materiál, který by proti těmto stranám použila za předpokladu, že by 

porušily dohodu o neútočení. Julius Firt dále na poradě zdůraznil, že je nutné, aby 

redakce Svobodného slova držela iniciativu ve svých rukou –  kriticky poukázal 

zejména na to, že dosud to bylo pouze Rudé právo, které určovalo Svobodnému slovu, 

co má psát. V této souvislosti bylo rozhodnuto, že Julius Firt bude ve spolupráci 

s národně socialistickými ministry rozhodovat o tom, na které články z Rudého práva 

má Svobodné slovo reagovat a kterým naopak nemá věnovat pozornost vůbec žádnou. 

Obecně pak bylo konstatováno, že reakcí na psaní Rudého práva bude celkově mnohem 

                                                
583 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Nár. soc. 

Zprávy z redakce Svobodného slova, s. 58. 
584 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Nár. soc. 

Zprávy z Melantrichu, s. 16.  
585 Národní archiv, fond Československá strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 

65, sg. 35-91/2, s. 208. 
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méně, než tomu bylo dosud.586  

 Podobný požadavek zazněl i ze strany čtenáře Svobodného slova J. Ročka. Ten 

napsal 28. ledna 1948 redakci Svobodného slova dopis, v němž kritice podrobil článek 

Ivana Herbena vracející se k pokusu o atentát na tři členy vlády.587 Vadilo mu zejména 

to, že Ivan Herben, aniž by byl ještě vynesen rozsudek, označil podezřelé z účasti na 

atentátu rovnou za pachatele. „Kdo jiný, než právě ústřední tiskový orgán strany 

ministra spravedlnosti, nemá nikdy a zejména nyní v době předvolební užívati při svém 

psaní způsobů, jež kdysi sám – zajisté v souhlase s přáním valné většiny příslušníků 

strany – u komunistických redaktorů a jejich přisluhovačů tak ostře odsuzoval? (...) 

Přesto pevně věřím a se mnou věří patrně i většina těch národních socialistů, kteří byli 

s předvolební kampaní Svobodného Slova v roce 1946 krajně nespokojeni, že po celkem 

neblahých zkušenostech z té doby všechen náš stranický tisk nastoupí letos jinou a 

doufejme úspěšnější cestou. Prospěje to nejen straně, ale, což bude při nastávajících 

volbách mnohem důležitější, také republice a jejímu prezidentovi,“588 napsal J. Roček 

v závěru svého dopisu. Vlivem politických událostí, které nastaly koncem února 1948, 

však nakonec k žádné předvolební kampani, ani samotným volbám bohužel nedošlo 

(viz kapitola 7).  

 

6.4.2 Obsahové pojetí Svobodného slova od ledna 1948 do začátku února 

téhož roku 
 

 První měsíc roku 1948 se na stránkách Svobodného slova nesl ve znamení 

budoucích parlamentních voleb. Jejich význam vyzdvihl již 1. ledna 1948 ve svém 

úvodníku František Klátil. Volby, které by se podle něj mohly uskutečnit již během 

měsíců května či června 1948, označil za důležité především proto, že v nich půjde 

hlavně o zachování svobody. „Bude to rozhodování osudové. Půjde o budoucí politický 

systém v našem státě, půjde o holou existenci demokracie v zemi Masarykově,“589 

napsal mimo jiné v úvodníku. Nutnost udržet v republice demokracii symbolizovalo i 

heslo Československé strany národně socialistické Nebojte se!, které Svobodné slovo 

otisklo na titulní straně hned dne následujícího a doprovodilo jej vlastním následujícím 

                                                
586 Archiv bezpečnostních složek, fond Ústředna Státní bezpečnosti po r. 1945, sg. 305-381-3, Nár. soc. 

Zprávy z Melantrichu, s. 16. 
587 Jednalo se o následující článek: nn. Komunistický vědec o atentátu. Svobodné slovo. 28.1.1948, roč. 

4, č. 23, s. 1. 
588 Národní archiv, fond Archiv České strany národně sociální, kart. 155, Komise a odbory strany II – 

1948. 
589 KLÁTIL, F. Do roku voleb. Svobodné slovo. 1.1.1948, roč. 4, č. 1, s. 1-2.  
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textem: „Nebojte se – zvedejte lidem hlavu. Uvědomujte je! Otvírejte jim oči! Získávejte 

straně členy. Jde o demokracii, jde o pokrokový socialismus, jde o republiku. Bude líp, 

až nás bude víc.“590 Hesla podobného typu se pak objevila na titulních stranách 

Svobodného slova ještě několikrát – např. 18. ledna 1948 otisklo Svobodné slovo heslo 

následující: „Každý hlas rozhodne ve volbách, zda bude u nás demokratická svoboda či 

vláda násilí a útlaku.“591 Od 4. ledna 1948 začalo Svobodné slovo také otiskovat první 

pokyny ústředního sekretariátu Československé strany národně socialistické týkající se 

budoucích voleb a určené stoupencům strany.592  

 Problematickou otázkou, stejně jako v roce 1946, se stal termín voleb. Ačkoli 

národní socialisté, jak uvedlo Svobodné slovo 4. února 1948, požadovali provedení 

voleb co nejdříve,593 jednání Národní fronty o den později ukázalo, že brzké provedení 

voleb se neslučovalo s představami komunistů, kteří jejich konečný termín stále 

oddalovali. „Z tohoto odkladu lze usuzovat, že komunistická strana chce získat čas, aby 

mohla provést všechny předvolební manévry, které si připravila a připravuje, aby mohla 

na voliče působit všemi agitačními prostředky, rozdáváním slibů i nahánění strachu. 

Z toho je patrno, že se komunistická strana skutečně svobodně projevené vůle voličstva 

obává a že se proto snaží volby oddálit, jak nejdále možno,“594 zhodnotila redakce 

Svobodného slova postup komunistů v otázce parlamentních voleb. Únorové události, 

které nastaly již necelé tři týdny poté, ovšem další diskuzi ohledně termínu voleb zcela 

potlačily. 

 Další zásadní událostí, která si počátkem ledna 1948 vyžádala velkou pozornost 

Svobodného slova, se stalo vloupání do bytu Ivana Herbena. Redakce Svobodného slova 

o případu poprvé informovala 6. ledna 1948. K vloupání, při němž došlo k vypáčení 

psacího stolu v Herbenově pracovně, mělo dojít mezi 28. prosincem 1947 a 2. lednem 

1948, kdy se Ivan Herben zdržoval s rodinou mimo Prahu. Jak redakce Svobodného 

slova napsala, vzhledem k tomu, že se „z bytu neztratily žádné cenné předměty jako 

šatstvo, jídelní příbory, obrazy a protože ani ve stole nebylo ukradeno žádné kuřivo, lze 

si tuto věc vysvětlit jako pokus o politickou loupež. Pachatel, který také manipuloval 

s psacím strojem, neměl zřejmě zájem o nic jiného, než o rukopisy či dokumenty, o nichž 

předpokládal, že je najde ve vypáčeném stole.“595  

                                                
590 Autor neuveden. Nebojte se! Svobodné slovo. 3.1.1948, roč. 4, č. 2, s. 1.  
591 Autor neuveden. Bez názvu. Svobodné slovo. 18.1.1948, roč. 4, č. 15, s. 1.  
592 Autor neuveden. Organisacím naší strany. Svobodné slovo. 4.1.1948, roč. 4, č. 3, s. 1.  
593 n. Národní fronta o volbách. Svobodné slovo. 4.2.1948, roč. 4, č. 29, s. 1. 
594 re. Komunisté maří dohodu v Národní frontě. Svobodné slovo. 6.2.1948, roč. 4, č. 31, s. 1.  
595 re. Pokus politické loupeže? Svobodné slovo. 6.1.1948, roč. 4, č. 4, s. 1.  
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 9. ledna 1948 otisklo Svobodné slovo úřední zprávu o průběhu vyšetřování,596 ke 

které však přidalo vlastní komentář označující tuto zprávu nejen za nepřesnou a 

neúplnou, ale především za nepravdivou, s příslibem, že v nejbližší době uvede všechny 

mylné informace na pravou míru.597 V souvislosti s tím se k celému případu vyjádřil 

hned následující den sám Ivan Herben. Ve svém prohlášení uvedl, že jakmile byla 

úřední zpráva prostřednictvím ČTK vydána, upozornil na nepravdivé údaje v ní 

obsažené přednostu ústředny Státní bezpečnosti na ministerstvu vnitra s požadavkem na 

její okamžité odvolání. Ačkoli mu bylo prošetření této věci přislíbeno, k odvolání 

zprávy nedošlo a Ivanu Herbenovi byla navíc zamítnuta žádost na vydání úřední zprávy 

nové. Prostřednictvím Svobodného slova se tak proto rozhodl uvést na pravou míru tři 

hlavní nepravdivé informace, které se v úřední zprávě objevily.598 

 Za prvé Ivan Herben odmítl tvrzení, že v souvislosti s případem byl vyslýchán 

přítel jeho syna Jiří Mesický. Z jeho výpovědi mělo vyplynout, že se spolu 

s Herbenovým synem pokusili v době Herbenovy nepřítomnosti stůl otevřít. 

K údajnému výslechu Jiřího Mesického ovšem ve skutečnosti vůbec nedošlo. Druhou 

lží mělo být podle Ivana Herbena tvrzení, že stáří stop po násilném otevření psacího 

stolu nelze určit. Ivan Herben ovšem naopak uvedl, že kriminalisté, kteří prováděli 

prohlídku po ohlášení vloupání, prohlásili před všemi členy Herbenovy rodiny, že stopy 

jsou staré zhruba týden. Za poslední mylnou informaci označil Ivan Herben fakt, že 

klíče od jeho bytu vlastnil muž německého občanství, který obýval Herbenův byt 

v době německé okupace. Ivan Herben však původně do protokolu výslovně uvedl, že 

tyto klíče byly danému Němci posléze odebrány, což může dosvědčit i osobním 

dopisem. „O nedostatcích vyšetřování a o způsobu, jakým je vedeno, zatím pomlčím a 

seznámím s tím veřejnost teprve ve vhodné chvíli. Jsem přesvědčen, že veřejnosti stačí 

uvedená fakta k tomu, aby se zamyslila nad tím, co znamená skutečnost, že bezpečnostní 

orgány vydávají úřední zprávy, které jsou nepřesné a v podstatných věcech dokonce 

nepravdivé,“599 uvedl Ivan Herben v závěru prohlášení.  

 Vloupání do Herbenova bytu vyvolalo zájem i ostatních denních listů, 

především pak Rudého práva a Mladé fronty. Oba listy uveřejnily na svých stránkách 

zmíněnou úřední zprávu, kterou Ivan Herben podrobil kritice, zároveň ji však také 

                                                
596 V úřední zprávě bylo mimo jiné uvedeno, že otisky nalezené na Herbenově psacím stole patřily pouze 

členům Herbenovy rodiny, že stůl sice nesl znaky vypáčení, jejichž stáří však není možné určit a že na 
vstupních dveřích nebyly nalezeny žádné stopy po násilném otevření. In: čtk. Nepravdivá zpráva. 
Svobodné slovo. 9.1.1948, roč. 4, č. 7, s. 2. 

