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Abstrakt

Bakalářská práce „Volba Emila Háchy prezidentem a její mediální obraz v dobových 

periodikách na přelomu let 1938-1939“ pojednává o přijetí mnichovské dohody, která 

zapříčinila, že Československo muselo podstoupit svá pohraniční území nacistickému 

Německu. Práce se dále zabývá abdikací Edvarda Beneše a především okolnostmi 

kandidatury, volby a prezidentského fungování nově zvoleného prezidenta Emila 

Háchy.  Pokusí se přiblížit volbu Emila Háchy prezidentem, jeho mediální obraz ve 

vybraných periodikách, spolu s okolnostmi a dopady jeho politického fungování v čele 

Československa v období od 16. listopadu 1938, kdy se o Háchovi začalo mluvit jako   

o potenciálním kandidátovi na prezidenta, až do 16. března, kdy vznikl protektorát 

Čechy a Morava. Pro mediální rozbor bude čerpáno z deníků Právo lidu, Národní práce, 

Lidové noviny, Venkov a České slovo. 

Abstract

Bachelor thesis „Election of president Emil Hacha and his media image in period

newspapers at turn of 1938 – 1939“ deals with the acceptance of Munich Agreement 

which meant passing our border territory on to Nazi Germany. The thesis deals with 

Edvard Benes abdication and with factors of the nomination, vote and presidential work 

of newly elected president Emil Hacha. The thesis shows Hacha´s election, his media 

image in the period newspapers and the circumstances and effects of his leading 

political position in Czechoslovakia from December 16, 1938 when Hacha became a 

potential presidential candidate to March 16, 1939 when the Protectorate of Bohemia 

and Moravia was formed. The articles for the analysis were taken from daily 

newspapers Pravo lidu, Narodni prace, Lidove noviny, Venkov a Ceské slovo.
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Úvod

JUDr. Emil Hácha byl do čela Československa zvolen 30. listopadu 1938. Jeho 

jméno patřilo na české a mezinárodní politické scéně k jednomu z nejdiskutovanějších 

v historii. Po abdikaci prezidenta Edvarda Beneše se stal novým kandidátem na 

prezidentský post. Mandát převzal v jednom z nejhorších období našich dějin. Česko-

slovenská republika ztratila podpisem mnichovské dohody pohraniční oblasti, došlo 

k vyhlášení autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi a sílil tlak ze strany Hitlera na 

československou vládu. Hácha to tak ve svém úřadě neměl jednoduché. Osudným se mu 

stal 15. březen roku 1939, kdy byl v Berlíně přinucen podepsat souhlas se vznikem 

protektorátu Čechy a Morava. Plný vyčerpání ze zrady a ztráty jakéhokoli respektu 

německého vůdce k naší vlasti musel přistoupit na podmínky, které znamenaly úplné 

obsazení českého území německou armádou. Hácha jako katolík stále věřil, že naše 

republika nezanikne, bál se však následků, které s sebou Hitlerova diktatura přinese. Na 

konci druhé světové války byl Emil Hácha považován za zrádce, který vložil náš stát do 

Hitlerových rukou. Dnes si však na něj díky mnoha studiím1 můžeme udělat celistvý 

názor a jsme schopni říci, že Emil Hácha byl obětí pouhých okolností.  Díky pramenům 

a informacím, které byly do dnešní doby zpracovány, je zřejmé, že vědci vnímají Háchu 

pozitivně. Například PhDr. Tomáš Pasák, CSc., docent českých dějin, píše o Háchovi 

jako o člověku milujícím svou vlast, který se snažil řešit problémy dle svého nejlepšího 

uvážení a svědomí.

Podstatou této bakalářské práce je shrnutí informací týkajících se Háchova 

politického života a především analýza článků pojednávajících o období jeho vládnutí. 

Od 16. listopadu 1938, kdy se stal prezidentským kandidátem, až do jeho kapitulace při 

podpisu protokolu o německé okupaci našeho území a vyhlášení protektorátu Čechy       

a Morava 16. března 1939. Analýzou prošlo pět dobových periodik – Národní práce, 

Právo lidu, České slovo, Lidové noviny a Venkov. Periodika byla vybrána dle svého 

stranického zaměření, aby bylo možné získat co nejkomplexnější přehled o rozsahu 

informování o Háchově osobě ve stranickém tisku jednotlivých politických partit. Ve 

své práci se zaměřím, jak tyto jednotlivé deníky referovaly o Emilu Háchovi, o jeho 

volbě, jaké byly případné ohlasy na jeho kandidaturu a zvolení prezidentem. Budu se 

                                                
1 O Emilu Háchovi psali historikové Tomáš Pasák (JUDr.Emil Hácha) nebo Robert Kvaček a Dušan 
Tomášek (Causa Emil Hácha)
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snažit porovnat rozsah článků v jednotlivých periodikách, protože jejich styl psaní         

a informování se mohl lišit. Od původního zadání tezí se odchýlím, neboť zvolená 

koncepce práce byla pozměněna. Charakteristika dobových periodik byla přesunuta na 

začátek práce, aby mohlo už od prvních kapitol docházet k analýzám informování 

jednotlivých periodik v daných obdobích Háchova prezidentského fungování.  
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1. Mnichovská dohoda a její dopad na Československo

Podpis mnichovské dohody a politická situace v Československu na konci září 

roku 1938 patřily k událostem, které ovlivnily celý svět. Postavení našeho státu na 

mezinárodní úrovni bylo velice nejisté. Hitler, jako přední představitel Německa, 

stupňoval nátlak na zástupce Československa a za žádnou cenu nechtěl ustoupit ze 

svých požadavků na podstoupení československých území Německu. Uskutečnilo se 

několik setkání německého vůdce s představiteli našeho státu a ostatních evropských 

mocností, ovšem k dohodě do té doby nikdy nedošlo.

Tehdejší prezident republiky Edvard Beneš bojoval všemi dostupnými 

prostředky, aby spor mezi Německem a naší vlastí nepřerostl ve válečný konflikt. 

Stejnou myšlenku podporoval i americký prezident Franklin Roosevelt, který přišel 

s ideou svolat mezinárodní diplomatickou konferenci. Jelikož Roosevelt usiloval           

o zachování světového míru, kontaktoval představitele Spojeného království, především 

ministerského předsedu Nevilla Chamberlaina, aby započal jednání ohledně schůzky. 

Tu v danou chvíli považoval za adekvátní i samotný Hitler. Trval však na jednání bez 

účasti Československa.

V Mnichově se konala 29. září 1938 konference zástupců čtyř evropských 

velmocí. „K zelenému stolu zasedli dva fašističtí diktátoři Adolf Hitler – Německo, 

Benito Mussolini – Itálie a další dva významní státníci. Neville Chamberlain – britský 

premiér a Édouard Daladier – francouzský ministerský předseda.“2 Hlavní osnovu 

jednání tvořil návrh Benita Mussoliniho, který mu zformovali němečtí zástupci Göring, 

Neurath a Weizsäcker. „Byl to plán na okamžité obsazení německých pohraničních 

oblastí Československa na základě Hitlerova godesberského memoranda.“3 Hitler plný 

emocí provolával v úvodu konference, že „existence Československa v jeho nynější 

podobě ohrožuje mír v Evropě“ a že „v zájmu evropského míru musí být tento problém 

vyřešen v nejkratší lhůtě.“ Německo se prý „už nemůže dívat na neštěstí a bídu 

sudetských Němců.“4

Uvádí se, že společné setkání předních evropských státníků nebylo nikterak 

organizované a nemělo stanovený pevný jednací řád. Hitler byl spokojen, protože  

Mussoliniho podklady splňovaly jeho požadavky. „Malou roztržku vyvolal 

                                                
2 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : Karolinum, 2000. s. 280
3 ibid, s.280
4 DOUDĚRA, Karel. Jak se rozhoupával zrady zvon. Vyd.1. Praha : Novinář, 1983. s. 260 
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Chamberlain, který požadoval upřesnit informace o tom, kdo zaplatí československé 

vládě za veřejný majetek, který přejde do německého vlastnictví.“5 Další připomínku 

měl francouzský ministerský předseda Édouard Daladier, který se neustále ujišťoval, že 

podpisem dohody nedojde ke zničení československého státu. Pro Hitlera ale ani jedna 

z poznámek  neměla velkou váhu. 

Mnichovská konference měla tři části. „V první, která trvala pouze od 14.45 do 

15 hodin, byly projednány formální otázky. V druhém zasedání – od 16.30 do 21 hodin 

byl projednán vlastní návrh na podstoupení pohraničních území Německu.“6 Třetí 

jednání mělo skončit po půlnoci přijetím definitivního rozhodnutí o další budoucnosti 

Československa.

Mnichovská dohoda, která byla výsledkem Hitlerova sílícího nátlaku, tak byla 

podepsána čtyřmi evropskými státy 29. září 1938. Nejenom, že zpečetila osud 

československého národa, ale především upozornila Československo na hrozbu, která 

přicházela od nacistického Německa. V mnichovské dohodě se pravilo: „Německo, 

Spojené království, Francie a Itálie se shodly – se zřetelem k dohodě, jíž bylo v podstatě 

dosaženo o odstoupení sudetoněmeckého území – na těchto podmínkách a způsobech 

tohoto odstoupení a na opatřeních, jež je třeba proto učinit, a prohlašují, že podle této 

dohody je každý jednotlivě odpověden za kroky, které je třeba učinit, aby bylo zajištěno 

její provedení…“7

Mnichovská dohoda ukotvila a přesně stanovila termíny vyklizení a postupného 

obsazování území německými vojenskými útvary, které měly vstoupit na naše území 

poprvé 1. října. Dohoda rozdělila čs. území na čtyři pohraniční pásma. Páté pásmo mělo 

být navrhnuto mezinárodním výborem, který měli tvořit hlavní tvůrci mnichovské 

dohody. Základem pro stanovení hranice bylo sčítání obyvatelstva z roku 1910, které 

bylo modifikováno ve prospěch Německa.8 Od Československé republiky se tak 

odpojilo mnoho oblastí. „Ztratili jsme část Chodska, Jindřichohradecko, Jilemnicko, 

Český Dub, Nový Jičín a část Břeclavska.“9 Československé pohraničí kompletně 

obsadila  říšskoněmecká armáda a Hitler stále upevňoval svou pozici v čele nacistické 

říše. V rámci společné úmluvy evropských států byly k dohodě připojeny ještě dva 

dodatky. „Prvním z nich je tzv. Dodatek k dohodě. Ten stanovil, že územně 

                                                
5 FILÍPEK, Jan. Mnichov 1938, hra o Československo. Vyd 1. Praha : Dr. Eduard Grégr a syn, s.r.o.,2001. 
s. 79
6 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : Karolinum, 2000. s. 280
7 ibid, s. 281
8 ibid, s. 288
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okleštěnému Československu budou Anglií a Francií poskytnuty mezinárodní záruky 

jeho existence.“10 Dalším dodatkem, který zakotvila mnichovská dohoda, bylo 

Doplňující prohlášení. „Hlavy čtyř mocností prohlašují, že nebude-li do tří měsíců 

problém polských a maďarských menšin v Československu vyřešen zainteresovanými 

vládami cestou dohody, stane se tento problém předmětem dalšího jednání hlav vlád 

čtyř mocností, které jsou zde přítomny.“11

Důležitým bodem po podepsání dohody bylo oznámit konečné usnesení 

československým zástupcům v Mnichově. Výsledek celodenního jednání se očekával 

s velkým napětím. Proto způsob, jaký Hitler zvolil k obeznámení se závěrečným 

usnesením, nebyl z politického a morálního hlediska korektní.