597 čtk. Nepravdivá zpráva. Svobodné slovo. 9.1.1948, roč. 4, č. 7, s. 2. 
598 HERBEN, Ivan. Tři nepravdy úřední zprávy. Svobodné slovo. 10.1.1948, roč. 4, č. 8, s. 2. 
599 Tamtéž. 
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doprovodily vlastními komentáři, v nichž označily Herbenovo tvrzení o politické 

loupeži za zcela nesmyslné a zbytečné přehnané.600 Dobové dokumenty však 

dosvědčují, že za vloupání do Herbenova bytu bylo opravdu odpovědné ministerstvo 

vnitro – důkazem je schválený návrh na tzv. „vyjímací akci“ z 29. prosince 1947 

doplněný navíc poměrně podrobným plánem Herbenova bytu.601 

 22. ledna 1948 se Svobodné slovo vrátilo k případu pokusu o atentát na Petra 

Zenkla, Prokopa Drtinu a Jana Masaryka. Celou titulní stranu včetně místa, které jinak 

patřilo úvodníku, pokrýval článek s výrazným titulkem Atentát byl připravován 

v Krčmani a podtitulkem provedeným červenou barvou, ve kterém se čtenář mohl 

dočíst, že krabičky s výbušninou objednal domovník ze sekretariátu KSČ. Následoval 

výňatek z projevu Prokopa Drtiny, který pronesl v rámci interpelačního dne ve 

sněmovně a ve kterém přinesl podrobnou zprávu o dosavadním průběhu vyšetřování a 

nových odhaleních. Tím zásadním bylo nejen to, že s objednávkou atentátu měl být 

spojen krajský sekretariát KSČ v Olomouci, ale také, že v průběhu vyšetřování byla 

odkryta skrýš se značným množstvím nelegálních zbraní, na jejichž transportu a úkrytu 

se podíleli též lidé ze zmíněného sekretariátu. K těmto zjištěním, ve kterých figurovali 

výhradně příslušníci KSČ, se Prokop Drtina postavil následovně: „Chci však současně 

prohlásit, že přesto, že pachatelé všech těchto odhalených činů hlásí se snad vesměs 

k jedné polit. straně a přesto, že částečným dějištěm je dokonce budova sekretariátu této 

strany, není mým úmyslem vzbuzovat dojem, že obviňuji tuto politickou stranu nebo 

dokonce její vedení z odpovědnosti pro tyto spáchané činy. (...) Záleží ovšem na tom, 

jaké stanovisko která strana a její vedení zaujme k takovým viníkům, jsou-li kdekoli 
                                                
600 Rudé právo se k události vyjádřilo 9.1.1948 a k nařčení z údajné politické loupeže uvedlo následující: 

„Tolik o pokusu ´politické loupeže´, jak tento případ nazvalo Svobodné slovo. Je na něm příznačná 
methoda nár. soc. tisku, který je ochoten přitáhnout každou příležitost třeba za vlasy, jen aby ji mohl 
použít k pomlouvačným náznakům a proti politickým odpůrcům. Z vypáčeného stolu šéfredaktora 
Herbena ´politická loupež´už nebude a Svobodné slovo má o ostudu víc.“ In: Autor neuveden. Jak to 
bylo s vypáčeným stolem Ivana Herbena. Rudé právo. 9.1.1948, roč. 28, č. 7, s. 1. Mladá fronta svůj 
postoj k případu vyjádřila již titulkem k článku z 10.1.1948, který zněl Celá Praha se směje „politické 
loupeži“ v bytě šéfredaktora Herbena. Následoval opis článku ze Svobodného slova a znění úřední 
zprávy. K tomu Mladá fronta dodala: „Šéfredaktor Sv. slova Herben o sobě vždy tvrdil, že je třeba mít 
v politice smysl pro humor. Tento smysl prokázal v posledních dnech událostí, o níž mluví celá Praha. 
(...) Je třeba k těmto methodám Sv. slova a jeho šéfredaktora ještě něco dodávat? Zdá se, že takové 
klamání veřejnosti patří již k tradicím tohoto listu.“ In: mf. Celá Praha se směje „politické loupeži“ 
v bytě šéfredaktora Herbena. Mladá fronta. 10.1.1948, roč. 4, č. 8, s. 2. 

601 Podle dochovaného dokumentu měly vloupání do Herbenova bytu provést v potvrzené době jeho 
nepřítomnosti (26.12.1947-6.1.1948) osoby Tůma, Kahovec, Kozel, Volhejn, Vacek, Buka a Růžková. 
Akce měla být provedena následovně: Buka odjel 29.12.1947 do Hostišova za Herbenovou služebnou, 
se kterou se delší dobu stýkal, ověřit, že se všichni nachází tam, kde bylo předpokládáno. Po kladném 
hlášení měl zůstat i nadále s Herbenovými a případné změny okamžitě hlásit do Prahy. Samotnou akci 
měli následně provést 30.12.1947 v 1 hodinu ranní, či 31.12.1947 Tůma a Kahovec, doprovázeni 
ostatními výše jmenovanými. V závěru návrhu bylo uvedeno: „Nebezpečí nezdaru je značně malé, 
neboť jest vše dobře promyšleno a zabezpečeno. Klíče od domovních dveří a bytu jsou vyzkoušené a 
dne 29.12. byla provedena menší zkouška zařízení v bytu.“ In: Národní archiv, fond  Československá 
strana národně socialistická – ústřední sekretariát, Praha, kart. 6, sg. 35-78-8, s. 10-12. 
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zjištěni.“602  

 Kritiku si následně vysloužil rozhlas, který Svobodné slovo obvinilo opět ze 

stranickosti, když uvedlo, že ve slibované relaci byl Drtinův projev ze sněmovny 

nakonec zcela potlačen. „Tento neslýchaný postup stranického zneužití rozhlasu vzbudil 

nesmírné rozhořčení veřejnosti, které se projevilo velkým množstvím telefonických 

dotazů v naší redakci,“603 zaznělo v závěru článku Svobodného slova.    

 K tzv. krčmaňské aféře, jak se celý případ posléze označoval, se vyjádřil 

v úvodníku následujícího dne také Ivan Herben. Uvedl, že vzhledem k tomu, jakým 

způsobem komunisté na projev Prokopa Drtiny zareagovali a že rozhlas ho zcela 

ignoroval, se komunistická strana v podstatě sama přihlásila k obvinění, které ještě 

nikdo neučinil. „Předstírané rozhořčení, čišící z prohlášení KSČ, jako by projev 

Drtinův nebyl projevem resortního ministra, ale nějaký předvolební manévr, neodhaluje 

nic jiného, než že v KSČ jsou skutečně trockistické a fašistické elementy, jak to od roku 

1945 tvrdíme, elementy nebezpečné tomuto státu i tomuto lidu a elementy, které se snaží 

nyní mnohomluvné prohlášení KSČ hodit přes palubu.“604 Svobodné slovo zároveň 

otisklo i výňatek projevu komunistické poslankyně Anežky Hodinové-Spurné, který 

přednesla ve sněmovně a v němž Prokopa Drtinu obvinila z toho, že svůj projev využil 

pouze k předvolebním účelům a k podpoře „reakčních politických směrů“.605  

 Ivan Herben se k tomuto případu vyjádřil znovu ještě 27. ledna 1948, když opět 

kriticky zhodnotil způsob, jakým se komunisté postavili vůči Drtinovu projevu, 

zopakoval, jaké informace od počátku o atentátu komunisté šíří a mimo jiné připomněl 

jejich obvinění, že atentát si zkonstruovala záměrně sama „reakce“.606  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
602 k. Atentát byl připravován v Krčmani. Svobodné slovo. 22.1.1948, roč. 4, č. 18, s. 1-2.  
603 p. V rozhlase ani slovo. Svobodné slovo. 22.1.1948, roč. 4, č. 18, s. 3.  
604 HERBEN, Ivan. Krčmaň. Svobodné slovo. 23.1.1948, roč. 4, č. 19, s. 1-2. 
605 k. Rozčilená odpověď komunistů. Svobodné slovo. 23.1.1948, roč. 4, č. 19, s. 1. 
606 nn. R. Slánský o atentátu. Svobodné slovo. 27.1.1948, roč. 4, č. 22, s. 1-2.  
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7. Svobodné slovo a komunistický převrat 

v Československu v únoru 1948  
 
7.1 Bezprostřední okolnosti vedoucí k převratu  
 

 Události posledních měsíců roku 1947 nasvědčovaly tomu, že rozpory mezi 

jednotlivými politickými stranami Národní fronty nebudou přechodného charakteru. 

Bouřlivé diskuze o milionářské dávce, trvající spory ohledně SNB, pokus o atentát na 

členy vlády – to vše způsobovalo ve vládní koalici rostoucí napětí. Určité znepokojení 

nepochybně vyvolávaly i politické události odehrávající se na mezinárodním poli – na 

základě jednání představitelů devíti komunistických stran totiž vzniklo v září 1947 

Informační byro, jež mělo navenek za cíl řídit činnost jednotlivých komunistických 

stran. Jeho hlavní podstatou však bylo rozdělit svět na východní a západní blok a po 

vzoru Polska, Rumunska a Bulharska převzít moc ve státech, kde se tak ještě nestalo.607 

O osudu Československa mělo být údajně rozhodnuto na prvním zasedání Informačního 

byra, které se uskutečnilo v listopadu 1947 v Milánu. Z tajných rozhovorů se ovšem 

mnoho nedochovalo a ani nekomunistické strany v Československu nezískaly o daném 

zasedání konkrétnější informace.608   

 Všechny tyto obavy z nadcházejícího roku potvrdil ve svých pamětech Hubert 

Ripka, když napsal, že „všichni demokraté si s úzkostí kladli otázku, přinese-li rok 

1948, řečeno s Masarykem, ´větší a dokonalejší svobodu, nebo novou porobu´. 

Budoucnost byla obtížena hrozbami: v oblasti mezinárodní politiky se stále zvětšovala 

nedůvěra mezi Východem a Západem. V oblasti politiky vnitřní se stále prohlubovala 

propast mezi komunisty a demokraty. Za hranicemi nebylo vidět žádnou možnost 

uvolnění, doma byly vášně stále rozjitřenější.“609  

 Na přelomu roku 1947 a 1948 se již takřka každá schůze vlády nesla ve znamení 

silně vyostřených sporů a nejrůznějších slovních útoků ze strany komunistů na ostatní 

nekomunistické vládní činitele.610 Tyto spory vyvolávalo několik konfliktních 

záležitostí, mezi které v průběhu ledna 1948 patřily zejména osnova zákona o konečné 

úpravě pozemkového vlastnictví, jejíž podstatou bylo znárodnění půdy nad padesát 

                                                
607 CUHRA, Jaroslav, et al. České země v evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Vyd. 1. Praha, 

Litomyšl : Paseka, 2006, s. 170.  
608 VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2008, s. 192-193.  
609 RIPKA, Hubert. Únorová tragédie. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1995, s. 139.  
610 KAPLAN, Karel. Pět kapitol o únoru. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 1997, s. 269.  
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hektarů, a dále úprava  platů státních a veřejných zaměstnanců. Oba tyto body se staly 

předmětem jednání na schůzi vlády, která se uskutečnila ve dnech 20.-21. ledna 1948. 

Otázku znárodnění půdy vystupňoval protest Vatikánu, který nesouhlasil s tím, aby se 

pozemková reforma dotkla i půdy církevní. Doporučení Jana Masaryka, aby se 

s Vatikánem zahájila jednání s cílem najít v této věci kompromis, se setkalo s podporou 

i ostatních nekomunistických ministrů, komunisté však na konfiskaci církevní půdy 

zásadně trvali s tím, že případné potřeby církve budou finančně zabezpečeny státem. 

Neshody dále vyvolalo ustavení revizní komise, která měla navrhovaný zákon provádět, 

a její pravomoc. I přes nesouhlas komunistů bylo rozhodnuto, že komisi budou tvořit 

zástupci všech stran Národní fronty a ministr zemědělství bude činit rozhodnutí až po 

slyšení této komise.611 O konečném přijetí osnovy zákona, ke kterému došlo v souladu 

se zásadami prosazovanými zástupci Československé strany národně socialistické, 

informovalo Svobodné slovo následně 22. ledna 1947.612 

 O druhé problematické záležitosti, úpravě platů státních a veřejných 

zaměstnanců, se jednalo již od září 1947.613 Návrh komunistů na jednorázový přídavek 

ze státního rozpočtu ve výši tří miliard, předložený na schůzi 21. ledna 1947, se setkal 

se zamítnutím ze strany nekomunistických stran. Ty navrhovaly platové úpravy, jejichž 

provedení však vyžadovalo podle národních socialistů šest miliard korun, podle 

sociálních demokratů o miliardu a půl méně, což zase nepodpořil Klement Gottwald. 

Ten naopak vyzdvihl komunistický návrh, aby úpravy platů dostaly na starost odborová 

vedení a komise.614 „Komunisté si prostě přáli, aby se většina vlády přizpůsobila jejich 

menšinovému diktátu. Proto jednání o této věci skončilo ve středeční schůzi vlády 

neúspěšně a bylo přerušeno,“615 zaznělo k průběhu vládní schůze o den později ve 

zprávě Svobodného slova. Podle Václava Vebera se navíc právě tato kauza měla stát pro 

komunisty záminkou k rozpoutání závěrečného střetu.616  

10. února 1948 však byly diskuze ohledně této záležitosti ukončeny - Svobodné 

slovo informovalo o přijetí návrhu socialistických stran, který zaručoval veřejným a 

státním zaměstnancům zvýšení platu o 300 – 800 Kčs měsíčně, toto navýšení se navíc 

mělo i přes původní nesouhlas komunistů započítávat do penze.617 To, že nakonec došlo 

k prosazení návrhu nekomunistických stran, vyvolalo mezi národními socialisty vlnu 

                                                
611 Tamtéž, s. 274.   
612 v.m. Osnova o pozemkovém vlastnictví ve vládě. Svobodné slovo. 22.1. 1948, roč. 4, č. 18, s. 3.  
613 DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Sv. 2., kniha 2. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 477.  
614 KAPLAN, Karel. Pět kapitol o únoru. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 1997, s. 275.  
615 re. Jednání o platech přerušeno. Svobodné slovo. 22.1. 1948, roč. 4, č. 18, s. 3.  
616 VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2008, s. 205. 
617 re. Úprava platů veřejných zaměstnanců přijata. Svobodné slovo. 11.2.1948, roč. 4, č. 35, s. 1-2.  
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optimismu a odhodlání postavit se komunistům i v ostatních zásadních otázkách. „Ve 

veřejnosti měl náš úspěch velice příznivou odezvu. Podali jsme důkaz, že komunisté 

nejsou nepřemožitelní. Odpor proti nim tak značně zesílil. Naše strana pak byla více než 

kdy předtím odhodlána koncentrovat své síly na vyřešení prvořadého problému: bylo za 

každou cenu nutné přimět komunisty k reorganizaci bezpečnostních složek, kterou se 

stále zpěčovali uskutečnit,“618 uvedl Hubert Ripka ve svých pamětech. 

 Na neuspokojující stav v bezpečnostních složkách upozornil již 12. února 1948 

Vladimír Krajina na schůzi bezpečnostního výboru. V rámci svého projevu, o němž 

Svobodné slovo informovalo následující den, pojednal především o tzv. mostecké 

aféře619 a v souvislosti s tím kriticky poukázal na trestné praktiky, které užívají orgány 

Státní bezpečnosti pro konstruování údajných protistátních spiknutí.620  

 K rozhodujícímu střetnutí však došlo až o den později, 13. února 1948, na schůzi 

vlády. Ačkoli na programu jednání byla osnova zákona o národním pojištění a zpráva 

Prokopa Drtiny o krčmaňském případu, do níž však následně zahrnul všeobecnou 

kritiku SNB vypracovanou i ostatními zástupci nekomunistických stran, situace brzy 

nabrala zcela jiný směr. Ota Hora přišel na schůzi s varující informací, že vedení SNB 

odvolalo uplynulého večera z velitelských míst v Praze posledních osm 

nekomunistických příslušníků a již k 14. únoru 1948 je chce nahradit členy KSČ.621 

Jednalo se navíc o místa divizních komisařů, kteří jako jediní měli pravomoc určovat 

příděl zbraní a munice policejním agentům. Na základě tohoto zjištění přednesl záhy 

Prokop Drtina se souhlasem nekomunistických ministrů požadavek na anulování 

propuštění nekomunistických velitelů SNB a zákaz jmenování nových až do 24. února 

1948, kdy mělo v této otázce padnout definitivní rozhodnutí. I přes četné protesty ze 

strany komunistů byl Drtinův požadavek přijat.622 Nekomunistické strany sice pokládaly 

výsledek jednání za značný úspěch, jak ovšem uvedl Hubert Ripka, posléze se ukázalo, 

že hlasování o Drtinově návrhu bylo „bezprostřední příčinou vládní krize, která 

propukla o týden později.“623  

 Je zajímavé, že ačkoli se jednalo o událost zásadního významu, Svobodné slovo 
                                                
618 RIPKA, Hubert. Únorová tragédie. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1995, s. 177. 
619 Mosteckou aférou se označovala událost z podzimu 1947. Jednalo se o akci zorganizovanou  

komunisty, jejímž cílem bylo záměrně zkonstruovat důkazy, které by usvědčily národně socialistickou 
stranu, především pak její vedení, že v ČSR připravuje protistátní puč. Úlohu zde sehráli dva tajní 
členové Státní bezpečnosti, kteří na veřejnosti vystupovali jako západní agenti, jejichž úkolem je 
vykonat s vědomím Vladimíra Krajiny a Petra Zenkla politický převrat. Tato smyšlená skupina měla 
základnu na Mostecku. In: VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 
2008, s. 178-179. 

620 rp. Hořčic – agent provokatér. Svobodné slovo. 13.3.1948, roč. 4, č. 37, s. 1-2.  
621 VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2008, s. 217-218.  
622 RIPKA, Hubert. Únorová tragédie. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1995, s. 183-184.  
623 Tamtéž, s. 184. 
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z průběhu této schůze vlády zmínilo 14. února 1948 pouze informace ohledně 

projednávaného národního pojištění. O odvolání nekomunistických velitelů SNB, ani o 

Drtinových požadavcích žádné zprávy nepřineslo. Nepatrnou výjimkou byl pouze 

článek na třetí straně  pojednávající o krajské konferenci organizace členů SNB, 

příslušníků národních socialistů.624 

 17. února 1948 byla svolána další schůze vlády. Hned na jejím počátku vznesl 

Petr Zenkl dotaz, zda se schůze zúčastní i dosud nepřítomný ministr vnitra Václav 

Nosek a zda bylo splněno vládní usnesení ohledně zastavení rozkazu k propuštění 

nekomunistických velitelů SNB. Na obě otázky odpověděl Klement Gottwald zamítavě 

– vzhledem k Noskovu onemocnění625 prohlásil, že je nutné počkat s provedením 

vládního usnesení na jeho návrat, který měl nastat 20. února 1948. V důsledku četných 

protestů ze strany nekomunistických ministrů a celkově velmi vypjaté atmosféry byla 

schůze Klementem Gottwaldem náhle přerušena. Ten následně odjel zpravit o krizové 

situaci prezidenta Edvarda Beneše s falešným tvrzením, že nekomunistické strany chtějí 

docílit úřednické vlády. Ani druhá část schůze vlády neskončila uspokojujícím 

výsledkem – Klement Gottwald ji přes četné protesty opět přerušil s oznámením, že 

další svolává až na 20. února 1948.626 

 Náhlé přerušení vládního jednání se setkalo s četnou kritikou ze strany 

Svobodného slova. Zpráva o posledních událostech, uvedená s podtitulem v červené 

barvě, zabírala celý pravý sloupec, patřící tradičně úvodníku. Redakce Svobodného 

slova zdůraznila, že daná situace je natolik závažného charakteru, že není možné ji nijak 

podceňovat. „V dnešním rozhodování vlády šlo o otázku, která nesnese kompromisu. 

Jde o bezpečnost občanů republiky bez rozdílu stran a jde o to, aby bezpečnostní aparát 

republiky byl zbaven stranických vlivů a sloužil jedině zájmům republiky. (...) Národně 

socialističtí ministři zastávají v této věci stanovisko naprosto kategorické. Činí tak 

v zájmu všeho občanstva, v zájmu klidu a pořádku ve státě a v zájmu bezpečnosti 

republiky,“627 zaznělo mimo jiné v článku.  

 Své požadavky zopakovali národní socialisté i v rámci prohlášení otisknutého ve 

Svobodném slově dne následujícího. Kromě toho vyvrátili tvrzení šířené komunisty, že 

chtějí docílit úřednické vlády a upozornili veřejnost, že listy, původně založené jako 

nadstranické, píší zcela v souladu s názorovými tendencemi komunistické strany a 

                                                
624 pr. Přes útlak věrni demokracii. Svobodné slovo. 14.2.1947, roč. 4, č. 38, s. 3.  
625 Prokop Drtina ve svých vzpomínkách uvedl, že národní socialisté pokládali Noskovu nemoc více za 

„nemoc politickou než skutečnou“. In: DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Sv. 2., kniha 2. 
Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 484.  