Když zástupci československé vlády Vojtěch Mastný, tehdejší čs. velvyslanec       

v Berlíně a Hubert Masařík, úředník ministerstva zahraničí, přiletěli do Mnichova, 

očekávalo je na letišti namísto německých diplomatů gestapo, které je odvezlo do hotelu 

Regina. „Místnost neměla jediné okno. Nešlo o žádný pokoj, ba ani přístěnek, spíš 

takový kumbál, kde se ve velkých pokojích převlékají pokojské a kam si ukládají své 

potřeby. Místo sice uvolnily, ale bylo v něm cítit čisticí přípravky a nakyslou směsici 

vůně dezinfekce. Přede dveřmi hlídkovali gestapáci.“12 První informace o vývoji 

konference dostali Mastný s Masaříkem 30. září 1938 hodinu a půl po půlnoci. Naši 

zástupci byli pozváni do jednacího sálu, kde byli postaveni před hotovou věc. 

„Ministerský předseda Chamberlain po krátkém sdělení, že byla docílena v jednání čtyř 

velmocí dohoda, dal její text přečísti.“13 Zároveň jasně stanovil, že Československo 

nemá jinou možnost než dohodu přijmout. Jakmile by se postavilo na odpor Německu, 

čelilo by útoku Hitlera. Protest tak byl předem marný. „Jestli se nepodrobíte, budete si 

muset vyřídit své záležitosti s Němci úplně sami. Možná, že Vám to Francouzi vyřídí 

více zaobaleně, ale můžete mi věřit, že jsou stejného mínění, ztratili veškerý zájem,“ 

řekl poradce britského premiéra Horace Wilson čs. zástupcům.14

                                                                                                                                              
9 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : Karolinum, 2000. s. 288
10 ibid, s. 282
11 ibid, s. 282
12

ŠKODA, Stanislav. Mnichovský Masařík aneb osud diplomata. Ranní zamyšlení : ČRo Rádio Česko
[online]. 3.10.2008, [cit.2011-04-05]. Dostupný z 
WWW:<http://www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/500893>. Původní citace Benamou, Georges –
Marc, Mnichovský přízrak, 2008
13 BENEŠ, Edvard: Mnichovské dny. Vyd.1.Praha : Svoboda, 1968. s. 345
14 FILÍPEK, Jan. Mnichov 1938, hra o Československo. Vyd 1. Praha : Dr. Eduard Grégr a syn, 
s.r.o.,2001. s. 80
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Mnichovská dohoda byla podepsána a nabyla platnosti i bez souhlasu 

Československa. Prezident Beneš krátce po oznámení výsledku z Mnichova prohlásil, 

že „takové jednání nemá v historii obdoby. Jsme zrazeni a opuštěni,“ zněla jeho slova.15

Podle souhlasu všech čtyř zasedajících mocností jsme neměli žádné právo do 

mnichovské dohody hovořit. Po zasedání československé vlády 30. září pak ministr 

Krofta předal zástupcům Francie, Anglie a Itálie stručné sdělení, v kterém uvedl, „že   

se podřizujeme rozhodnutí, které bylo učiněno v Mnichově bez nás a proti nám.“16

Prezident Beneš dobře věděl, že mnichovská dohoda je Hitlerovým vítězstvím nad 

Československem, ale zároveň se netajil tím, že naše republika jistě není poslední zemí, 

kterou Hitler pokořil. „Je to pro nás katastrofa, kterou jsme si nezasloužili. Podrobujeme 

se a budeme se snažit zajistit svému národu klidný život. Nevím, zda budou mít vaše 

země prospěch z rozhodnutí učiněného v Mnichově. Určitě však nejsme poslední,       

po nás to postihne i jiné.“17 Zároveň s tímto konstatováním přiznal, že pokud bychom 

vyjádřili nelibost vůči dohodě, Německo by bylo schopno zaútočit na naše území, 

vyvraždit obyvatelstvo a zdevastovat obce. Vojtěch Masařík se ve své zprávě 

adresované z Mnichova čs. vládě taktéž netajil postojem jednotlivých evropských 

zástupců a objektivně referoval o nastalé situaci. „Nám bylo dostatečně brutálně 

vysvětleno, a to Francouzem, že je to rozsudek bez odvolání a bez možnosti oprav. 

Chamberlain dával zřetelně najevo svou únavu; text byl přečten, nám byla odevzdána 

druhá, lehce opravená mapa, my se rozloučili a šli. Československá republika 

v hranicích z roku 1918 přestala existovat.“18 Dopady, které měl podpis mnichovské 

dohody na Československo jsou morálně nevyčíslitelné. Mohly bychom je však rozdělit 

z dvou zcela jiných hledisek. A to z hlediska zahraničněpolitického a z pohledu 

veřejnoprávního.

Poprvé v historii od roku 1918 po stanovení přesných hranic Československa

jsme se dostali do defenzivní pozice. Existence našeho státu byla složena do rukou 

Hitlera a čs. vládě nezbývalo než se podrobit rozhodnutím z Mnichova. Nebylo 

sebemenší možnosti postavit se Říši. Přední politici viděli v podpisu smlouvy zradu 

                                                
15 KADLEC, Vladimír. Podivné konce našich prezidentů. Vyd.1. Praha : Kruh, 1991. s. 39
16 SLÁDEK, František. Roky a dny před Mnichovem. [online]. 21.9.2008.2008 [cit.2011-04-05]. 
Dostupný z WWW 
<http://www.praha.eu/jnp/cz/home/budoucnost_historie/praha_historicka/osmicka_na_konci/mnichovska
_dohoda/roky_a_dny_pred_mnichovem.html>
17 ČELOVSKÝ, Bořivoj. Mnichovská dohoda 1938. [online]. 3.10.2000, [cit.2011-04-05]. Dostupný 
z WWW <http://www.fronta.cz/kniha/celovsky-mnichovska-dohoda-1938>
18 DOUDĚRA, Karel. Jak se rozhoupával zrady zvon. Vyd.1. Praha : Novinář, 1983. s. 261, citace 
z Mnichov v dokumentech I., dok. 19, str. 256- 257
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západních spojenců, zejména Francie a Velké Británie, s kterými Československo 

dlouhodobě spolupracovalo v rámci spojeneckých smluv. Rozčilení a bezmoc byla 

zřejmá ze strany většiny čs. státníků. Někteří z nich se nebáli své názory veřejně 

prezentovat.19 Reakce politiků a vládních stran se na rozdíl od odlišných ideových 

směrů nediferencovaly. Tentokrát všichni zastávali stejný názor. A to ten, že naši 

spojenci, až na Sovětský svaz, zradili důvěru Československa. Prezident Beneš se nebál 

otevřeně prohlásit, že „nás neporazil Hitler, ale naši přátelé.“20

Z pohledu veřejnoprávního můžeme říci, že společnost zasáhly změny v našem 

státě také výrazně. Občané Československa, němečtí antifašisté a také Židé žijící 

v pohraničních územích se masově stěhovali do vnitrozemí. „Němci provedli rozsáhlé 

čistky, při nichž byly důsledně uplatňovány i nacistické rasové zákony.“21 Hitler nařídil 

kompletní likvidaci a rušení organizací, závodů, svazů a politických stran, které měli 

němečtí obyvatelé založeny a v nichž aktivně působili. Zasažen byl i průmysl, došlo 

k rušení fabrik, rostla nezaměstnanost. Naše republika přišla podpisem mnichovské 

dohody o rozsáhlá území. „Ze své plochy ztratila čtyřicet jedna tisíc km² a v důsledku 

migrace populace přišla o pět milionů obyvatel. Do vnitrozemí se postupně přestěhovalo 

až 152 000 Čechů. Hitler se snažil o úplné vyhlazení demokracie z oblastí, které mu 

byly podstoupeny.“22 K této numerizaci je třeba uvést, že „územní zásah rozrušil i celý 

dosavadní politický, hospodářský, sociální a národnostní vývoj pohraničních oblastí      

a jejich vazby s ostatními částmi ČSR a významně narušil historicky vzniklé vazby 

v oblasti dopravního systému, ekonomických a obchodních vazeb.“23

Tím však československé problémy neskončily. Díky godesberskému 

memorandu24 si po přijetí mnichovské dohody začaly nárokovat naše území další 

evropské státy - Polsko a Maďarsko. První z jmenovaných států poslal oficiální žádost 

již druhý den po podpisu smlouvy. Polská vláda důrazně apelovala na naši a kladla si ve 

svém požadavku nárok na podstoupení dalších oblastí. V těch měly okamžitě po 

                                                
19 Rudolf Beran: „Západní a jiní spojenci nejen že nás zradili, ale hrozili nám i vojenskými zákroky. 
Jediný spojenec, který nás nezradil je Sovětský svaz. Přislíbil nám pomoc v rámci všech možností.“
Hugo Vavrečka: „Nepochybně bylo velké sovětské Rusko ochotno jít do války. Naše válka po boku Ruska 
nebyla by jen válka proti Německu. Celá Evropa i s Francií a Velkou Británií by byla válku pokládala za 
válku bolševismu s Evropou, a tak by byla možná Evropa táhla proti Rusku a proti nám.“( DOUDĚRA, 
Karel. Jak se rozhoupával zrady zvon. Vyd.1. Praha : Novinář, 1983. s. 129)
20 ZEMAN, Zbyněk : Edvard Beneš. Politický životopis. Vyd.1. Praha : Mladá fronta, 2002. s. 151
21 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : Karolinum, 2000. s. 289
22 ibid, s. 291
23 GEBHAT, Jan. KUKLÍK, Jan. Druhá republika 1938- 1939. Svár demokracie a totality v politickém, 
společenském a kulturním životě. Vyd. 1. Praha : Paseka, 2004. s. 26
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připojení platit polské zákony. Jednalo se o oblast Těšínska a Hlučínska. Od 25. října 

pak ještě území Čadska, část Oravy a Spiši.25 Maďarsko si kladlo vyšší cíle. 

Odkazovalo se na již zmíněné statistiky sčítání obyvatelstva z roku 1910 a požadovalo 

území Slovenska s majoritní maďarskou většinou a Podkarpatskou Rus.26 Jelikož  

Německo vyjádřilo nesouhlas s tímto návrhem, jednání ztroskotala a Maďarsko dostalo 

pouze část ze svých primárních požadavků.27 Jediným důvodem, proč Beneš svolil 

k podstoupení těchto území, bylo přesvědčení, že Hitlerovy plány s Evropou překročí 

hranice mnoha evropských států. Teprve až  poté spatří, že Hitler není na jejich straně, 

ale pouze fabuluje ve svůj prospěch.

1.1. Abdikace Edvarda Beneše

Dohoda dokázala rozpoutat mnoho diskusí o tom, jakou podobu má mít 

Československo po její signatuře. Vedly se otázky, zda prezident Beneš neměl jít do 

střetu s Hitlerem, a zda se neměl pokusit zachránit území vojenským způsobem. 

Politická situace v Československu byla po odstoupení značné části pohraničních 

regionů našim evropským sousedům velice napjatá. Vojenské jednotky začaly 1. října 

okupovat území Československa  a všichni si byli dobře vědomi, že nátlak Hitlera na 

vládu je neúnosný. Hitler získal podpisem mnichovské dohody prakticky vše, co do té 

doby požadoval. Naproti tomu Československo se ocitlo v hluboké politické krizi. 

Nejistota, dezorientace, která se vznášela nad vedením státu, zapříčinila mnoho neshod 

v užších politických kruzích. Bylo všeobecně zřejmé, že dojde k restrukturalizaci 

v politice Československa. 

Oficiální požadavek na rezignaci prezidenta Edvarda Beneše přišel z německé 

strany 1. října 1938. „Má-li Československo vůbec míti nějakou naději na slušnou 

dohodu s Německem, musí odstoupit prezident dr. Beneš, poněvadž Hitler k němu 

                                                                                                                                              
24 Hitlerovy požadavky vůči Československu (předání smíšených krajů do rukou Říše,  utvoření  mapy 
s vyznačenými hranicemi německého území, které měly být podstoupeny německému nepříteli)
25 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : Karolinum, 2000. s. 290
26 ibid, s. 290
27 Maďarsko okupovalo jižní Slovensko a část východního Slovenska s Košicemi. Podkarpatská Rus 
zůstala součástí Československa, ale její jižní, převážně maďarské oblasti byly připojeny k Maďarsku 
spolu s Užhorodem, Mukačevem a Berehovem. (OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : 
Karolinum, 2000. s. 291)
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chová osobní zášť.“28 Beneš měl bezpodmínečně odejít ze svého úřadu, jinak měl být 

Hitler ve vojenských postupech vůči Československu nekompromisní. Prezident Beneš 

pochopil, že pokud nerezignuje, vystavuje Československo ještě větší katastrofě. 

„Prezident Beneš viděl, jak se jeho stánek, zbudovaný pro mír, zhroutil, jak ztroskotalo 

jeho životní dílo a jak jeho vlastní kariéra skončila. Z posledního si tolik nedělal, byl 

v politice vždycky neosobní. Byl hotov zříci se prezidentství a žít v ústraní. Velmi ho 

však bolely slzy jeho generálů, ponížení jeho armády, zoufalství lidu – a velká bída, 

která přijde a neodvolatelně zasáhne celou Evropu.“29 Benešovým posledním 

prezidentským aktem bylo jmenování nové vlády armádního generála Syrového, který 

byl premiérem čs. vlády již před mnichovskou krizí. Jeho staronové jmenování bylo 

důkazem toho, že generál Syrový patřil mezi respektovanou osobnost politické scény.  

Uvádí se, že Beneš měl v úmyslu abdikovat již 30. září, po tom, co byla podepsána 

dohoda, ale neučinil tak.30 Nakonec se rozhodl odstoupit z čela státu po dlouhém 

naléhání československé vlády  5. října 1938. Téhož dne večer oznámil svou abdikaci 

veřejnosti prostřednictvím rozhlasu. „Vážení spoluobčané! Poslal jsem právě panu 

předsedovi vlády list, kterým se vzdávám svého prezidentského úřadu a obracím se      

k vám, abych se s vámi jako prezident rozloučil, abych se rozloučil se svými 

politickými spolupracovníky, s našimi skvělými vojáky a legionáři a se všemi, s kterými 

jsem se jako prezident potkával a spolupracoval. Učinil jsem rozhodnutí ze svého 

osobního přesvědčení. Měl jsem v úmyslu učinit tak hned po mnichovském rozhodnutí. 

Odložil jsem to, abych sám nejprve zajistil pevnější a trvanlivější vládu a věřím, že je to 

za dnešních okolností krok správný...31 Beneš ve svém projevu dále řekl, že vstupoval 

do prezidentského úřadu v zcela jiné době a že zvážil, zda má ve funkci zůstat. 

Občanům naznačil, že evropský vývoj teď putuje zcela jiným směrem, než by on sám 

chtěl. „Na evropské mezinárodní scéně se dějí věci nemyslitelné, nepoctivé a v rozporu 

                                                
28 ZEMAN, Zbyněk : Edvard Beneš. Politický životopis. Vyd.1. Praha : Mladá fronta, 2002. s. 152, 
původní citace Klimek, Antonín. Edvard Beneš od abdikace z funkce prezidenta ČSR (5. října 1938) do 
zkázy Československa (15. března 1939),v: Z druhé republiky, Praha, 1993, s. 155-241, citát na s.161
29 FILÍPEK, Jan. Mnichov 1938, hra o Československo. Vyd 1. Praha : Dr. Eduard Grégr a syn, 
s.r.o.,2001. s. 87, původní citace z knihy Edwarda B. Hitchcocka, Built a Temple for peace (Zasvětil jsem 
život míru)
30 ZEMAN, Zbyněk : Edvard Beneš. Politický životopis. Vyd.1. Praha : Mladá fronta, 2002. s. 153
31 TOMÁŠ, Adam: Edvard Beneš: poslední rozhlasový projev 5. října 1938[online]. 1.6.2003, [cit.2011-
04-12]. Dostupný z WWW http://www.fronta.cz/dokument/edvard-benes-posledni-rozhlasovy-projev-5-
rijna-1938
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s názory Československa.  Neopouštím..loď v bouři. Věřím.., že v této chvíli je tato má 

oběť politicky nutná.“32

Následující den už Beneš společně se svojí manželkou Hanou opouštěl Pražský 

hrad. Chystal se uchýlit k odpočinku a nabrat nových sil do své vily v Jižních Čechách, 

přesněji do Sezimova Ústí. To se stalo Benešovým útočištěm, moc dlouho tam však 

nepobyl. Již sedmnáct dní po prezidentské rezignaci odjel Edvard Beneš zpět do Prahy, 

kde pro něj bylo na letišti ve Kbelích připraveno speciální letadlo. Prezident odletěl se 

svou rodinou do Londýna a byl připraven pracovat pro svou vlast z exilu. 

Nutno dodat, že lid Beneše nezatratil, ba naopak. V den jeho odjezdu                 

z Pražského hradu se s ním moc občanů rozloučit nepřišlo, ale v očích veřejnosti byl 

stále prezidentem, který odmítal německé praktiky. Na letišti též čekali pouze jeho věrní 

obdivovatelé, kteří ho chtěli ještě naposledy spatřit před odletem do Velké Británie. Jak 

píše ve své knize o našem druhém československém prezidentovi Zbyněk Zeman, Beneš 

byl „v podvědomí Čechů hlavní odpůrce Mnichova i symbol československé 

demokracie a nezmrzačeného státu.“33 Podle Zemana k tomu přispěl zejména fakt, že se 

Beneš po své rezignaci zachoval pokorně, udržel si svou důstojnost a nereagoval na 

agresivní výstupy vůči své osobě. Po Benešově rezignaci se změnilo nejen jeho 

postavení, ale hlavně okruh lidí s nimiž spolupracoval. Jeho důvěra v čs. politické 

činovníky klesla natolik, že se obklopil pouze svými nejvěrnějšími přáteli. Nejvíce jej 

dokázaly  rozčílit nepravdivé články týkající se jeho osoby v novinách. Například 

článek Ferdinanda Peroutky „ Je dr. Beneš vinen?“34 Bývalý prezident věřil, že jeho 

fungování na československé politické scéně bylo korektní, a že při rozhodování 

v otázkách budoucnosti naší vlasti postupoval dle svého nejlepšího uvážení.

Mnichovská dohoda postihla širokou veřejnost a nepřestávalo se mluvit              

o možnostech, jakými se Československo mělo ubírat. Otázky, zda ji měl Beneš 

přijmout, se objevovaly i po jeho odletu a prezidentském bezvládí. Beneš však 

z Londýna posílal zprávy a vyjádření, které ho měly očistit a ukázat, že jinak jednat 

nemohl. „Naše politika byla správná, to všichni ještě uvidí a uznají. Nemám, co bych na 

ní měnil, a kdybychom něco změnili za svých zásad a směrnic, definitivně bychom 

prohráli. Tady [na Západě] snad si ještě myslí, že Mnichovem zachránili mír. Brzy 

všichni uvidí, že jsou vlastně už ve válce. Mnichov rozhodl, že válka je neodvratná. 

                                                
32

ZEMAN, Zbyněk : Edvard Beneš. Politický životopis. Vyd.1. Praha : Mladá fronta, 2002. s. 153-154

33 ibid, s. 155
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Nevím, kdy vypukne, snad příštího roku, snad dvě tři léta – sám myslím, že to déle než 

rok nevydrží.“35 Beneš přesně vytušil, co nastane. „Válka…. vyvolá všude ohromné 

změny, politické, sociální, ve výměně generací, v hospodářství, na konec bude revoluce 

– co teď přijde bude pokračováním a v mnohém skončením toho, co počala poslední 

světová válka. Budou velké změny také u nás, nejen hospodářské, také politické, přijdou 

noví lidé a s nimi nové metody, zcela jinak bude postaven problém Němců a minorit 

vůbec, ale jsem přesvědčen, že my se z války a jejich změn dostaneme snadněji             

a úspěšněji než ostatní a dřív než jiní vybudujeme novou republiku.“36

Bývalý prezident tak předpověděl Československu jeho budoucnost. Ačkoli byla 

naše země bez prezidenta, Beneš komunikoval prostřednictvím svých zástupců 

v Československu a vzkazoval národu, jakým směrem se bude pravděpodobně politická 

situace v naší vlasti dále ubírat. Nemůžeme mu upřít to, že v mnohých věcech, jako je 

další světová válka, politické změny a postavení Němců, se ve svých předpovědích 

nemýlil.

1. 2. Politická situace před volbou nového prezidenta

1.2.1 Mezinárodní postavení Československé republiky po 

podpisu mnichovské dohody

Československo bylo po přijetí mnichovské dohody ochromené. Tím, že 

odevzdalo svá území do rukou nacistů se ocitlo v přímé závislosti na této západní 

velmoci, která určovala, kam se Evropa bude dál vyvíjet. Hitler stupňoval svoji moc a 

byl si dobře vědom, že Československo je odkázáno ho poslouchat. „13.  a 14. října 

1938 se v Mnichově konala schůzka nového čs. ministra zahraničí Františka 

Chvalkovského s Hitlerem a Ribbentropem - ministrem zahraničí Německa.“37 Cílem 

jednání se stala koordinace zahraniční politiky, která se stala následkem 

pomnichovského politického vývoje značně kritickou. Chvalkovský tvrdil, „že nová 

                                                                                                                                              
34ZEMAN, Zbyněk : Edvard Beneš. Politický životopis. Vyd.1. Praha : Mladá fronta, 2002. s. 156
35 ibid, s.157, původní citace BENEŠ, Edvard: Tři roky druhé světové války, projevy, dokumenty 1938-
1942, Londýn, b.d., předmluva Huberta Ripky, s. 6
36 ZEMAN, Zbyněk : Edvard Beneš. Politický životopis. Vyd.1. Praha : Mladá fronta, 2002. s. 157
37 HÁJEK, Miloš. Od Mnichovu k 15. březnu. Vyd.1. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 
1959. s. 23
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čs. vláda chce učinit obrat v zahraniční politice o 180 stupňů. Bude-li si Německo přát, 

zruší vláda i formálně dosavadní spojenecké smlouvy, a jestliže Německo svolí, opře se 

v zahraniční politice o ně.“38 Došlo tedy na slova prezidenta Beneše, který si byl jist, že 

nová československá politická elita se bude bát moci Hitlera a bude se snažit s ním co 

nejvíce sympatizovat. Strach o Československo nedovolil politikům sebemenší náznak 

odporu nebo vyjádření nějakého protichůdného názoru na stranu německého vůdce        

a jeho zahraniční politiky. Sám Chvalkovský se v rámci schůze snažil naznačit, že on 

nebyl zastáncem Benešových strategií a že od počátku usiloval o spolupráci                  

s Německem na té nejlepší úrovni. Nejdůležitější bylo udržet s Německem kladné 

vztahy. V mezinárodním měřítku se Československo muselo smířit s „vazalským 

postavením a muselo dělat v zahraniční politice vše, co bylo v jeho silách, aby vyhovělo 

každému přání nacistů.“39 Hitler i přes Chvalkovského ujištění o kladném přístupu  

Československa ke svým politickým krokům zdůrazňoval, že „my jsem vklíněni do těla 

velkého Německa a musíme se podle toho zařídit a chovat.“ 40 Kromě zahraniční 

politiky státníci hovořili i o otázce existence komunistické strany v Čechách. 