626 KAPLAN, Karel. Pět kapitol o únoru. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 1997, s. 292-293. 
627 re. Nečekaně přerušená schůze vlády. Svobodné slovo. 18.2.1948, roč. 4, č. 41, s. 1.  
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svými články útočí na ostatní strany Národní fronty. Jmenovitě se mělo jednat o deníky 

Práce, Zemědělské noviny a Mladá fronta.628 

 

7.2 Hlavní okamžiky únorových dní  
 

 20. února 1948, v den, kdy mělo dojít ke klíčovým politickým jednáním, vyšel 

na titulní straně Svobodného slova článek s výmluvným názvem Nepřipustíme policejní 

režim! Redakce v něm uvedla, že nastala chvíle, kdy vrcholí spor mezi 

nekomunistickými stranami a stranou komunistickou, odsoudila útoky Rudého práva na 

národní socialisty z předchozího dne a zdůraznila nutnost očisty v bezpečnostních 

složkách, za níž národní socialisté bojují již přes dva roky. „Dosavadní politika držitelů 

moci v ministerstvu vnitra a v SNB stala se již tak nebezpečnou a nesnesitelnou, že 

nemůžeme již jinak než předložiti naší veřejnosti materiál nám známý, a ponechati jí 

samotné, aby posoudila demokraticky, činíme-li správně, že se této politice stavíme na 

odpor,“629 vzkázala redakce Svobodného slova čtenářům a následně uvedla výčet všech 

pochybení, ke kterým v bezpečnostních složkách dochází spolu s rekapitulací 

dosavadních snah o jejich nápravu.630 Zároveň však také zdůraznila, že Československá 

strana národně socialistická nechce z této situace politicky těžit a apelovala na ostatní 

politické strany a všechny slušné lidi, včetně těch, kteří se hlásí ke KSČ, aby se připojili 

k boji.631 

 Na schůzi vlády, kterou Klement Gottwald svolal na desátou hodinu dopolední, 

se dostavili pouze komunističtí a sociálně demokratičtí ministři spolu s ministrem 

národní obrany Ludvíkem Svobodou, nepatřícím k žádné politické straně. Petr Zenkl 

jménem všech ostatních národně socialistických ministrů vzkázal Klementu 

Gottwaldovi, že se schůze zúčastní pouze za předpokladu, že dostanou kladnou 

odpověď ohledně provedení vládního usnesení z 13. února 1948. Klement Gottwald 

však nehodlal ustoupit s tím, že o zmíněném vládním usnesení se bude jednat až 

v průběhu dané schůze. Petr Zenkl jeho odpověď nepřijal a potvrdil, že za stávajících 

podmínek se národní socialisté schůze vlády zúčastnit nemohou. Vyvrcholením celé 

situace bylo podání demise čtyř národně socialistických ministrů,632 ke které se 

                                                
628 n.s. Pro parlamentní demokracii. Svobodné slovo. 19.2.1948, roč. 4, č. 42, s. 1.  
629 re. Nepřipustíme policejní režim! Svobodné slovo. 20.2.1948, roč. 4, č. 43, s. 1.  
630 Tamtéž, s. 1-2.  
631 Autor neuveden. Voláme všechny politické strany a všechny slušné lidi. Svobodné slovo. 20.2.1948, 

roč. 4, č. 43, s. 1.  
632 O případném podání demise jednali P. Zenkl, P. Drtina, H. Ripka, V. Krajina a J. Firt již 16.2.1948. 

S návrhem na její podání, za předpokladu, že nebude provedeno vládní usnesení z 13.2.1948, přišel 
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odpoledne téhož dne připojili ještě ministři strany lidové a slovenské Demokratické 

strany.633 Jak uvádí Jaromír Smutný, bývalý kancléř Edvarda Beneše, spor o nápravu 

poměrů v SNB byl nekomunistickými stranami zvolen k vyvolání vládní krize záměrně 

– ministři se domnívali, že demise podaná kvůli této záležitosti se setká na veřejnosti 

s mnohem většími sympatiemi, než kdyby ji podali v rámci sporu jiného.634  

 Demise ministrů tří politických stran se stala ve Svobodném slově dne 

následujícího hlavní událostí. Demisi se věnovaly všechny články titulní strany. 

Redakce Svobodného slova vyzdvihla nutnost neustoupit ve stávající vyhrocené situaci 

komunistům a dále bojovat za demokracii a svobodu. „Prosíme naši veřejnost, aby se 

v těchto dnech nedala zmást žádnou lží, které budou proti nám vymyšleny, i když budou 

opakovány, neboť ani opakovaná lež se nestane pravdou. (...) Dnes nejde ani o ústavu 

ani o zemědělské osnovy, nejde o žádné jiné důležité osnovy, nejde o národní pojištění, 

protože všechny sociální vymoženosti by nebyly lidu nic platné, kdyby ztratil demokracii 

a svobodu,“635 apelovala redakce Svobodného slova na veřejnost.  

Předsednictvo Československé strany národně socialistické prostřednictvím 

svého prohlášení, otištěného ve Svobodném slově také na první straně, odmítlo veškeré 

útoky a lživé informace, které o národních socialistech šíří komunisté, schválilo 

dosavadní postup členů vlády a všechny své stoupence vyzvalo k zachování klidu.636 

Svobodné slovo také uveřejnilo znění všech dopisů, které si v den plánované schůze 20. 

února 1948 vyměnili Petr Zenkl a Klement Gottwald,637 spolu s textem sepsané 

demise.638 

 21. února 1948 se na pražském Staroměstském náměstí a v mnoha dalších 

českých městech konaly demonstrace, jichž se zúčastnil zhruba milion stoupenců KSČ. 

                                                                                                                                          
Hubert Ripka. Následně proběhla jednání i s představiteli strany lidové a slovenské demokratické. 
18.2.1948 oznámili svůj úmysl E. Benešovi, který je ujistil, že s jejich konáním souhlasí, že demisi 
nepřijme a že by neschválil vládu, ve které by chyběly dvě nebo tři strany Národní fronty. In: RIPKA, 
Hubert. Únorová tragédie. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1995, s. 188-198.  

633 VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2008, s. 238-245. 
634 SMUTNÝ, Jaromír. Svědectví prezidentova kancléře. Vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 1996, s. 55. 
635 re. Za demokracii a bezpečnost státu. Svobodné slovo. 21.2.1948, roč. 4, č. 44, s. 1.  
636 n.s. Odpovědnost nesou komunisté. Svobodné slovo. 21.2.1948, roč. 4, č. 44, s. 1.  
637 Autor neuveden. Výměna dopisů mezi dr. P. Zenklem a předsedou vlády. Svobodné slovo. 21.2.1948, 

roč. 4, č. 44, s. 1.  
638 Národní socialisté v demisi pro Edvarda Beneše mimo jiné uvedli následující: „Opakujeme pane 

presidente, že jsme k svému rozhodnutí dospěli po bedlivém uvážení, jehož závěr byl, že nám nezbývá 
jiná cesta, kterou by se dosáhlo nápravy v celé řadě opodstatněných a dokumentárně doložených 
stížností, jež jsme vznesli na postup, methody a stranické zneužívání státně bezpečnostního aparátu. 
Obsah těchto našich výtek je, Vám, pane presidente, znám již z dřívějšího našeho referování a je dnes 
z velké části již znám také naší veřejnosti. V neposlední řadě je to i naše stížnost na celou personální 
politiku ministerstva vnitra, jež stále víc  a více a v posledních týdnech přímo hrozivě přivádí celý 
sbor národní bezpečnosti a zejména jeho velitelský kádr pod výlučnou téměř ingerenci jedné politické 
strany.“ In: Autor neuveden. Demise národně socialistických ministrů. Svobodné slovo. 21.2.1948, 
roč. 4, č. 44, s. 1.  
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Průběh pražské manifestace přenášel rozhlas, který taktéž odvysílal zásadní projev 

Klementa Gottwalda. Ten v něm zdůraznil nutnost přijetí demise, doplnění vlády o 

zástupce politických stran a společenských organizací podle vlastního rozhodnutí a 

vyloučení všech ministrů, kteří podali demisi, z Národní fronty. Důležitým bodem 

projevu byla Gottwaldova výzva k zakládání akčních výborů Národní fronty, čímž měla 

fakticky skončit její dosavadní podoba.639 V této souvislosti je potřeba zmínit, že od 20. 

února 1948 byl rozhlas zcela v moci komunistů – přístup do něj byl odepřen mnohým 

zaměstnancům, kteří následně dostali výpověď, vysílány mohly být jen ty zprávy, které 

komunisté schválili a proti odstoupivším ministrům byla v rozhlase zahájena 

permanentní útočná kampaň.640 

 Vůči Gottwaldovu projevu se Svobodné slovo následně vymezilo silně 

negativně. Důvodem byl především fakt, že se nejednalo o stanovisko celé vlády, ale 

pouze Klementa Gottwalda, resp. komunistické strany, zkreslené navíc nepravdivými 

tvrzeními. Kriticky Svobodné slovo poukázalo zejména na Gottwaldův požadavek na 

vytvoření nové Národní fronty. „Zřejmě jde našim komunistům o to, aby místo skutečné 

československé Národní fronty se vytvořila Národní fronta podle cizího vzoru, 

vyzkoušeného v Jugoslavii, Bulharsku nebo Maďarsku. Takováto Národní fronta nebyla 

by Národní frontou, nýbrž jen a jen poslušným nástrojem vůle a zvůle komunistických 

aparátníků k utlačování všeho lidu. Tento troufalý pokus komunistů zvrátit u nás 

demokracii, bude odražen,“641 zaznělo s odhodláním ve Svobodném slově.  

 Stejně tak odsoudilo zakládání akčních výborů předsednictvo Československé 

strany národně socialistické – komunisty obvinilo z pokusu rozvrátit Národní frontu a 

své stoupence vyzvalo, aby se žádných akcí organizovaných komunisty neúčastnili 

a řídili se pouze pokyny vydanými ústředím Československé strany národně 

socialistické.642 

 Na nepravdy šířené komunisty upozornila redakce Svobodného slova i 

v úvodníku z 22. února 1948 a apelovala na československou veřejnost, aby se 

nenechala zmást nepravdivými informacemi, které budou komunisté šířit 

prostřednictvím rozhlasu a dalších orgánů, které podléhají ministerstvu informací.643 

Svobodné slovo dále informovalo o delegaci pražských, kladenských a plzeňských 

závodů účastnící se manifestace na Staroměstském náměstí, která Edvardu Benešovi 

předložila požadavky všech zaměstnanců. Ty byly v naprosté shodě s těmi, které uvedl 
                                                
639 KAPLAN, Karel. Pět kapitol o únoru. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 1997, s. 370-371.  
640 RIPKA, Hubert. Únorová tragédie. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1995, s. 211-212. 
641 re. Pokus zvrátit parlamentní vládu bude odražen. Svobodné slovo. 22.2.1948, roč. 4, č. 45, s. 1-2.  
642 Autor neuveden. Odmítněte rozvratnictví. Svobodné slovo. 22.2.1948, roč. 4, č. 45, s. 2. 
643 re. Občané, nedejte se oklamat! Svobodné slovo. 22.2.1948, roč. 4, č. 45, s. 1-2.  



 119 

Klement Gottwald ve svém výše zmíněném projevu. Edvard Beneš znovu odmítl 

možnost úřednické vlády a delegaci ujistil, že předsedou budoucí vlády bude i nadále 

Klement Gottwald jakožto předseda nejsilnější strany, která taktéž nebude z vlády 

vyčleněna, a že k případnému návratu do vlády těch ministrů, kteří podali demisi, se 

zatím nemůže nijak vyjádřit.644 Na tuto Benešovu odpověď reagovala redakce 

Svobodného slova, když uvedla, že „presidentova otevřená mluva zjednala jasno. Dnes 

vědí všichni, že krise vlády může být řešena jen podle platných ústavních pravidel a dle 

našich osvědčených parlamentních zvyklostí. Proti domněnkám, šířeným komunisty, 

důrazně upozorňujeme, že demise ministrů tří stran presidentem republiky přijata 

nebyla, ostatně ani dosud přijata být nemohla, protože pan president ještě 

s představiteli těchto stran nejednal.“645 

 Vyhrocenou politickou situaci využili komunisté nejen k šíření mylných 

informací na veřejnosti, ale taktéž k pokusu zdiskreditovat přímo Svobodné slovo a tím i 

Československou stranu národně socialistickou. Mělo se tak stát na základě 

podvržených vydání Svobodného slova, která obsahovala útočné články o vybraných 

představitelích národních socialistů s cílem vyvolat dojem o existenci opoziční skupiny 

v Československé straně národně socialistické. „Je to nový doklad neslušných method 

komunistů. Upozorňujeme své stoupence, aby se nedali zmást tímto ani podobným 

trikem, a odkazujeme je znovu na jednomyslné usnesení předsednictva strany,“646 

vzkázala redakce Svobodného slova všem čtenářům a stoupencům strany.  