Ribbentrop konstatoval, že stejně jako na Slovensku a Podkarpatské Rusi si Německo 

přeje zrušit komunistickou stranu na našem území. Jan Rataj uvádí, že komunisté byli 

považováni za nespolehlivého a neupřímného partnera a disciplinovaný instrument 

sovětské politiky. Činnost KSČ byla definitivně zakázána 24. prosince 1938.41

1.2.2 Autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi

Situace na československé politické scéně se po mnichovském diktátu nestačila 

stabilizovat a vláda v čele s armádním generálem Janem Syrovým se musela postavit 

dalšímu problému. Slovensko přišlo s požadavkem na vyhlášení autonomie. Hlinkova 

ľudová strana, která byla nejsilnější politickou stranou na Slovensku, svolala na 6. října 

1938 do Žiliny konferenci, kde se se zástupci dalších slovenských politických stran, 

kromě komunistické strany a sociálních demokratů, dohodla na podepsání deklarace o 

vyhlášení autonomie Slovenska. Takzvaný Manifest slovenského národa neboli Žilinská 

                                                
38 HÁJEK, Miloš. Od Mnichovu k 15. březnu. Vyd.1. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 
1959. s.23
39 ibid, s. 27
40 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : Karolinum, 2000. s. 294
41 RATAJ, Jan. O autoritativní národní stát. Vyd.1. Praha : Karolinum, 1997. s. 23
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dohoda obsahoval přesné požadavky Slovenska na přijetí autonomie, dvě oficiální 

vyhlášení a návrh zákona na decentralizaci vládní moci. V sedmi paragrafech byly 

uvedeny základní body, na kterých se Národní shromáždění usneslo.42 Po okamžitém 

přijetí manifestu Syrového vládou došlo k jmenování slovenské autonomní vlády v čele 

s Jozefem Tisem. „Společně s ním do vlády zasedli čtyři ministři, Matúš Černák, Pavol 

Teplanský, Ján Lichner a Ferdinand Ďurčanský.“43 Posledním členem vlády se pak stal 

„Franz Karmasin, člen německé nacistické strany Deutsche Partei.“44 Dohoda se stala 

pro Slovensko zlomovou záležitostí. Prvním krokem byl zákaz činnosti komunistické 

strany na slovenském území, na němž se usnesla Tisova vláda 9. října.45                              

To, co následovalo už jen kopírovalo události předcházejících dnů. Zákazy, nařízení                

a usnesení. „14. listopadu 1938 bylo vydáno nařízení, že do týdne musí všechny 

existující politické strany splynout s Hlinkovou stranou. Sociálně politická strana, která 

odmítla toto zglajchšaltování politického života, byla propuštěna.“46 Můžeme říci, že se 

Slovensko snažilo radikálním způsobem změnit svou politickou scénu a usilovalo                  

o kompletní splnění svých požadavků sepsaných v Žilinské dohodě. 

                                                
42JUST, Petr: Manifest slovenského národa. [online]. 1.1.2005, [cit.2011-04-12]. Dostupný z WWW 
http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2006072106
§1. Cieľom zabezpečenia prajného vývinu slovenského národa v rámci republiky Československej 
upravuje sa verejnoprávne postavenie Slovenska a jeho národných, politických, kultúrnych, 
hospodárskych a sociálnych záujmov a v dôsledku toho decentralizuje sa vládna a výkonná moc na 
Slovensku. 
§2. Vládnu a výkonnú moc na území slovenskej krajiny vykonáva slovenská vláda, pozostávajúca z 
piatich členov - ministrov. Výnimku tvorí agenda ministerstva zahraničia, národnej obrany, správa 
štátneho dlhu a uzavieranie pôžičiek pre spoločné potreby štátu. 
§3. Jeden z piatich ministrov bude poverený funkciou predsedu slovenskej vlády. Všetci piati ministri sú 
zároveň aj členmi ústrednej vlády v Prahe. 
§4. Na Slovensko takto prenesená vládna a výkonná moc, rozdelí sa na odbory takto: 1. Vnútro, 
spravodlivosť a zdravotníctvo: sem patrí doterajšia agenda ministerstva vnútra, zdravotníctva a telesnej 
výchovy a spravedlivosti. 2. Doprava: sem patrí agenda ministerstva pôšt a telegrafov a železníc. 3. 
Hospodárstvo: sem patrí agenda ministerstva verejných prác, obchodu, priemyslu a zemedelstva. 4.
Osvetový: sem patrí agenda ministerstva školstva a národnej osvety 5. Finančný a sociálny: sem patrí 
doterajšia agenda ministerstva financií a sociálnej pečlivosti. 
Všetky štátne podniky, jestvujúce na území Slovenska, podliehajú rozhodujúcej právomoci slovenskej 
vlády, ktorá ich zadelí do patričného odboru.  
§5. Úmernú čiastku rozpočtových výdavkov ustáli paritná komisia, určená s jednej strany ústrednou 
vládou a s druhej strany slovenskou vládou. 
§6. Zákon tento nadobúda účinnosti hneď vyhlásením a platí pokiaľ sa ustanoví autonómna vláda za 
zmenenej ústavy. 
§7. Previesť tento zákon ukladá sa ústrednej vláde a slovenskej vláde spoločne.

43 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : Karolinum, 2000. s. 291
44 ibid, s. 291
45 HÁJEK, Miloš. Od Mnichovu k 15. březnu. Vyd.1. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 
1959. s. 18
46 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : Karolinum, 2000. s. 292
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Autonomie Slovenska byla právně zakotvena ve formě, o které jsem hovořila 

v předchozích řádcích, 22. listopadu 1938. Ústavní zákon stanovil, že otázky legislativy 

a exekutivy bude vykonávat Tisova vláda, zodpovědná slovenskému sněmu.47 Přijetím 

autonomie se změnil oficiální název našeho státu na Česko-Slovensko.48

Důležité je také uvést, že nejen Slovensko proklamovalo v té době svou 

samostatnost. Zároveň s přijetím ústavního zákona o autonomii Slovenska byl přijat i 

zákon o autonomii Podkarpatské Rusi. Obyvatelé této nejvýchodnější oblasti Česko-

Slovenska usilovali taktéž o svou suverenitu na evropském  politickém poli. „11. října 

byla vytvořena autonomní vláda Podkarpatské Rusi, v jejímž čele stál Andrej Bródy. 

Po dvou týdnech byl však jako maďarský agent zbaven funkce předsedy vlády a 

zatčen.“49 Novým premiérem se stal Augustin Vološin. Stabilizace moci v Podkarpatské 

Rusi probíhala pomalu a byla velice nepřehledná. Stejně jako na Slovensku byly 

rozpuštěny všechny politické strany, v čele zůstala Nacionální strana ukrajinská, která 

měla fašistické kořeny. Po Slovensku tak byla i Podkarpatská Rus sblížena s fašistickým 

režimem. Po přijetí ústavních autonomních zákonů vznikl z Česko-Slovenské republiky 

netypický státní útvar.50

                                                
47 Slovenský sněm byl zvolen ve volbách, na kandidátních lístcích mohli být napsáni pouze členové 
Hlinkovy ľudové strany (pozn. autora)
48 „Je zajímavé, že se tím vracíme k názvu, jaký byl republice dán ve francouzském a anglickém znění 
mírových smluv a také ve smlouvě čs. republiky s ostatními mocnostmi v Saint Germain. Tam byl totiž 
název Tchéco-slovaquie a Czech-Slovak State, citace od : D.K. Proč nový název republiky. Lidové 
noviny. 2.prosince 1938, s. 2
49 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : Karolinum, 2000. s. 292
50 GEBHAT, Jan. KUKLÍK, Jan. Druhá republika 1938- 1939. Svár demokracie a totality v politickém, 
společenském a kulturním životě. Vyd. 1. Praha : Paseka, 2004. s. 89
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2. Charakteristika jednotlivých periodik

Na úvod této kapitoly je třeba uvést, že před mnichovským diktátem u nás bylo 

vydáváno okolo 4 000 titulů nejrůznějších periodik.51 V období, kdy naše republika byla 

pod nátlakem a vládou Hitlera přinucena vzdát se pohraničních území s Německem, 

bylo mnoho z nich zastaveno. Podle dobových statistik se jednalo v období druhé 

republiky o 1 900 titulů českých novin, časopisů a věstníků.52 Celkový počet tištěných 

periodik se tedy rapidně snížil. Hlavní příčiny můžeme hledat zejména na územích 

zabranými Němci. Většina periodik ztratila své  tiskárny, které se nacházely 

v pohraničních oblastech, tudíž noviny přestaly existovat. Jednou z hlavních příčin však 

byl bezesporu i vznik „Ústřední cenzurní komise (26.9.1938), kterou zřídilo 

Ministerstvo vnitra a jemuž byla i tato instituce podřízena.“53 Jejím úkolem bylo řídit, 

kontrolovat a usměrňovat tisk. Největší počet novin byl pozastaven na začátku roku 

1939 na základě německém nátlaku, kdy vláda ještě více přitvrdila a požadovala ostřejší 

cenzurní zásahy. Další krok přišel „1. března, kdy vstoupil v platnost takzvaný 

Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku. Jeho úkolem bylo zvýraznit cenzuru. 

Tu měli na starost úředníci tiskové dozorčí služby, kteří pracovali přímo v jednotlivých 

redakcích.“54 Po Mnichově se tak změnila celková struktura tištěných periodik. Listy, 

které nebyly pro československou vládu akceptovatelné, z politických důvodů zanikly. 

Strana národní jednoty nechtěla připustit, aby v Československu vycházely deníky, 

které by nekorespondovaly s nynějším postojem vlády. Uvádí se, že „vedoucí postavení 

v tisku Strany národní jednoty měl agrární deník Venkov.“55 Ten často uveřejňoval 

zprávy týkající se československých poměrů k Německu a apeloval v pozitivním směru 

na zákaz  působení  komunistické strany v Česko-Slovenské republice. 

Tištěná média se neměnila pouze po obsahové stránce, ale i po stylistické. Jazyk 

byl více srozumitelnější, texty se krátily, aby dosáhly více stručnosti a údernosti. 

Technologický pokrok také umožnil změnu formátu novin.56 Jednotlivé články byly 

                                                
51 KONČELÍK, Jakub,VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd.1. Praha : 
Portál, 2010. s. 80
52 ibid, s. 80
53 PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a ústředních věstníků v českých zemích z let 1939-
1945. Vyd. 1.  Praha : Univerzita Karlova, 1980, s. 43
54 ibid, s. 45
55 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1988, s. 208
56 Noviny byly vydávány ve středoevropském formátu 45x30 cm. Původní citace z KONČELÍK,
Jakub,VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd.1. Praha : Portál, 2010. s. 38
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často rozdělovány do rubrik, v novinách se vyskytovaly přílohy, zejména v jejich 

nedělních vydáních.

2.1. Právo lidu

List Československé strany sociálně demokratické vycházel ve dvou etapách. 

Poprvé v letech 1897–1938. Podruhé od roku 1945. Majitelem a zároveň šéfredaktorem 

listu byl v prvních letech jeho vzniku Antonín Němec. Od roku 1918 pak funkci 

šéfredaktora zastával dlouhých dvacet let Josef Stivín.

List se snažil komplexně informovat o každé nastalé situaci, měl i své stálé 

rubriky (zpravodajství, rubriku pro ženy, kulturní rubriku, fejetonistickou část). 

„Politickou problematikou se zabývali funkcionáři strany Antonín Němec, Rudolf 

Bechyně, dr. Lev Winter, dr. František Soukup, dále Rudolf  Illový, Jan Vaněk a Josef  

Martínek, parlamentním zpravodajem byl dr. Karel Kříž, zahraničním dopisovatelem 

v Paříži a Londýně dr. Gustav Winter, národohospodářskými redaktory byli Theodor 

Pistorius a Antonín Srba, rubriku pro ženy řídily Josefa Severýnová a Vilma 

Meissnerová, fejeton měl na starosti Vladimír Ryba.“57

Noviny se vyznačovaly svou seriózností, oblíbené byly především v politicky 

angažovaných kruzích. Často vydávaly články, které měly lid nabádat k udržení 

demokracie v Česko-Slovensku. 

Když došlo v roce 1948  ke sloučení Československé strany sociální demokracie 

s KSČ byla činnost deníku definitivně ukončena. „1. ledna 1939 došlo k jeho největší 

proměně. Právo lidu bylo oficiálně pozastaveno a přejmenováno na Národní práci. 

Změna však byla pouze formální; větší část redakce, vydavatelství a tiskárna zůstaly 

zachovány.“58 Právo lidu bylo založeno jako čtrnáctideník, později bylo přeměněno na 

týdeník. Deník se z něj stal 1. října 1897. Nejprve byl vydáván v Humpolci, na konci 

90. let devatenáctého století přesídlil do Prahy.  Od roku 1912 vycházela navíc večerní 

podoba listu nazvaná Večerník Práva lidu. Můžeme říci, že na začátku svého vzniku byl 

list orientovaný zejména na dělníky, maloživnostníky a rolníky. Stejně tak zněl i jeho 

podtitul. 

                                                
57 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1988,  s. 160
58 ibid, s. 208
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2.2. Národní práce

Deník Národní práce byl ústředním listem protektorátních odborů. Vydával se 

v Praze v letech 1939-1945. „Jeho šéfredaktorem byl Vladimír Ryba, s kterým 

spolupracovali J. Srb, od roku 1940 J. Fischer, od roku 1941 J. Síla a v roce 1942                 

B. Lahoda a V. Líbal.“59 Jako navazující list na deník Právo lidu měla Národní práce 

několik vydání a tištěných variant. Publikovala se nejenom v Praze, ale existovaly další 

mutace pro venkovské obyvatelstvo. Pro mimopražské začala vycházet v roce 1939, ale 

její vydávání trvalo pouze dva roky. Ačkoli její podoba byla totožná s pražským 

vydáním, dohlížel na tyto mutace zcela jiný redaktor. 

Nutno dodat, že obdobně jako u Práva lidu měla Národní práce ještě večerní 

vydání pojmenované Večerník Národní práce a nedělní vydání pod názvem Nedělní 

Národní práce. Náklad deníku činil 34 000 výtisků, pondělní vydání mělo 14 000. „Na 

stránkách NP bychom našly články ovlivněné pravicovými složkami bývalé sociální 

demokracie. Publikovaly příspěvky vracející se k slavným kulturním tradicím českého 

národa, k dílu významných českých umělců, i stati hovořící o významu literatury                     

a spisovatelů.“60

2.3. Lidové noviny

Roku 1893 je v Brně založil Adolf Stránský, významný moravský politik.61

Vycházely denně v nákladu 38 000 výtisků. Po druhé světové válce došlo jako u většiny 

periodik k přeměně titulu na Svobodné noviny. Šéfredaktory Lidových novin byly 

například Arnošt Heinrich a František Šelepa. Ten se v  LN zasloužil o založení 

několika rubrik. Staral se o politickou redakci, o archiv a o kulturní rubriku. Byl jedním 

z významných představitelů tohoto listu, který si ho za jeho práci velice vážil. 

„V dobách, kdy Šelepův zdravotní stav nebyl úplně v pořádku mu LN platili lékařskou 

                                                
59 PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a ústředních věstníků v českých zemích z let 1939-
1945. Vyd. 1.  Praha : Univerzita Karlova, 1980, s. 230-231
60 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1988, s. 208
61 Adolf  Stránský (nar. 8.4. 1854) v Habrech. Vystudoval gymnázium v Německém Brodě a práva na 
Karlově univerzitě v Praze. V roce 1895 byl zvolen poslancem Říšské rady ve Vídni a sněmu Markrabství 
moravského v Brně. Citace z PERNES, Jiří: Svět Lidových novin 1893-1993. Vyd.1. Praha : Lidové
noviny. 1993, s. 139
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péči,  zdravotnické potřeby a medikamenty. Z redakce odešel Šelepa definitivně                

31. března 1944 po vleklých zdravotních problémech.“62

Lidové noviny vycházely dvakrát denně. Ve svých článcích vystupovaly 

v defenzivní pozici. Snažily se pomoci československému státu v době, kdy se Hitler 

snažil získat co největší území naší vlasti. Podporovaly politiku prezidenta Edvarda 

Beneše. „I přes odstoupení mnoha území stále vyzývaly k tomu, že Česko-Slovensko 

existuje.“63 Informovaly o přímých událostech tak, jak se stupňovaly po přijetí 

mnichovské dohody. List měl velké renomé, patřil k nejserióznějším deníkům. 

Velký podíl na tom měli samotní autoři, kteří udržovali Lidové noviny v pozici 

listu určeného pro vzdělané čtenáře. Skutečností je, „že byly spjaty se jmény osobností 

naší kultury (bratři Čapkové, R. Těsnohlídek, E. Bass, K. Poláček, J. Drda, F. Kožík, 

O.  Mikulášek, O. Sekora), kteří zde publikovali nadprůměrné stati, články, fejetony a 

obrázky. Úvodní články psali A. Heinrich, K. Z. Klíma, F. Peroutka, K. Čapek, E. Bass, 

R. Procházka.“64 Lidové noviny byly deníkem s nevýraznou titulní stranou, strohou 

grafickou stránkou, ale s bohatým obsahem a zajímavými články.

2.4. České slovo

České slovo bylo listem, který především referoval o situaci na československé 

politické scéně. Vydával články o počinech politických reprezentantů, podrobně 

informoval o volbách nebo o budoucích záměrech našich politiků v rámci republiky. 

Poprvé vyšlo České slovo 1. března 1907. Bylo deníkem Čs. strany národně 

socialistické. „V době první světové války bylo pozastaveno a na krátký čas vycházelo 

pod titulem Naše slovo. Od konce roku 1918 vycházelo opět jako orgán strany národně 

sociální, později národně socialistické.“65 Vydávalo se v Praze, nejprve ve 

Vydavatelském družstvu, později list převzalo vydavatelství Melantrich (1910)66. Jeho 

denní náklad činil okolo 9600 kusů. Šéfredaktorem Českého slova byl z počátku Jiří 

                                                
62 MENŠ. PhDr. František Šelepa. [online]. 14.2. 2011 [cit.2011-04-19]. Dostupný z WWW: 
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2414
63 PERNES, Jiří: Svět Lidových novin 1893-1993. Vyd.1. Praha : Lidové noviny. 1993, s. 136
64 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1988, s. 178
65 PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a ústředních věstníků v českých zemích z let 1939-
1945. Vyd. 1.  Praha : Univerzita Karlova, 1980, s. 134
66 Nakladatelství Melantrich vzniklo v roce 1910  a sídlilo na Václavském náměstí v Praze. Melantrich 
vydával 11 deníků, 60 regionálních týdeníků, 12 čtrnáctideníků a kolem 40 měsíčníků. Dále pak odborové 
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Pichl, později se v čele deníků vystřídalo mnoho jmen. (Otakar Skýpal, K. Z. Klíma, 

Karel Lažnovský, K. Werner). Stejně jako většina tištěných médií vycházelo večerní 

vydání tohoto deníku pod označením Večerník Českého slova. „Šéfredaktorem 

Večerního Českého slova byl František Hrabša, odpovědnými redaktor pak Rudolf 

Kepka a Luděk Stránský.“67 Zvláštností je, že „Večerní České slovo se stalo ve druhé 

polovině 20. let nejrozšířenějšími novinami v Čechách – později jim patřil i primát ve 

Střední Evropě.“68 Vycházelo i jeho nedělní vydání (Nedělní České slovo), které mělo 

přílohu Kvítko. 

Deník byl úspěšný kvůli svému pestrému obsahu, kvalitnímu a obsáhlému 

zpravodajství a sportovní rubrice, kterou jako první deník v Česko-Slovenské republice 

umístilo na poslední stranu listu. Jelikož sportovní zpravodajství nemělo v denících ve 

30. letech své stálé místo, České slovo vymezilo jeho rozsah a začalo s jeho pravidelnou 

periodicitou. Mezi stálými redaktory byli i naši významní spisovatelé, umělci, 

výtvarníci a fotografové. Vedoucí slovo v kulturní části měl spisovatel Josef Hora. Ze 

známých jmen do ní přispívali Olga Scheinpflugová, Hugo Haas nebo Karel Poláček. 

Do deníku své kresby propůjčoval Josef Lada.

2.5. Venkov

Deník Venkov byl založen roku 1906  a jeho první číslo vyšlo 29. března. Byl 

listem republikánské strany zemědělského a marolnického lidu, neboli listem českých 

zemědělců. Za jeho zakladatele je  považován  Antonín Švehla, který byl předsedou 

strany a dlouholetým spolupracovníkem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Po 

Švehlově smrti v roce 1933 stanul v čele strany Rudolf Beran.

List vycházel v Praze ve vydavatelství Novina pod nákladem až 10 000 výtisků. 

Prvním šéfredaktorem Venkova byl Karel Jonáš, kterého vystřídal v roce 1929 politik 

republikánské strany Josef Vraný. Ten líčil Venkov jako deník, který má pozitivní vliv 

na agrární část našeho obyvatelstva. Byl potěšen tím, že strana dokázala vytvořit tištěné 

                                                                                                                                              
časopisy a věstníky. Původní citace z BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III. 
Vyd. 1. Praha : Novinář, 1988, s. 163
67 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1988, s. 165
68 ibid, s. 162
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médium, které si získalo velký počet čtenářů a určité postavení na českém 

vydavatelském trhu.

Venkov měl velké množství příloh. Nejprve k Venkovu náležel list Večer 

(1914), jehož mutace  pro mimopražské obyvatelstvo byla pojmenována Lidový deník. 

V roce 1902 začal vycházet jako součást Venkova časopis Český zemědělec. Mezi 

pravidelné rubriky Venkova patřily: „Národní hospodář venkova, Správní obzor, Ze 

soudní síně, Sport, Plesy a zábavy, Trochu humoru, Z celého světa.“69 Redaktory 

Venkova byli Rudolf Halík, Ferdinand Kahánek, Antonín Nečásek nebo Vladimír 

Krychtálek. Mezi externí redaktory patřili Josef Hilbert a Antonín Martin Brousil.70

Venkov se věnoval jako ústřední list zemědělského lidu především objasněním 

nejasných politických stanovisek, snažil se pochopit politickou koncepci republiky                

a informoval o legislativních postupech vlády. Pokud máme hovořit o zemědělských 

otázkách, koncentroval svou pozornost zejména na  rolníky a statkáře, jejich potřeby                 

a  problémy. Zajímala ho produkce a postup při pěstování a vývoji plodin, nová 

zemědělská technika. 

2.6. Počet článků v jednotlivých dobových periodikách

V následujících oddílech dojde ke kompletnímu shrnutí příspěvků pěti 

československých deníků, které informovaly o Emilu Háchovi během prvních čtyřech 

měsíců, kdy stanul v čele Česko-Slovenské republiky. Dojde k rozboru článků, 

v kterých se vyskytlo Háchovo jméno, ať už jen okrajově nebo v samotném titulku 

zprávy. Zkoumání příspěvků se bude řídit periodicitou a tematickým zaměřením článků. 

V prvním případě půjde o rozsah informování tisku v jednotlivých měsících Háchovy 

prezidentské činnosti, v druhém případě bude analyzován obsah těchto článků ze sedmi 

rozdílných hledisek, které byly zvoleny. (Obraz Emila Háchy, Volba Emila Háchy, 

Gratulace k volbě prezidentem, Ohlasy a reflexe z ciziny, Prezidentova činnost, 

Rozhovory a prohlášení, Hácha a lid) Zohledněno bude také stranické zaměření tisku 

v reflexi informování o prezidentu republiky.