 Existenci falešných vydání Svobodného slova potvrdil ve svých vzpomínkách i 

Julius Firt. V sobotu 21. února 1948 večer náhodně potkal bývalého redaktora Českého 

slova Karla Jíšeho,647 který ho nejprve varoval před nastávající situací s doporučením, 

aby co nejrychleji opustil Československo a následně mu ukázal onen podvržený výtisk 

Svobodného slova. „Nato Jíše vytáhl z kapsy výtisk Svobodného slova: ´podívej, tohle 

se zítra rozletí po Čechách a po Moravě.´Bylo to fingované vydání, plné útoků na 

vedení národně-socialistické strany. Obracelo se sice k ´bratřím a sestrám´, ale bylo to 

celé založeno na argumentaci Rudého práva. Vedení prý zradilo staré ideály strany, a to 

proto, že žádný z vůdců už vlastně není starým poctivým socialistou. ´To je tvoje 

                                                
644 č. Parlamentní vláda byla a bude. Svobodné slovo. 22.2.1948, roč. 4, č. 45, s. 1-2.  
645 rp. Jasná odpověď. Svobodné slovo. 22.2.1948, roč. 4, č. 45, s. 2. 
646 Autor neuveden. Upozornění. Svobodné slovo. 22.2.1948, roč. 4, č. 45, s. 3.  
647 K. Jíše (1891-1959) byl redaktorem Českého slova specializujícím se na mezinárodní vztahy v letech 

1927-1939, přičemž 1930-1932, 1934 a 1936-1939 zastával funkci odpovědného redaktora. V lednu 
1939 se stal dokonce nejen šéfredaktorem Českého slova, ale i Večerního Českého slova. V prosinci 
1939 však odešel z ČSR do Jugoslávie, pokračoval na Blízký východ a následně se usadil v Londýně. 
In: BLODIGOVÁ, Alexandra, et al. Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého 
denního tisku v letech 1939 až 1945. Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 2007, s. 57. 
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dílo?´zeptal jsem se. ´Přímo ne, ale věděl jsem o tom.´ - ´Ale tohle lidi nesplete. Každý 

pozná, že to vytisklo Rudé právo.´ - ´To se mýlíš. Tohle číslo vytiskl Akční výbor 

národních socialistů v Melantrichu.´ Připadalo mi to absurdní. Odmítl jsem takové 

tvrzení jako pitomost,“648 uvedl ve vzpomínkách Julius Firt. 

 22. února 1948 se uskutečnily dvě podstatné události. Tou první byl ustavující 

sjezd Svazu československo-sovětského přátelství. Jednalo se o předem plánovanou 

akci v rámci oslav třicátého výročí Rudé armády, které se účastnil i náměstek 

sovětského ministra zahraničí Valerian A. Zorin. V souvislosti s událostmi uplynulých 

dní se však komunisté rozhodli využít ji čistě ve svůj prospěch. Klement Gottwald zde 

pronesl projev plný útočných narážek směřujících na představitele nekomunistických 

stran, z kterého navíc nepřímo vyplynulo, že je nutné, aby bylo Československo zcela 

podřízeno Moskvě.649 Ačkoli Svobodné slovo tento Gottwaldův projev nijak zvlášť 

nekomentovalo, otisklo v rámci článku pojednávajícího o této události znění projevu 

Josefa Davida. Ten v něm vyzdvihl nejen význam a důležitost československého 

spojenectví se Sovětským svazem, které je potřeba i nadále udržet, ale  taktéž  vzkázal 

vřelé pozdravy J. V. Stalinovi.650  

 Druhou zásadní událostí se stal sjezd závodních rad a závodních odborových 

organizací svolaný již 12. února 1948 prezídiem Ústřední rady odborů v důsledku 

vyostřeného sporu mezi komunisty a nekomunisty. Na tomto sjezdu znovu promluvil 

Klement Gottwald, ve svém pozdravném projevu přítomným odborářům se však 

zabýval opět pouze vládní krizí. Rezoluce, která byla následně na sjezdu přijata, se 

kladně stavěla k řešení vládní krize tak, jak ji navrhli komunisté, dále obsahovala 

požadavek na další znárodňování, na 24. února 1948 vyhlásila hodinovou manifestační 

stávku, nejdůležitějším rozhodnutím však bylo pověření Ústřední rady odborů 

organizací Ústředního akčního výboru Národní fronty.651  

 Redakce Svobodného slova mohla na uskutečněný sjezd v důsledku stávajícího 

nepovolení pondělních vydání652 reagovat až 24. února 1948. Ve svém úvodníku 

kriticky poukázala na skutečnost, že na sjezdu „odborové otázky, pro něž byl údajně 

svoláván, nehrály téměř žádnou roli a že komunističtí funkcionáři, kteří dnes udávají 

tón ve vrcholném orgánu našich odborů, považovali za možné, odhodit stranou všechen 

                                                
648 FIRT, Julius. Záznamy. Vyd. 1. Bundesrepublik Deutschland : Index, 1985, s. 24-25. 
649 RIPKA, Hubert. Únorová tragédie. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1995, s. 220-221. 
650 jk. Československo-sovětské věrné přátelství. Svobodné slovo. 24.2.1948, roč. 4, č. 46, s. 1-2. 
651 VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2008, s. 265-268. 
652 I přes toto ustanovení se v pondělí 23. února 1948 ráno objevila na novinových stáncích zvláštní 

vydání Rudého práva a Práce. In: BOUČEK, Miroslav; KLIMEŠ, Miloslav. Dramatické dny února 
1948. Vyd. 1. Praha : Svoboda, 1973, s. 218. 
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zřetel na nekomunistické členy odborů a postavit se bezvýhradně za politiku 

komunistické strany.“653 Zvlášť negativně se dále redakce Svobodného slova vymezila 

vůči snaze komunistů vytvořit novou Národní frontu.654 

 Od večerních hodin 22. února 1948 byly na základě rozkazu ministerstva vnitra 

uvedeny do pohotovosti všechny bezpečnostní útvary a od půlnoci byly zesíleny hlídky 

u pražských mostů a důležitých budov, zejména pak u rozhlasu a pošt.655 Kromě toho 

došlo týž večer k prvnímu zatýkání nekomunistických stoupenců, domovním 

prohlídkám a omezena měla být také činnost těch stran, jejichž ministři podali 

demisi.656  

 23. února 1948 jednal Edvard Beneš s Klementem Gottwaldem a Václavem 

Noskem o možném řešení vládní krize. Benešův návrh, který zahrnoval doplnění vlády 

učiněné na základě dohody všech politických stran, Gottwald kategoricky zamítl s tím, 

že nové členy vlády mu chce navrhnout sám a tato vláda by poté požádala o důvěru 

parlament. Na Benešovu výhrůžku, že v případě rozporů v národě by byl nucen podat 

demisi, Gottwald nijak výrazně nereagoval.657 V odpoledních hodinách následně přijal 

Edvard Beneš i zástupce národních socialistů – Petra Zenkla, Prokopa Drtinu, Jaroslava 

Stránského a Huberta Ripku. Ti byli již lehce znepokojeni, jelikož od 20. února 1948 

prezident jednal pouze s komunisty a sociálními demokraty. Edvard Beneš je však 

v návaznosti na předchozí rozhovor s Gottwaldem ujistil, že komunistickému nátlaku 

nepovolí a pokud nebude dosaženo dohody, abdikuje, což na všechny zapůsobilo 

uspokojujícím dojmem.658   

 Téhož dne zároveň došlo k obsazení sekretariátu Československé strany národně 

socialistické. Příslušníci SNB se na místo dostavili kolem jedenácté hodiny dopolední 

s povolením na vykonání prohlídky trvající v závěru skoro čtyři hodiny. Na odpor se 

jim postavili pouze čtyři členové národních socialistů, mimo jiné i Vladimír Krajina a 

Milada Horáková, zpráva o obsazení sekretariátu se však brzy rozšířila i mezi veřejností 

a způsobila četné protesty, především pak v řadách vysokoškolských studentů.659 Stejná 

opatření byla podniknuta i proti straně lidové a slovenské demokratické.660 V pražském 

Obecním domě se v ten den navíc uskutečnila ustavující schůze Ústředního akčního 

výboru Národní fronty s cílem definitivně Národní frontu přeměnit k obrazu 

                                                
653 re. Po sjezdu. Svobodné slovo. 24.2.1948, roč. 4, č. 46, s. 1. 
654 Tamtéž, s. 1-2.  
655 KAPLAN, Karel. Pět kapitol o únoru. Vyd. 1. Brno : Doplněk, 1997, s. 410-411.  
656 Tamtéž, s. 414.  
657 Tamtéž, s. 437.  
658 RIPKA, Hubert. Únorová tragédie. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1995, s. 227-230. 
659 VEBER, Václav. Osudové únorové dny. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny, 2008, s. 297. 
660 RIPKA, Hubert. Únorová tragédie. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1995, s. 236.  
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komunistů.661 

 Ačkoli národně socialistický sekretariát komunisté obsadili, redakce 

Svobodného slova fungovala v pondělí 23. února 1948 ještě za běžného provozu a 

nebyla zatím žádnými zásahy ze strany komunistické strany postižena. Vzhledem 

k uplynulým událostem však bylo v redakci od ranních hodin velmi rušno a z důvodu 

absence pondělního vydání se horečně připravovalo číslo dne následujícího. Celkovou 

atmosféru, jež v redakci toho dne panovala, popsal Hubert Ripka: „V redakci to vřelo. 

Telefon bez přestání zvonil a přinášel zprávy o dalším zatýkání, prohlídkách a 

o obsazení řady velkých měst policií. Z různých míst nám oznamovali, že lidovým 

milicím se rozdělují zbraně. Zákroky našich poslanců proti těmto nezákonným 

opatřením narážely na hrubé odmítnutí. (...) Drtina a Stránský byli rovněž v redakci 

Svobodného slova. Za chvíli se tam za námi dostavil i Zenkl po návratu z velkých 

shromáždění na Moravě a líčil nám povzbudivé dojmy, které si ze svých návštěv 

přinášel. Jen v jediném místě se komunistům podařilo nepustit ho ke slovu. Všude jinde 

byly jeho bojovné proslovy uvítány s nadšením.“662 Plynulý a bezproblémový chod 

redakce i tiskárny v Melantrichu potvrdil toho dne také Julius Firt.663 

 Problémy však nastaly hned dne následujícího. Číslo Svobodného slova 

z 24. února 1948, s citátem Karla Havlíčka Borovského na titulní straně a nápisem 

Pravda vítězí v levém horním rohu, sice normálně vyšlo, ale jak se ráno ukázalo, 

objevilo se v podstatě pouze na novinových stáncích v Praze a na venkov vůbec 

nedorazilo. Stalo se tak v důsledku pokynu, který dostali železničáři, přepravující 

náklad Svobodného slova, od Ústřední rady odborů.664 Jednalo se tak o jasný záměr ze 

strany komunistů připravit národní socialisty o jejich ústřední tiskový orgán.  