                                                
69 BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky III. Vyd. 1. Praha : Novinář, 1988. s. 168
70 KONČELÍK, Jakub,VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd.1. Praha : 
Portál, 2010. s. 50
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Počet článků vycházejících v období od 16. listopadu 1938 až do 16. března 1939

Právo lidu Národní práce Lidové noviny České slovo Venkov

Listopad 10 nevycházela 13 8 8

Prosinec 20 nevycházela 17 24 27

Leden nevycházelo 3 4 7 9

Únor nevycházelo 5 3 2 16

Březen nevycházelo 6 6 4 14

Počet článků v jednotlivých periodikách dle jejich tematického zaměření

Právo 

lidu

Národní 

práce

Lidové 

noviny

České 

slovo

Venkov

Osobnost Háchy 3 - 3 4 4

Háchova volba 9 - 10 10 8

Háchova činnost 8 2 15 16 40

Ohlasy z ciziny 1 1 4 1 4

Prezident a lid 1 6 2 2 7

Rozhovory,projev 5 2 3 5 5

Gratulace 3 3 2 7 6



23

3. Obraz Emila Háchy

Emil Dominik Josef Hácha se narodil v jihočeských Trhových Svinech                    

12. července 1872 jako prvorozený syn  Josefa a Marie Háchových. Krátce po něm se 

narodil jeho bratr Theodor. Háchovo otec byl zaměstnancem berního úřadu, matka 

udržovala v chodu domácnost. Společně bydleli „v prvním patře domu č. 209, kde byl v

té době hostinec U města Hamburku.“71 Jak Hácha uvedl, jeho dětství bylo krásné. 

„Zdržovali jsme se většinou doma na zahradě. Sice my chlapci, bratr a já, bychom byli 

rádi s druhými kluky se šli podívat na chasníky, jak v neděli u muziky se rvou, ale tam 

jsme nesměli. Zato otcova zahrada mnoho vynahradila…“72 V jedenácti letech mu otec 

zemřel a Hácha odešel studovat na gymnázium do Českých Budějovic. Bydlel v rodině 

profesora Novotného, který měl na mladého Emila po smrti otce příznivý vliv. Během 

studií v Českých Budějovicích se naučil hned několik jazyků. Mluvil německy, anglicky 

i francouzsky. Měl základy polštiny, ruštiny a slovinštiny. Po úspěšném ukončení 

vzdělání na gymnáziu odešel studovat do Prahy. Později se za ním přestěhovala i jeho 

matka. Hácha studoval práva na Karlově univerzitě a měl mimořádně dobré výsledky. 

Již ve třiadvaceti letech promoval, získal titul doktor práv a krátce na to nastoupil do 

„služeb Zemského výboru království českého, kde setrval až do roku 1914.“73  Uvádí se, 

že byl Hácha velice pracovitý a svědomitý. V roce 1916 dostal pracovní nabídku 

z Rakouska, kterou přijal  a stal se dvorním radou  Nejvyššího správního soudu ve 

Vídni. Jeden z nejuznávanějších soudních dvorů do té doby tak získal do svých řad 

člověka, který byl opravdovým znalcem svého oboru. Práce na tomto dvoře pro 

samotného Háchu hodně znamenala. Nutno říci, že Hácha neodešel do Vídně sám, v té 

době byl už několik let ženatý s manželkou Marií, se kterou se seznámil už během 

studií na právnické fakultě. Manželství bylo šťastné, vzešla z něho dcera Milada.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se Hácha vrátil zpět do vlasti, 

kde společně se svým kolegou dr. Františkem Pantůčkem stál u zrodu Nejvyššího 

správního soudu v Praze. „Ten byl zřízen 2. listopadu 1918 zákonem č. 3/1918 podle 

vzoru rakouského Nejvyššího soudního dvora z roku 1875  a upraveného v roce 

1905.“74 Po Pantůčkově smrti v roce 1925 se stal jeho prezidentem. V této funkci se 

                                                
71 PASÁK, Tomáš. JUDr. Emil Hácha (1938-1945). Vyd.1. Praha: Nakl. Horizont, 1997, s. 12
72 NESG. Hácha a rozhovor o životě a rodině. Venkov. 1. prosince 1938. Roč. 33, č. 283, s. 3
73 CH. Dr. Emil Hácha presidentem republiky. Právo lidu. 1. prosince 1938. Roč. 47. č. 283, s. 1 
74 PASÁK, Tomáš. JUDr. Emil Hácha (1938-1945). Vyd.1. Praha: Nakl. Horizont, 1997, s. 15
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Hácha cítil nejlépe. Mohl projevit svůj organizační talent, ale hlavně zúročit všechny 

své dosavadní zkušenosti v rámci správního práva. Po jeho příchodu do čela Nejvyššího 

správního soudu se zvýšila úroveň české justice a NSS si získal uznání v celé Evropě. 

Stanout  na tak významné pozici znamenalo pro Háchu větší pracovní nasazení a velkou 

zodpovědnost. Díky svým rozsáhlým právním znalostem „byl v roce 1910 jmenován 

členem komise pro státní zkoušky státovědecké a 7. srpna 1920 habilitoval jako 

soukromý docent pro obor srovnávacího práva správního.“75

Hácha se během svých studií seznámil s mnoha významnými vědeckými 

pracovníky, a proto udržoval konexe i během aktivní soudnické kariéry. Velmi dobré 

vztahy měl s říšským ministrem Funkem nebo prezidentem britského vrchního 

správního soudu Drewsem. Jelikož cestoval v rámci své profese často do různých 

evropských měst, pomáhal mu s organizací čs. vyslanec Vojtěch Mastný. Oba spojovaly 

stejné názory na vztahy Československa k německému národu. Háchův zájem o dobré 

fungování československé samosprávy ho vynesl do členských řad několika 

významných institucí. Hácha byl jedním z členů stálého výboru českých měst                      

a poradního sboru českých okresů. Také byl jmenován členem Právní rady ČSR a byl 

členem stálého rozhodčího soudu v Haagu. Česká akademie ho jmenovala svým 

mimořádným členem a své členství mu udělila Učená společnost Šafaříkova.76 Nelze 

opomenout ani Háchovu rozsáhlou vědeckou a literární činnost. Za svůj život napsal 

velké množství děl. Jednalo se jak o práce týkající se správního práva a soudnictví, tak i 

o sborníky, básně a překlady. Překládal už během práce v Zemském výboru. Jeho 

články byly publikovány v různých tištěných médiích. Mezi nejvýznamnější díla, která 

vydal, patří „O stavebním konsensu“, „Dohled vyšších instancí samosprávných na 

hospodářství v okresech a obcích“, „O správním soudnictví v Anglii“.77 Hácha se stal 

také editorem velké encyklopedie – Slovník veřejného práva československého,                  

do kterého sám přispěl několika hesly a poznatky z oboru správního a disciplinárního 

práva. „Můžeme bez nadsázky říci, že Hácha přinesl do naší chudé literatury práva 

pracovního první příspěvek světové úrovně. A tento jeho zájem o právo pracovní jest 

opět důkazem, jak jeden z největších současných právníků světových postihuje 

nejživější nerv současného života právního.“78 O Háchovi se také vědělo, že je 

milovníkem výtvarného umění. Sbíral staré a novější grafiky. „V letech 1906 až 1909 

                                                
75 NESG. JUDr. Emil Hácha. Venkov. 24. listopadu 1938. Roč. 33, č. 277, s. 1
76 ibid, s. 1
77 PASÁK, Tomáš. JUDr. Emil Hácha (1938-1945). Vyd.1. Praha: Nakl. Horizont, 1997, s. 16
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byl sekretářem Kuratoria Moderní galerie.“ 79 Díky němu byla v této galerii realizována 

první expozice sbírky výtvarného umění. Hácha měl širokou škálu svých aktivit. Vedle 

zájmu o umění a literaturu byl také vášnivým sportovcem. V létě plaval, běhal, zajímal 

se o turistiku. Měl všeobecně rád Alpy. Ať už ty rakouské, švýcarské nebo slovinské. 

V zimě rád lyžoval a bruslil. Často navštěvoval česká horská střediska na Šumavě                 

a v Krkonoších. 

V době, kdy byl označen jako jediný potenciální kandidát na prezidenta 

republiky, by mu nikdo jeho záliby nevěřil. V té době šestašedesátiletý Hácha, nejen že 

se špatně pohyboval, ale hlavně jeho zdravotní stav nebyl úplně v pořádku. Nejednalo 

se pouze o psychické problémy, které byly způsobeny ztrátou manželky Marie, která 

zemřela v únoru 1938, ale i o špatnou pohyblivost a dýchací problémy. „Moje 

manželství bylo největším štěstím mého života. Moje žena byla vlastně moje příbuzná. 

Znali jsme se od dětství. Byla z Prahy. Ale jednou jsem byl u nich návštěvou a 

zazpívala mi. Připravovala se na operní dráhu. Zpěv mne tak uchvátil, že jsem na ni 

nezapomněl. A když jsem přišel osmnáctiletý do Prahy, už jsme se neoddělili...Byla to 

vzácná, nenáročná a obětavá žena, oddaná žena.“ 80 Hácha o ní hovořil s takovou láskou 

a něhou, že jeho psychická slabost způsobená její ztrátou nemůže nikoho překvapit. Ani 

dcera Milada, která se o něj po smrti matky starala, nedokázala Háchovu bolest zmírnit. 

Bývalý prezident Tomáš Garrigue Masaryk o Háchovo manželce sám říkával, že je to 

vzácná žena a krásný člověk.81

                                                                                                                                              
78 CH. Dr. Emil Hácha presidentem republiky. Právo lidu. 1. prosince 1938. Roč. 47. č. 283, s. 1
79 ibid, s. 1
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81 VL. Třetí president republiky. Život a práce dr. Emila Háchy. Lidové noviny. 30. listopadu 1938. Roč. 
46. č. 603, s. 2
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4. Volba Emila Háchy prezidentem  

Po přijetí mnichovského diktátu a složení prezidentského mandátu Edvarda Beneše 

v říjnu 1938  bylo Československo bez hlavy státu. Bylo zřejmé, že tato situace nemohla 

trvat dlouho, a proto bylo důležité najít vhodného kandidáta na funkci prezidenta.               

Do doby než byly vyřešeny všechny demografické otázky Československa, nebylo 

možné se intenzivně zabývat volbou nové hlavy státu. Teprve když byla jednomyslně 

odsouhlasena autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi „bylo zahájeno jednání se 

zástupci těchto zemí o kandidátovi na prezidentský úřad.“82 Ve vládě se uvažovalo               

z různých aspektů, které byly zásadní  pro budoucnost země. Hlavním úkolem bylo 

vybrat člověka, který by s přehledem a razancí dokázal splnit úlohy, které ho očekávaly.