 Další zásah proti Svobodnému slovu popsal ve svých pamětech Ota Hora. Ve 

vydání z 24. února 1948 se totiž měl objevit jeho úvodník, o který ho předchozího 

večera požádal Ivan Herben.665 Ota Hora daný úvodník s titulkem Lid věří v presidenta, 

v němž zdůraznil, že v takto kritických dnech je nutné mít odvahu bojovat za svobodu a 

nezávislost, opravdu napsal a po půlnoci odevzdal do redakce. Podle očitých svědků byl 

článek v melantrišské tiskárně vzápětí vysázen, další den však ve Svobodném slově 

vůbec nevyšel. Kvůli bojovnému duchu celého úvodníku zřejmě někdo z akčního 

výboru přikázal, aby byl Horův úvodník z daného vydání zcela vypuštěn. Kdo však 

tento rozkaz dal, se již nikdy nepodařilo zjistit. Podle Miloslava Koháka se ovšem 
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663 FIRT, Julius. Záznamy. Vyd. 1. Bundesrepublik Deutschland : Index, 1985, s. 29. 
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jednalo o úvodník vysoké kvality, který věrně vystihl tehdejší situaci.666 

 Na titulní straně Svobodného slova z 24. února 1948 bylo kromě již zmíněné 

reakce na sjezd závodních rad a článku o sjezdu československo-sovětského přátelství 

uveřejněno prohlášení, resp. výzva Československé strany národně socialistické všem 

svým stoupencům. „Čs. strana národně socialistická věrna svému programu i své dobré 

padesátileté tradici nejpevnější a nejvěrnější ochránkyně pracujícího lidu a 

nejsvětějších práv a tužeb českého a slovenského národa a suverénní demokratické 

Československé republiky, trvá bezpodmínečně na zásadě vlády, sestavené na podkladě 

parlamentním a na zásadě Národní fronty tak, jak vyšla z posledních řádných a 

demokraticky provedených voleb. Žádné jiné řešení si nepřejeme a také nepřijmeme,“667 

zaznělo v úvodu prohlášení. Strana následně své stoupence vyzvala ke klidu, kázni a 

disciplíně, zdůraznila, že je nutné odmítat vstup do akčních výborů a své prohlášení 

zakončila odhodlaným zvoláním, že „sílu, jednotu a sebevědomí strany nikdo 

neohrozí“.668  

 Následovala zpráva ze schůze předsednictva Československé strany národně 

socialistické konané uplynulého dne, v níž předsednictvo mimo jiné vyzvalo příslušníky 

strany, aby i nadále zachovali důvěru v její vedení, informovalo je o tom, že prezident 

demisi ještě nepřijal a že jednání ohledně řešení vládní krize i nadále pokračují. 

Kriticky se předsednictvo dále postavilo vůči nezákonným praktikám v rámci 

provedené prohlídky a zabavení písemných materiálů v stranickém sekretariátu.669  

 Svobodné slovo informovalo také o výzvě Edvarda Beneše, v níž na všechny 

občany republiky apeloval, aby zachovali klid a ujistil je, že cílem aktuální situace je 

dosáhnout obnovení spolupráce všech politických stran Národní fronty. Svobodné slovo 

Benešovo stanovisko zhodnotilo kladně, uvedlo, že je zcela v souladu s představami 

národních socialistů a zdůraznilo, že demise ministrů nevedla ke krizi celé Národní 

fronty, ale pouze ke krizi vlády. „Opakujeme: demise ministrů tří stran nezpůsobila 

krisi Národní fronty. Tuto krisi uměle a záměrně vyvolávají komunisté, kteří vědomě 

opouštějí dosavadní Národní frontu všech stran českých a slovenských proto, že aby se 

mohl vytvořit nový útvar, který by se již neopíral o demokraticky organisované politické 

strany, vedené svobodně volenými poslanci, nýbrž který by byl jenom fasádou jejich 

diktatury,“670 zaznělo v samém závěru článku. 
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 Redakce Svobodného slova taktéž upozornila na situaci v rozhlase, ze kterého 

bylo vykázáno dvanáct jeho dosavadních zaměstnanců, přičemž jedenáct z nich patřilo 

mezi členy národních socialistů a jeden byl příslušníkem strany lidové. V dopise, který 

jim adresoval generální ředitel rozhlasu Bohuslav Laštovička, byla jako důvod uvedena 

snaha udržet v rozhlase klid a bezpečnost. „Tak se tedy odvděčil komunistický rozhlas 

svým zasloužilým pracovníkům, mezi nimi i hlasatelům Mančalovi a Kozákovi, jejichž 

neohrožené hlášení nás posilovalo ve chvílích květnové revoluce,“671 zhodnotila kriticky 

dané rozhodnutí redakce Svobodného slova.  

 Svobodné slovo kromě toho dále uveřejnilo části mimopražských projevů Petra 

Zenkla672 a Huberta Ripky,673 ve kterých se zabývali aktuálními událostmi uplynulých 

dní, a taktéž projev národně socialistických delegátek, který byl pronesen v rámci 

sjezdu v Jihlavě za přítomnosti Františky Zemínové. V tomto projevu zazněla mimo jiné 

opět kritika na stávající situaci v rozhlase: „Ženy  obracejí se ke všem demokratickým 

stranám a volají: Jak dlouho si necháte líbit úplné zkomunisování rozhlasu? Nenechte 

státním rozhlasem rozeštvávat národ! Lid nepodlehl teroru černožlutému, národ nezničil 

teror nacistický, nedáme se proto nyní zotročit ani terorem rudým. Heslo všech věrných 

Čechoslováků je Teroru se neustupuje! Nedáme se a vyhrajeme! Zachráníme vlast před 

rudou porobou!“674  

 Svobodné slovo informovalo také o shromáždění před ústředním sekretariátem 

Československé strany národně socialistické, v jehož rámci jeho účastníci provolávali 

věrnost jak Edvardu Benešovi, tak čelním představitelům národních socialistů,675 a 

o delegaci studentů, kterou v rámci masivního průvodu na protest proti aktuální situaci 

přijal Edvard Beneš a ujistil ji o nutnosti zachování Národní fronty a parlamentní 

demokracie.676 

 Toto číslo Svobodného slova z 24. února 1948 se však stalo posledním, které 

vznikalo v podmínkách dosavadní redakce pod vedením Ivana Herbena. Večer se již 

vydání pro nadcházející den nesázelo ani netisklo. Ministerstvo vnitra vydalo příkaz, 

aby správu Melantrichu převzal představitel akčního výboru František Hracha.677 Julius 

Firt byl o situaci informován telefonicky. Kromě Františka Hrachy měla být 

v Melantrichu přítomna skupina neznámých lidí doprovázená ozbrojenou policií. Julius 
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Firt se do Melantrichu ihned vypravil, u vchodu však byl zastaven policejním 

důstojníkem, který ho z rozkazu ministerstva vnitra odmítl vpustit do budovy. Po 

návratu domů čekal u Firtových dveří úředník s dopisem podepsaným Václavem 

Noskem a sdělující Juliu Firtovi, že byl zbaven národní správy Melantrichu. Příjem 

dopisu byl nucen potvrdit podpisem.678 Skupina redaktorů v čele s Ivanem Herbenem 

následně Melantrich opustila v nočních hodinách.679 Podle hlášení informátora B-5 

z 29. února 1948 nebyli zřejmě zaměstnanci Melantrichu o situaci a jejím možném 

vývoji dostatečně informováni. Svědčily o tom rozepsané články, které se při obsazení 

Melantrichu nacházely v psacích strojích.680  

 Hned následující den se o zabrání Melantrichu objevila zpráva v Rudém právu, 

které nutnost provedených opatření vysvětlilo následujícím způsobem: „V zájmu klidu a 

pořádku učinil v úterý ministr vnitra určitá opatření v tiskárně Melantrich, aby bylo 

zamezeno dalšímu soustavnému šíření lží a nepravdivých zpráv z této budovy.“681 

Zpráva byla vydána i ohledně absence Svobodného slova 25. února 1948. Rudé právo 

uvedlo, že „zaměstnanci papíren se usnesli, že Svobodnému slovu nebude dodáván 

papír a zaměstnanci elektrárny se rozhodli zastavit elektrický proud. Také v samotné 

tiskárně Melantrich vznikl odpor proti dalšímu vycházení Svobodného slova, takže 

pražské vydání Svobodného slova dne 25. února již nevyšlo.“682 

 24. únor 1948 ovšem přinesl kromě obsazení Melantrichu komunisty i další 

zásadní události. V poledne začala jednohodinová generální stávka, kterou 

zorganizovali odboráři a závodní rady. Stávku však komunisté opět využili k propagaci 

svého řešení vládní krize. Nekomunistické strany byly v důsledku stupňujících se 

represí a tlaku ze strany komunistů stále více bezradné. Vznik akčních výborů Národní 

fronty na ministerstvech měl za následek, že svá ministerstva byli nuceni opustit např. 

Jaroslav Stránský, Hubert Ripka a Petr Zenkl.683 Ti se v průběhu dne zúčastnili společné 

schůze ústředního výkonného výboru a poslaneckého klubu Československé strany 

národně socialistické. Národní socialisté zde znovu vyjádřili svůj nesouhlas se 

zakládáním akčních výborů Národní fronty a rozhodli se vyloučit ze strany každého 

člena, který by se případně na práci v akčních výborech podílel.684 „Na konci schůze 
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vládlo v sále hluboké dojetí. Delegáti si uvědomovali mimořádnou vážnost okamžiku. 

Věděli, že už jen urputný odpor by mohl zlomit komunistickou ofenzivu (...) Netušili 

jsme, že jsme se právě zúčastnili poslední schůze národněsocialistické strany,“685 uvedl 

ve vzpomínkách Hubert Ripka.  

 Odpoledne téhož dne přijal Edvard Beneš Klementa Gottwalda. V řešení vládní 

krize již byl naznačen určitý odklon od původního plánu – pro Edvarda Beneše bylo 

sice stále nejdůležitější docílit jednání mezi Klementem Gottwaldem a dosavadními 

představiteli politických stran ohledně doplnění vlády s cílem udržet Národní frontu, 

zároveň však kvůli tomu začal vážně uvažovat o přijetí demise odstoupivších ministrů. 

Návrh ohledně doplnění vlády mu měl Klement Gottwald dodat dne následujícího.686 

 Vyvrcholením celé vládní krize se stal 25. únor 1948. Dopoledne se ke stávající 

demisi nově připojili sociálně demokratičtí ministři Václav Majer a František Tymeš. 