Jednalo se zejména o otázky právnické, politické a ekonomické. Když se jednalo                   

o volbě nové hlavy státu, myslelo se předem na to, aby nová postava v čele 

Československa splňovala tři hlavní podmínky. Za prvé musela být přijatelná pro 

Hitlera. Za druhé to musela být osoba, která byla adekvátní pro autonomní slovenskou 

vládu a Podkarpatskou Rus. A za třetí bylo třeba najít člověka, který bude v očích 

veřejnosti vypadat důvěryhodně a přijme na svá bedra velkou zodpovědnost vůči 

Československu. Tisk denně přicházel s informacemi okolo volby a snažil se zjistit,             

o jakých jménech se v politických kruzích spekuluje. Zpočátku se uvažovalo o několika 

kandidátech „Preissovi, Baťovi a Chvalkovském.“83 Ale později se okruh možných 

kandidátů zmenšil a vzešel jediný možný uchazeč o prezidentské křeslo. „Jednání, která 

byla vedena vládními i politickými činiteli českými, slovenskými a karpatoruskými              

o volbě prezidenta republiky skončila naprosto jednomyslnou dohodou o kandidátu na 

úřad prezidenta republiky, kterým je prezident Nejvyššího správního soudu docent 

Karlovy univerzity JUDr. Emil Hácha, vynikající český právník.“84 Shoda na Háchovu 

kandidaturu byla všeobecná. Rozhodující však byla skutečnost, že nenáležel žádné 

politické straně.85 Uvádí se, že v té době již šestašedesátiletý Hácha nechtěl                            

o kandidatuře ani slyšet a byl ke své nominaci na prezidenta velice skeptický. Věděl, že 

je již stár, poukazoval na svůj nedobrý zdravotní stav, jelikož po smrti manželky trpěl 
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častými depresemi, a také se vyjadřoval ke své politické neangažovanosti. Tomáš Pasák 

ve své knize JUDr. Emil Hácha uvádí, „že po prvním jednání s Háchou nedošlo 

k dohodě, ale následně byl Hácha přemluven a kandidaturu přijal. Podle jeho dcery 

Milady Rádlové chápal funkci prezidenta jako oběť.“86 Bylo zřejmé, že Hácha nebude 

rozhodovat v zásadních otázkách, ale bude persónou reprezentující stát navenek, která 

bude vládě pouze předkládat své připomínky a soudy. Říká se, že zaujal naši politickou

reprezentaci hlavně tím, že nebyl úzce spjat s politickým životem, ale s životem 

veřejným. Také byl nábožensky orientován, byl to silný katolík, a to se líbilo především 

slovenským vládním představitelům. 87

Situace před volbou třetího prezidenta republiky byla pro vládu i samotnou 

veřejnost jednou z největších událostí listopadu 1938. Až do 30. listopadu, kdy byl Emil 

Hácha zvolen prezidentem Česko-Slovenské republiky pravidelně v denících vycházely 

zprávy o dění na politické scéně. Již čtrnáct dní před hlasováním  začal tisk přinášet                 

i prvotní informace o novém prezidentovi. Tisk se věnoval otázkám, jak se kandidát na 

prezidenta Emil Hácha postaví k otázkám zcela nezávislého Slovenska, ke 

zmocňovacímu zákonu, jenž měl být přijat a jak bude reagovat na kroky nacistického 

Německa vůči Československu. Noviny vydávaly obsáhlé články o Háchově minulosti, 

otiskovaly Háchův životopis a objevovaly se první fotografie. Rudolf Halík, tehdejší 

předseda přípravného výboru Národního svazu novinářů  řekl, „že lid očekává nového 

vůdce se silnou  a pevnou rukou, jenž se navrátí  k politice srdce.“88

Politická situace v Československu zajímala i ostatní evropské státy, a proto když se 

dozvěděly o Háchově kandidatuře, přicházely ze zahraničí povzbudivé reakce. Ty země, 

jejichž názory byly prezentovány, vnímaly budoucího prezidenta velice pozitivně. 

Nejlépe se k němu stavěl tisk v nacistickém Německu. Berliner Lokalanzeiger napsal, 

že „zvolením dr. Emila Háchy prezidentem státu bude vykonán ve vývoji Česko-

Slovenska dosud nejvíce rozhodující čin.“89 Tisk všeobecně psal o Háchovi jako                    

o velice uznávaném právníkovi a odborníkovi na německý jazyk. Anglický tisk apeloval 

na jeho právnickou praxi a odbornost. Pražský korespondent Daily Telegraph zase 

napsal, že ačkoliv Hácha dosud nehrál žádnou politickou roli, je považován za 

přesvědčivého demokrata s přirozeným cílem pro ústavně-právní řád. Timesy vyzdvihly 

Háchovu vynikající znalost v otázkách mezinárodního soudního dvora v Haagu.                  
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Z Paříže pak přišly úvahy a depeše o orientaci polické moci a politických organizací v

Česko-Slovenské republice.90

Podle ústavy měl být nový prezident zvolen do 14 dnů, ale nestalo se tak. Díky 

vnějším vlivům ze strany Německa a nestabilitě na naší politické scéně muselo 

obyvatelstvo čekat na nového prezidenta dlouhých  56 dní. Hlavní slovo v rozhodování 

o budoucím prezidentovi měl Rudolf Beran, tehdejší předseda Strany národní jednoty, 

který říkal, že „pan prezident stejně nepřijde do situace, aby rozhodoval.“91 Beran moc 

dobře věděl, že Háchova funkce bude spíše reprezentativní a že to bude pravděpodobně 

on, kdo bude pověřen sestavením nové vlády. Chtěl vedle sebe člověka, který mu 

nebude bránit v jeho útočné politice. Bylo  tedy rozhodnuto, že hlavou státu se stane 

člověk, „podle něhož rozbití Rakouska-Uherska bylo osudovou chybou.“92 Jakmile byla 

kandidatura Háchy potvrzena, začala o ní informovat média. Od 27. listopadu 

pravidelně vycházely zprávy o kandidátovi na prezidenta a prezidentské volbě. Občané

Trhových Svin, kde Hácha vyrůstal, byli zprávou potěšeni nejvíce. „Žádám občanstvo, 

aby v den volby prezidenta republiky, která se bude konat příští týden, ozdobilo budovy 

státními vlajkami a prapory a dalo tak výraz uspokojení nad tím, že v čele státu bude 

postavena silná osobnost, zaručující spravedlivý řád a pořádek, a zejména, abychom 

vyjádřili svou radost, že touto významnou osobností je náš rodák. Doufáme, že nebude 

domu bez vlajky.“93

K volbě prezidenta došlo ve středu 30. listopadu 1938. Společná schůze 

Poslanecké sněmovny a Senátu se konala v zasedací síni sněmovny v Praze na Malé 

Straně. Podle plánu začala v 10.30 hod. a měla dvě části. V první byl zvolen nový 

prezident republiky a v druhé části složila nová hlava státu prezidentský slib do rukou

předsedy Poslanecké sněmovny. Přesně v půl jedenácté vešel do zasedací síně armádní 

generál Syrový doprovázen dr. Tisem, ministrem Revayem, předsedou sněmovny 

Malypetrem, předsedou Senátu dr. Soukupem a ostatními představiteli státu. O tři 

minuty později byla schůze slavnostně zahájena. „Přítomno bylo 313 členů Národního 

shromáždění, 209 poslanců, z toho 16 ze Slovenska, 104 senátoři, z toho ze Slovenska 

18. Ze známých politických osobností se omluvili dr. Hodža, senátor Klofáč, Kundtova 
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a  Esterházyho skupina.“94 Celkem se volby nezúčastnilo šest členů Národního 

shromáždění. Volba prezidenta republiky proběhla hladce. Hlasovací lístky byly 

vkládány do obálek a do volebních uren. Hlasování zahájili slovenští poslanci                       

a senátoři, po nich přišli na řadu ostatní volitelé. Pár minut před polednem oznámil 

předseda sněmovny Malypetr výsledek. „Bylo odevzdáno 312 platných lístků. Z toho 39 

prázdných. Dr. Emilu Háchovi bylo odevzdáno 272 hlasů. Třípětinová většina činila 

178 hlasů, z toho 58 slovenských. Výsledek převyšuje žádanou většinu. Dr. Emil Hácha 

je tedy zvolen prezidentem republiky česko-slovenské v první volbě.“95  

Zatímco se volilo, Hácha čekal na výsledek volby v salonku vedle své úřední 

pracovny. Po dvanácté hodině byl informován o svém zvolení a za účasti 

československých státníků se přesunul do Poslanecké sněmovny ke složení 

prezidentského slibu. Háchova první slova po zvolení byla odrazem jeho současného 

duševního rozpoložení. „Je mi 66 let, připravoval jsem se na odpočinek a těšil jsem se 

na něj. Místo toho mám být prezidentem republiky v dnešních těžkých dobách, v nichž 

se neví dnes, co vše může být zítra. Je to velká oběť, ale přinesu ji, je-li to nutné 

v zájmu národa a státu.“96 Hácha tak dal veřejně najevo, že se prezidentem stal jenom 

proto, aby pomohl  státu a československému obyvatelstvu. Jeho postoj může být 

chápán jako sebeobětování vlasti. Je zřejmé, že Hácha byl člověkem s velkým srdcem                        

a smyslem pro oddanost. Po složení prezidentského slibu odjel rovnou na  Pražský hrad. 

Byl si dobře vědom, že již první den v prezidentské funkci bude muset udělat několik 

důležitých kroků a rozhodnutí.

4.1. Mediální obraz v dobových periodikách                           

      (listopad – prosinec 1938)

V listopadu a prosinci roku 1938 vydalo Právo lidu celkem třicet  příspěvků 

týkajících se Emila Háchy. Z toho plných devatenáct bylo na titulní straně tohoto 

deníku. Právo lidu se vyznačovalo jasně oddělenými články. Nutno dodat, že z pěti 

zkoumaných tiskovin se nejvíce zabývalo otázkou, kdo bude budoucím prezidentem 

republiky. Zaměřilo se především na porady o výběru toho nejlepšího uchazeče                      
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o  prezidentský post. „Porady se konaly v ovzduší již klidnějším a vážnějším. Všichni 

zúčastnění měli na mysli, aby kandidát byl pro všechny skupiny přijatelný, aby to byl 

muž, který by se těšil všeobecné vážnosti a úctě, aby to byla osobnost, stojící mimo 

strany, a aby to byl muž povahy pevné a rozhodné.“97  Ze zahraničí přicházely příznivé 

ohlasy na Háchovu kandidaturu. Nejvíce článků však pojednávalo o volbě Emila Háchy 

prezidentem. Titulek zprávy v mnoha případech apeloval na to, že Hácha bude v pořadí 

již třetí hlavou československého státu. V den prezidentské volby deník na první straně 

upozorňoval, že bude Emil Hácha zvolen. Totéž následovalo i druhý povolební den, kdy 

Právo lidu přineslo rozsáhlé informace o průběhu volby a podrobnosti o novém Česko-

Slovenském prezidentovi. Článek „Volba třetího prezidenta“ popisoval od ranních 

hodin detailní program Háchova dne. Jelikož byl Hácha jediným kandidátem, bylo 

pravděpodobné, že bude Národním shromážděním zvolen. Proto byl také znám přesný 

harmonogram volebního dne. Další publikované články informovaly o prezidentské 

činnosti a  Háchovým pracovních aktivitách. Jako hlava státu se poklonil u hrobu 

prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a vzdal poctu 

takzvanému Neznámému vojínovi. 

Pro Lidové noviny byla volba nového prezidenta stejně jako pro veřejnost 

jednou z největších událostí listopadu 1938. Prakticky každá hlavní zpráva na titulní 

straně listu se týkala československé politiky. Již čtrnáct dní před samotnou 

prezidentskou volbou začal deník vydávat prvotní informace o budoucích možných 

kandidátech na prezidenta. Až do 30. listopadu, kdy byl Emil Hácha zvolen prezidentem 

Česko-Slovenské republiky, pravidelně v Lidových novinách vycházely zprávy                    

o současné politickém stavu. Deník se věnoval otázkám, jak se k tomuto politickému 

uspořádání Československa bude stavět nový prezident a začaly padat návrhy, kdo by se 

jím mohl stát. Mezi možnými kandidáty byl Chvalkovský, Preiss a Baťa. Lidové noviny 

přišly 13. listopadu 1938 s informací, že volba prezidenta republiky bude patrně až 

následující týden a že kandidátem bude vynikající odborník. Dále uvedly, že dotyčná 

osoba vyslovila souhlas s nabízenou kandidaturou.98 Jméno nového prezidenta bylo 

odtajněno 24. listopadu. Lidové noviny publikovaly článek o osobě budoucí hlavy státu. 