V jedenáct hodin dopoledne se k Edvardu Benešovi dostavila komunistická delegace 

v čele s Klementem Gottwaldem, doprovázeným Václavem Noskem a Antonínem 

Zápotockým, předsedou Ústřední rady odborů. Klement Gottwald předložil Edvardu 

Benešovi dokument, ve kterém ho vyzval k přijetí demise, navrhl složení nové vlády a 

vznesl požadavek na co nejrychlejší provedení všech bodů.687  

Přední představitelé národních socialistů, Prokop Drtina, Petr Zenkl, Hubert 

Ripka a Jaroslav Stránský, se téhož dne soustředili v bytě Stránského a usilovali o přijetí 

u Edvarda Beneše. Dostávalo se jim však zamítavé odpovědi, a proto na Hrad následně 

vyslali Vladimíra Krajinu. I ten však přijat nebyl.688 Naproti tomu přesně v půl páté 

odpoledne přijal Edvard Beneš opětovně Klementa Gottwalda, aby mu následně 

oznámil, že se všemi jeho návrhy souhlasí. Současně podepsal demisi čtrnácti ministrů 

a svým podpisem potvrdil i novou vládu vzešlou z návrhu komunistů – tvořilo ji třináct 

komunistů, tři sociální demokraté, dva národní socialisté, dva lidovci, jeden člen 

slovenské demokratické strany a tři členové zůstali bez stranické příslušnosti, mezi nimi 

mimo jiné opět Jan Masaryk. Kolem páté hodiny odpolední byl již Klement Gottwald 

na Václavském náměstí, kde promluvil k několikatisícovému davu komunistů a oznámil 

mu, že prezident všechny jeho návrhy přijal.689 

 Národní socialisté se o přijetí demise dozvěděli na základě telefonního 

rozhovoru s mluvčím prezidentovy kanceláře, do které volal Hubert Ripka s cílem 
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dozvědět se, kdy je prezident konečně přijme. Sdělením, že prezident právě vyjádřil 

souhlas se složením nové Gottwaldovy vlády, byli naprosto zaskočeni. „Vyrazilo to ze 

mě dech. Zatočila se mně hlava a chvíli jsem nemohl pochopit, slyším-li dobře a 

rozumím-li dobře tomu, co se mně povídá. Přijal-li jsem s těžkým srdcem na vědomí, že 

dr. Beneš rozhodl dříve, než s námi mluvil, ač nám a mně  osobně předevčírem slíbil, že 

nic neučiní, dokud si nás znovu nezavolá, nemohl jsem svou mysl přimět k tomu, abych 

pochopil, že nejen to nedodržel a naši demisi přijal, ale že i jmenoval novou vládu dle 

Gottwaldova diktátu,“690 popsal své bezprostřední pocity po přijetí demise Prokop 

Drtina.  

 Otázky, proč Edvard Beneš učinil toto rozhodnutí bez toho, aniž by o tom 

informoval národní socialisty, si kladl i Hubert Ripka a stejně jako ostatní byl závěrem 

celé vládní krize naprosto zdrcen. „Nikdo z nás nemohl pochopit, co způsobilo tak 

náhlou změnu v prezidentovu stanovisku. S Benešem jsme se už neměli nikdy sejít. Až do 

chvíle, kdy píši tyto řádky, jsme se nemohli dopátrat toho, co se stalo na Hradě v ono 

osudné dopoledne 25. února 1948. Nikdy jsme přijatelné vysvětlení této události 

nedostali,“691 uvedl Hubert Ripka v závěru svých vzpomínek. 

 

7.3 Důsledky únorového převratu pro Československou stranu 

národně socialistickou 

 
 25. únorem 1948 nastala pro Československou stranu národně socialistickou 

zcela nová etapa. Demokratické ideály národních socialistů byly poraženy a všem bylo 

jasné, že nyní nastane doba komunistického násilí a teroru. Odstoupivší národně 

socialističtí ministři byli pod neustálým dohledem. Jejich byty hlídala policie, telefony 

jim byly přerušeny a poštovní zásilky zadržovány. Cílem komunistů bylo dostat je do 

naprosté izolace.692 Záhy poté, co se Hubert Ripka, Jaroslav Stránský, Prokop Drtina a 

Petr Zenkl dozvěděli o Benešově splnění Gottwaldových požadavků, zaujali k situaci 

následující stanovisko – v důsledku nastolení komunistické diktatury, která jim 

neumožňovala do budoucna svobodnou politickou činnost, se rozhodli rezignovat na 

veškeré své politické funkce, včetně poslaneckých mandátů, a zcela ukončit své 

působení v československém politickém životě. Své stanovisko následně v dopise 

sdělili jak Františce Zemínové, která působila ve funkci předsedkyně poslaneckého 
                                                
690 DRTINA, Prokop. Československo můj osud. Sv. 2., kniha 1. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1992, s. 569-
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691 RIPKA, Hubert. Únorová tragédie. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1995, s. 259.  
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klubu, tak Josefu Davidovi, předsedovi Národního shromáždění.693  

 Ve svém prohlášení napsali mimo jiné následující: „Za poměrů, jež byly 

včerejším politickým obratem vytvořeny, nebude již možno svobodně sloužit národním, 

demokratickým a socialistickým cílům, jak bylo naší tradicí. Není nám možné 

přizpůsobiti se podmínkám, za nichž nyní politické strany budou smět svou činnost 

vyvíjet.  (...) Odcházejíce z veřejného života děkujeme vděčně všem, zejména také 

prostým příslušníkům strany za důvěru, kterou nám poskytovali a kterou sílili naše 

usilování, a jsme přesvědčeni, že za všech okolností zůstanou věrni ideálům a cílům 

masarykovské demokracie.“694 

 Dosavadní složení strany se zcela rozpadlo. Většině čelních představitelů 

předsednictva Československé strany národně socialistické se podařilo záhy po 

únorovém převratu roku 1948 dostat v bezpečí do exilu.695 Hubert Ripka začal o 

emigraci uvažovat hned po 25. únoru 1948, jelikož byl ale pod neustálým dohledem 

komunistů, nebyly přípravy na útěk ze země snadné. První pokus o útěk z 19. března 

1948 skončil neúspěchem, avšak druhý pokus již vyšel a Hubert Ripka se dostal do 

Paříže.696 Julius Firt utekl z Československa 10. března 1948, v den, kdy zemřel Jan 

Masaryk.697 Následovali je i další – do Londýna odešli např. Petr Zenkl, Jaroslav a Jan 

Stránští, Vladimír Krajina a Ota Hora. Poslední dva jmenovaní se následně přesunuli do 

Kanady, Petr Zenkl do USA.698 

 Mnoho národních socialistů však zůstalo v Československu a muselo čelit 

následným represím ze strany komunistů.699 Smutný osud postihl Prokopa Drtinu, který 

jako jediný z národně socialistických ministrů, kteří podali demisi, zůstal nedobrovolně 

v rukou komunistů. Již 28. února 1948 se pokusil spáchat sebevraždu skokem z okna. 

Pád ovšem navzdory těžkým zraněním přežil a v srpnu 1948 byl přemístěn do vězeňské 

nemocnice na Pankráci.700 Soudní vyšetřovací vazba byla sice na Prokopa Drtinu 

uvalena již vzápětí po jeho pokusu o sebevraždu, soudní proces před Nejvyšším soudem 

v Praze se však konal až 15. prosince 1953. Prokop Drtina zde byl odsouzen k patnácti 

letům odnětí svobody. Na svobodu se dostal až na základě udělení amnestie prezidenta 
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republiky v květnu 1960.701 Trestu neunikli ani další představitelé národních socialistů – 

zřejmě největší proces proběhl na jaře roku 1950. Odsouzena k trestu smrti v něm byla 

mimo jiné Milada Horáková, Františka Zemínová dostala trest odnětí svobody ve výši 

dvaceti let.702 

 V důsledku změny politických podmínek se do čela vedení národních socialistů 

dostali ti jedinci, kteří se již během únorových dní roku 1948 přidali na stranu 

komunistů. Jednalo se především o Emanuela Šlechtu a Aloise Neumanna. Změny 

postihly nejen vedení strany, ale také její název – strana byla přejmenována na 

Československou stranu socialistickou.703  

 

7.4 Důsledky únorového převratu pro Svobodné slovo  
  

 Obsazení Melantrichu komunisty znamenalo pro dosavadní redakci Svobodného 

slova definitivní konec. Komunisté dosáhli, čeho chtěli – zbavili národní socialisty 

jejich ústředního tiskového orgánu a odstranili z redakce ty, proti kterým v uplynulých 

letech tolik bojovali.  

 Jak již bylo zmíněno výše, Ivan Herben opustil s dalšími redaktory Melantrich 

v noci 24. února 1948. O dva dny později telefonoval Juliu Firtovi, že na něj zástupci 

Melantrichu čekají v ústředním sekretariátu Československé strany národně 

socialistické, protože nevědí, jak by se měli po událostech uplynulých dní zachovat. 

Poté, co Julius Firt na ústřední sekretariát dorazil, překvapilo ho, že se zatím nic 

zásadního nezměnilo. Emanuel Šlechta zřejmě ještě neměl čas sekretariát zcela zabrat. 

V původní Zenklově kanceláři na Julia Firta čekalo asi dvanáct  zaměstnanců včetně 

několika redaktorů Svobodného slova a sazečů. „Co jsem jim mohl poradit? 

Redaktorům jsem řekl, že si musí další spolupráci rozmyslet podle svého politického 

přesvědčení a svého svědomí. Měli by si uvědomit, že podnik byl zabrán nezákonně. 

Pokud jde o sazeče – strojmistry a ostatní – ti měli zůstat věrni strojům. Sami dobře 

věděli, že v Melantrichu se tisklo všelicos, za války ilegální Rudé právo i 

zglajchšaltované noviny okupantů. Typografové vždy – podle tradic svých odborových 

organizací – pracovali i na výrobě tiskovin, s jejichž obsahem nesouhlasili,“704 uvedl 

Julius Firt ve svých vzpomínkách. 
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 Téhož dne se objevila v denním tisku zpráva, že nově ustavený akční výbor 

Svazu českých novinářů začal s okamžitou platností vylučovat určité novináře ze svých 

řad. Z redaktorů působících dosud ve Svobodném slově se jednalo především o Ivana 

Herbena, Františka Klátila a Ivana Suka. Rudé právo označilo vyloučené novináře za 

„škůdce národního a státního celku“705 a uvedlo, že k tomuto vyloučení došlo 

v důsledku neodpovědného jednání uvedených osob, které se svými činy „pokusily 

rozložit jednotu národa a zmařit klidný a demokratický vývoj k socialismu.“706 Mladá 

fronta zase ve svém článku v souvislosti s vyloučením několika redaktorů uvedla, „že 

akční výbor novinářů stojí plně za vládou Klementa Gottwalda a ujišťuje ji, že už 

nepřipustí, aby kterýkoliv ministr byl v tisku napadán.“707 Deník Práce pak článek 

pojednávající o vylučování ze Svazu českých novinářů nadepsal přímo titulkem Ivan 

Herben vyloučen z řad českých novinářů.708 

 Svobodné slovo, které vyšlo po dvoudenní pauze 27. února 1948, nemělo již 

s původním Svobodným slovem, kromě grafické úpravy a jednotlivých rubrik, 

společného vůbec nic. Došlo ke změně jeho podtitulu, který tak nově zněl List akčního 

výboru Československé strany národně socialistické,709 přičemž tento akční výbor byl 

uveden v tiráži i jako majitel a vydavatel celého listu. Zásadní změnou však byla 

výměna šéfredaktora, kterým se nově stal Ladislav Technik.710 V tiráži se jeho jméno 

pod funkcí odpovědného zástupce listu objevilo poprvé 28. února 1948 a od 3. března 

1948 byl již veden jako vedoucí redaktor. K jeho jmenování šéfredaktorem však došlo 

podle vzpomínek Julia Firta již 25. února 1948.711 

 Vydání Svobodného slova z 27. února 1948, stejně jako všechna čísla 

následující, již bylo zcela pod kontrolou komunistů. Na titulní straně toho dne bylo 

uveřejněno provolání nového vedení Československé strany národně socialistické, zcela 

namířené proti jejím dosavadním čelním představitelům. „Široké vrstvy stoupenců 

československé strany národně socialistické již dlouho pozorovaly se stále vzrůstajícím 

znepokojením, že politika užšího vedení strany se stále více odkloňovala od 

socialistického programu a dala se na cestu, vedoucí zpět od vymožeností revoluce a 
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ideálů lidově demokratické republiky. (...) Ujímáme se proto těžké odpovědnosti, 

abychom v této osudové chvíli života strany organisovali znovu její vedení až do 

řádného sjezdu a demokratického ustavení jejích orgánů. Je naší snahou vrátiti stranu 

na její původní cestu socialismu a demokracie,“712 zaznělo mimo jiné v provolání. 

V jeho závěru dále nové vedení vyzdvihlo význam přátelství a spojenectví se 

Sovětským svazem, odsoudilo „podvratné snahy reakčního kapitalismu a 

imperialismu“713 a vyjádřilo dík Edvardu Benešovi za to, že svým rozhodnutím vyvedl 

republiku z vládní krize.714 Následoval článek pojednávající o složení nové 

Gottwaldovy vlády715 a výzva k zakládání akčních výborů ve všech krajských 

stranických orgánech.716 

 Definitivní konec znamenaly nově nastolené poměry pro rubriku Rovně a jasně. 

Jednalo se ze strany nového vedení o zcela pochopitelný krok – byla to především tato 

rubrika, v níž byly v uplynulých letech vedeny ostré polemiky s komunistickou stranou. 

Ostatní rubriky zůstaly víceméně zachovány, pouze v nedělním Svobodném slově 

chyběla od 29. února 1948 do 14. března 1948 rubrika Slovo žen a dosavadní rubrika 

Zprávy strany změnila 10. března 1948 název na Z naší strany.  

 Stejně jako mnozí členové předsednictva Československé strany národně 

socialistické a další její příslušníci, rozhodl se pro odchod do exilu i Ivan Herben. 

Z dochovaných úředních spisů  vyplývá, že k útěku došlo na počátku března 1948 – 

záznam z oblastní úřadovny Státní bezpečnosti v Praze z 9. března 1948 uvádí, že Ivan 

Herben odešel s celou svojí rodinou ze svého pražského bytu 4. března 1948. Státní 

bezpečnost poté pojala podezření, že se všichni nacházejí na svém venkovském sídle 

v Hostišově u Tábora.717 Následné hlášení však přineslo zprávu, že v Hostišově se Ivan 

Herben vyskytoval naposledy před měsícem718 a byl tak vznesen předpoklad, že se 

pokusí o ilegální přechod do Bavorska. V této souvislosti měla být učiněna veškerá 

opatření, která by ilegální přechod znemožnila.719 Zpráva z ústředny Státní bezpečnosti 

z 31. srpna 1948 poté Herbenův útěk potvrdila, ačkoli jeho způsob a přesné datum 

nebylo zjištěno.720  

 V souvislosti s ilegálním útěkem do ciziny bylo proti Ivanu Herbenovi podáno 
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trestní oznámení státnímu zastupitelství721 a následně počátkem září 1948 zahájeno 

trestní řízení.722 Ze spisu ministerstva vnitra z 20. prosince 1955 je dále možné zjistit, že 

poté, co Ivan Herben opustil území Československa, zdržoval se v uprchlickém táboře 

ve městě Oberursel nacházejícím se u Frankfurtu, odkud se následně dostal až do 

Paříže.723 Cílovým místem Herbenovy emigrace se nakonec staly USA, konkrétně 

město New York, kde se po zbytek života usídlil se svojí rodinou a snažil se pokračovat 

ve své novinářské tvorbě.724  

 

8. Závěr  
 
 Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vypracovat detailní historickou studii 

zachycující vývoj Svobodného slova, ústředního tiskového orgánu Československé 

strany národně socialistické, v letech 1945-1948. Práce poskytla ucelený obraz nejen o 

veškerých aspektech vydávání tohoto listu a okolnostech s nimi spojených, ale i 

o významných historických událostech, kterým Svobodné slovo věnovalo na svých 

stránkách ve výše vymezeném období zvýšenou pozornost. Práce se také snažila 

poskytnout náhled o vnitřním propojení Svobodného slova s Československou stranou 

národně socialistickou. 

 Svobodné slovo navázalo po skončení 2. světové války plně na tradici 

stranického listu, jímž bylo v době první republiky České slovo, a v letech 1945-1948 

představovalo pro Československou stranu národně socialistickou nejdůležitější nástroj, 

jak prezentovat veřejnosti své politické ideje. Vztah mezi stranou a listem tak byl velmi 

těsný. Svobodné slovo bylo ve výše vymezeném období opakovaně předmětem jednání 

na schůzích předsednictva strany, které zasahovalo do jeho činnosti udílením 

nejrůznějších instrukcí, směrnic apod. To bylo patrné zejména v době před 

parlamentními volbami v roce 1946, stejně tak jako před volbami, které se měly 

uskutečnit v roce 1948.  

 Svobodné slovo nechtělo být pouze čistě stranickým listem, ale snažilo se oslovit 

i široké čtenářské vrstvy. Svědčila o tom nejen snaha o postupné zakládání nových 
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rubrik a důraz na kvalitní  zpravodajství a publicistiku z oblasti kultury, ale zejména 

stálé zvyšování obsahové kvality u nedělního vydání, které mimo jiné nabízelo i rubriky 

zaměřené výhradně na ženy a děti. Omezený příděl papíru trvající po celou dobu 

sledovaného období však Svobodnému slovu neumožnil své ambice rozvinout naplno.  

 Pod vedením Ivana Herbena se Svobodné slovo stalo nejvýraznějším listem 

stojícím v opozici vůči politice prosazované představiteli Komunistické strany 

Československa. V souladu s politickou linií národních socialistů vystupovalo Svobodné 

slovo otevřeně především proti nezákonným praktikám, k nimž docházelo v komunisty 

ovládaných rezortech, zejména pak na ministerstvu vnitra a v bezpečnostních složkách. 

Dělo se tak nejen ve zpravodajské části listu, ale především pak v jeho části 

publicistické zahrnující kromě úvodníků také rubriku Rovně a jasně. V důsledku toho 

muselo Svobodné slovo a čelní představitelé národních socialistů čelit častým útokům 

ze strany Rudého práva, ústředního komunistického listu.  

 Od konce roku 1947 již bylo možné zaznamenat na stránkách Svobodného slova 

sílící napětí způsobené vyostřenou situací uvnitř Národní fronty, které vyvrcholilo 

v druhé polovině února 1948 vládní krizí. V jejím průběhu Svobodné slovo nepřestávalo 

prostřednictvím svých článků šířit víru v konečné vítězství demokracie a i nadále 

prosazovalo demokratické hodnoty a ideje v duchu T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. 

Konečné vítězství komunistů a nastolení jejich diktatury však zcela znemožnilo další 

existenci v dosavadní podobě jak Československé straně národně socialistické, tak 

jejímu ústřednímu tiskovému orgánu. Jejich vývoj po únoru 1948 probíhal již zcela pod 

kontrolou komunistické strany a většina čelních představitelů Svobodného slova i 

národních socialistů byla nucena odejít do exilu.                   

 

9. Summary  

 
 The main objective of my diploma thesis consisted in the elaboration of a 

detailed historical study portraying the development of Svobodné slovo, central organ of 

the Czechoslovak National Socialist Party in the period of 1945-1948. The thesis 

provides a coherent representation of all the aspects of the edition of this newspaper and 

related circumstances as well as of important historical events, to which Svobodné slovo 

paid increased attention on its pages in the given period. The thesis tried also to provide 

insight into the internal interconnection of Svobodné slovo and the Czechoslovak 

National Socialist Party. 
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 After the end of the World War II, Svobodné slovo fully continued in the 

tradition of a party newspaper, which had been České slovo in the time of the first 

republic and in 1945-1948, it represented the most important tool of the Czechoslovak 

National Socialist Party for the presentation of their political ideas to the public. The 

relationship between the party and the newspaper was very close. In the given period, 

Svobodné slovo was repeatedly subject of discussions in the meetings of the presidium 

of the party, which intervened in its activity by giving various instructions, directives, 

etc. It was apparent namely at the time before the parliamentary elections in 1946 as 

well as before the elections, which should have taken place in 1948.  

Nevertheless, Svobodné slovo did not want to be only a purely party newspaper 

and tried to approach large reader strata. It was evidenced not only by its effort to create 

progressively new sections and to accentuate the news and publicistic services of good 

quality in the field of culture, but also constant improvement of quality in the Sunday 

edition, which offered among others the sections wholly oriented to women and 

children. However, the limited allocation of paper, which lasted during the whole period 

under consideration, did not enable to Svobodné slovo to fully put out its ambitions.  

 Under the leadership of Ivan Herben, Svobodné slovo became the most 

remarkable newspaper being in the opposition against the politics enforced by the 

representatives of the Communist Party of the Czechoslovakia. In accordance with the 

policy of the national socialists, Svobodné slovo was openly standing up especially 

against illegal practices taking place in the ministries governed by communists, namely 

in the Ministry of the Interior and in security bodies. It could be found not only in the 

news part of the newspaper, but also and mainly in its publicistic part, which included 

together with editorials also the section Straight and Clear. In consequence, Svobodné 

slovo and leaders of national socialists had to face frequent attacks from Rudé právo, 

the central communist newspaper. 

 Since the end of 1947, it had been possible to perceive intensifying tension on 

pages of Svobodné slovo caused by the aggravated internal situation in the National 

Front, which culminated in the governmental crisis in the second half of February 1948. 

In the course of it, Svobodné slovo continued in spreading faith in the final victory of 

democracy and went on to promote democratic values and ideas in the spirit of T. G. 

Masaryk and Edvard Beneš. However, the final victory of communists and 

establishment of their dictatorship completely disabled further existence both of the 

Czechoslovak National Socialist Party and its central press organ in their previous form. 

Their development after February 1948 progressed completely under the control of the 
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communist party and the most of leaders of Svobodné slovo as well as national 

socialists had to go into exile. 
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10.  Seznam použitých zkratek 
 

a. j.  archivní jednotka 

AFP  Agence France-Presse 

apod.  a podobně 

č.  číslo 

čs.  československá, československý 

ČTK  Československá tisková kancelář 

inv.  inventární 

kart.  karton  

KSČ  Komunistická strana Československa 

např.  například 

nár.  národně 

poč.  počátek 

r.  rok 

resp.  respektive 

roč.  ročník 

s.  strana 

sg.  signatura 

SNB  Sbor národní bezpečnosti 

soc.  socialistická 

stol.  století 

sv.  svazek 

TASS  Tisková agentura Sovětského svazu 
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