Jejich materiál byl obsáhlý a zabýval se i zmocňovacím zákonem, který měl určovat 

nové pravomoce prezidenta. Jaroslav Stránský publikoval v LN článek „K prezidentské 

                                                                                                                                              

97 CH. Dr. Emil Hácha, třetím presidentem republiky. Právo lidu. 24. listopadu 1938. Roč. 47, č. 277, s.1
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volbě“, který měl poukázat na pozitiva  nástupce  Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda 

Beneše. „Když přichází do čela státu muž z kanceláře nebo soudu, široké veřejnosti jen 

málo známý, zní všechno, co se říká a píše o jeho osobnosti jako povinný hold hlavě 

státu. Výmluvnější než slova je tu podobizna. Sotva kdy vystupovala z hermelínového 

lemu hlava tak zřejmě ho hodná. Chtěl bych k tomu ze své zkušenosti jako referent 

rozpočtového výboru o Nejvyšším správním soudě dodati, že dr. Hácha vždy, když se 

tato kapitola projednávala, přicházel uctít náš unavený parlamentarismus živoucí 

vážnou a odpovědnou účastí. Přepečlivá skladba jeho vět, zvolna a závažně mluvených, 

dýchá takovou opravdovostí, s jakou se setkáváme u nemnoha lidí..“99 Hácha byl 

Lidovými novinami zobrazován velice kladně a noviny o něm rády informovaly. 

Celkem publikovaly 43 příspěvků, z toho většina vyšla v listopadu a prosinci. Není 

třeba již dále uvádět, že hlavním důvodem bylo jeho zvolení a  následná prezidentská 

činnost v prvních dnech jeho jmenování. Čtyři články se pozastavují nad Háchovými  

kladnými ohlasy ze zahraničí. „Zpravodaj Frankfurter Zeitung Háchu vylíčil jako muže, 

který po celý svůj život hájil pravdu a spravedlnost.“100 Londýnské Timesy oznámily, 

„že uspokojení nad osobou  Háchy je obecné. Z Říma přišly příznivé ohlasy, že se 

Hácha těší všeobecné sympatii, respektu a úctě, což je nutné k vysoké funkci.“101                

Je třeba dodat, že noviny často odkazovaly na svá minulá vydání. „Jak už LN v části 

středečního nákladu oznámily, přijal dr. Hácha přijal nabízenou kandidaturu.“ 102

České slovo od listopadu 1938 do osudového března 1939 vydalo 45 příspěvků 

o Emilu Háchovi. Jako další z československých deníků podporovalo státní politiku               

a informovalo o novém prezidentovi. Deset článků patřilo prezidentské volbě. Výhodou 

Českého slova od předešlých tří  periodik byla bohatší obrazová složka. Deník 

publikoval fotografie s Háchou pravidelně a otiskoval je i na titulní straně. Pro obrazové 

ztvárnění použil tři fotografie zachycující Emila Háchu na hradním nádvoří, dále při 

skládání prezidentského slibu a při odchodu z budovy Poslanecké sněmovny. O volbě 

prezidenta začaly noviny poprvé informovat 16. listopadu. Každý den až do dne 

prezidentské volby zde vyšel minimálně jeden příspěvek, který se k danému tématu 

vztahoval. České slovo publikovalo 24. listopadu článek Dr. Emil Hácha - kandidát na 

prezidentství, kde se vyskytly sdělení k plánované volbě prezidenta.  Následující dny 
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list pokrýval zprávy o poradách vlády, o způsobu provedení volby. Den před zvolením 

byl otisknut  dlouhý článek s titulkem „Jak bude zvolen nový prezident“, který 

sumarizoval vývoj na československé politické scéně a podrobně popsal, kdo všechno 

bude přítomen u třetí volby hlavy státu. Prvního prosince, den po zvolení Emila Háchy 

do čela státu list věnoval celou titulní stranu novému prezidentovi. České slovo otisklo   

i vyjádření bývalého prezidenta Beneše, který vyjádřil sympatie k novému prezidentovi 

a popřál mu mnoho úspěchů ve funkci. 

Venkov byl deníkem, který za čtyři měsíce, které byly analyzovány vydal 

nejvíce článků o prezidentu Háchovi. Celkový počet publikovaných příspěvků byl  74. 

Z toho nejvíce bylo vydáno v prosinci, únoru a březnu. První zprávy Venkova se týkaly 

politické otázky Česko-Slovenské republiky. K informování o Emilu Háchovi list přešel 

až 24. listopadu, tedy den před prezidentskou volbou. Toho dne měl na titulní straně 

úplně stejnou fotografii, kterou už před ním otiskly Lidové noviny. Na hlavní straně se 

objevil ve sloupku Háchův životopis a reakce berlínského a anglického tisku k němu. 

Dne 26. listopadu vyšel ve Venkovu díky Lidovým novinám komentář Juliuse Zeyera            

o Háchově ryzím charakteru a jeho práci v judikatuře. Za zmínku stojí i článek, který 

nemělo žádné z předešlých periodik. A to příspěvek s názvem Šestá volba prezidenta 

republiky. Článek byl uchopen trochu odlišně od klasických zpráv, autor se zaměřil na 

minulost (volbu TGM a jeho úspěšnost) a porovnal to s případných triumfem Emila 

Háchy. V den jeho zvolení pak vyšla řada článků. Vyskytl se zde sloupek Rudolfa 

Halíka  „Sloužím“. Na druhé straně byl krátký sloupek Jana Kaprase o postoji Národní 

rady k novému prezidentovi, který pojednával o pozitivním přístupu Rady k novému 

prezidentovi. Národní rada zaslala ihned po zvolení Háchovi blahopřejný dopis, kde 

slíbila oddanou spolupráci ve všech státních úkolech týkajících se životních zájmů 

československého národa.  
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5. Hácha a jeho politické kroky

Hácha v prvních dnech po svém zvolení aktivně pracoval a plnil své pravomoce. 

Začal budovat novou prezidentskou kancelář a nutno dodat, že v ní provedl rozsáhlé 

personální změny. Novým kancléřem se stal Jiří Havelka, který funkci převzal po 

odcházejícím kancléři Šámalovi. Dalšími novými postavami na Pražském hradě byli 

doc. Josef  Kliment, Háchův spolupracovník z Nejvyššího správního soudu, a Augustin 

Popelka, který se následně stal vedoucím prezidentské kanceláře. Hácha díky jejich 

pomoci stačil plnit své prezidentské povinnosti, ale dobře věděl, že bez nejbližších 

spolupracovníků by to v tak vypjaté situaci nezvládl. Denně poskytoval několik  

rozhovorů, a to nejen českým deníkům, ale zejména zahraničnímu tisku, který chtěl 

vědět jeho názory na budoucí vztah Česko-Slovenska k ostatním evropským státům               

a mezinárodním společnostem. Dále chtěl alespoň naznačit budoucí vizi dalšího vývoje 

republiky. „Náš stát je dnes přetížen problémy takové bezprostřední akutnosti                       

a významu, že není pro nás aktuální zabývati se teď otázkou postoje Česko-Slovenska 

ke Společnosti národů,“ řekl londýnské agentuře Reuters.103 Pro berlínský tisk zase 

uvedl: „Budeme usilovat o to, aby byl trvale vytvořen dobrý vtah k Německé říši…Ve 

vnitřní politice  je nejdůležitějším úkolem zachovat pořádek a klid ve státě a opatřit 

práci všemu obyvatelstvu…Je mým přáním, aby jakékoli reminiscence a trpkosti 

z minulé doby neovlivňovaly život německé menšiny v nové republice...Kulturní 

vývoj, speciálně Čechů, jakkoli se vyvíjel svým způsobem, má nepopiratelně mnoho co 

děkovat impulsům německým.“104 Není pochyb o tom, že Hácha byl velice moudrý               

a byl si dobře vědom, jakým směrem by se budoucnost naší země měla ubírat. V jiném 

rozhovoru pro německý tisk, který otiskly Lidové noviny 4. prosince, mluvil o pěti 

základních úkolech republiky – o zahraniční politice, o vnitřní politice země,                         

o poměrech státu k německé menšině, o péči vlastní národní svébytnosti a o životě 

autonomních částí Česko-Slovenska. V prvním bodě se zaměřil na vyjádření loajality               

a otevřenosti k německé říši a dobrým vztahům Čechů a Italů. „O vztahu Itálie k Česko-

Slovensku lze dnes již říci, že se vyvíjí způsobem, který odpovídá stejně vřelému přání 

vlády i celého obyvatelstva našeho státu. Sympatie a obdiv, které u nás vidíte k

italskému národu, jsou toho bezpečným dokladem. Mírumilovné obyvatelstvo našeho 
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státu přeje si smírné dohody velmoci o všech otázkách světové politiky…Chtějíce 

konstruktivně pracovat v oblasti kolem nás věříme, že tím sloužíme míru.“105 Druhý bod 

inicioval snahu státu udržet se v procesu hospodářství na takové úrovni, aby se i nadále 

dařilo podnikání. Hácha doufal, že obyvatelstvo najde ztracenou víru ve vedení státu. 

Nejdůležitějším úkolem podle něj však byl život obyvatel v autonomních územích 

Česko-Slovenska. „Nová dnešní ústava má nepopiratelné výhody, neboť vylučuje

podezření z vykonávání vlivu národa jedné části na část jinou a umožňuje loajální 

spolupráci ve výstavbě celého státu. Podkarpatská Rus je rovnocennou částí ostatním 

částem státu. Její začlenění do Česko-Slovenska je plně odůvodněno, uváží-li se, že 

Rusíni obývají po staletí území v bezprostředním sousedství Slováků. Nejdůležitější je 

pro Podkarpatskou Rus, aby jí byl dopřán úplný klid.“106

Háchu čekaly i jiné státnické povinnosti než poskytování rozhovorů a kontakt 

s médii. Prezident se postupně seznámil s důstojníky hradní stráže, na Staroměstské 

radnici se poklonil památce Neznámého vojína. Také přijímal audience a blahopřání od 

předních politických představitelů, církevních hodnostářů, diplomatických sborů                   

a vysokoškolských profesorů. Sešel se i s dvanácti českými šlechtici. „Důvěřujeme vám, 

pane prezidente, a doufáme, že jednota národa ve všech složkách bez rozdílu vám 

umožní vésti stát dobře a spravedlivě, pokud je to dnes lidským silám možno,“ uvedl 

František Kinský. 107 Hácha také navštívil lánský hřbitov, zašel k hrobům dr. Kramáře            

a dr. Švehly. Zúčastnil se mše na svou počest v chrámu sv. Víta. Chtěl se také přiblížit 

českému obyvatelstvu, proto často navštěvoval divadelní představení v Národním                 

a Stavovském divadle.

Prvním jeho prezidentským aktem bylo přijmutí demise Syrového vlády                     

a oficiální jmenování nové vlády. Do předsednického křesla jmenoval Rudolfa Berana. 

Tak jak se předpokládalo, Beran podnikl razantní kroky a do nového kabinetu přizval 

pouze čtyři ministry ze Syrového vlády (generála Syrového, Františka Chvalkovského, 

Ladislava Karla Feieranbenda a Josefa Kalfuse). Ostatní členové nového kabinetu pak 

byli buď příslušníky Strany Národní jednoty nebo významné osobnosti česko-slovenské 

politické scény. Hácha neměl na sestavení vlády velký vliv, ale svými názory přispěl 

k několika personálním obsazením. Ministrem bez portfeje se stal Jiří Havelka. „Toho 

považoval Hácha za svého nejschopnějšího a nejbližšího pracovníka u soudu. Shodoval 
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se s ním  názorově i politicky a plně mu důvěřoval.“108 Havelka jako ministr v nové 

vládě měl Háchovi poskytovat informace z vládních jednání a konkrétní postoje vlády 

k otázkám dalšího vývoje Česko-Slovenska. Na doporučení Jiřího Havelky se Hácha 

zasloužil o jmenování ještě dalších dvou členů vládního kabinetu. Ministrem 

spravedlnosti se stal prof. Jaroslav Krejčí. Hácha ho považoval za vynikajícího 

odborníka na ústavní právo. Ministrem školství a národní osvěty se pak po jeho návrhu 

stal prof. Jan Kapras.109 Můžeme říci, že žádný z těchto tří ministrů neměl ve vládě 

zásadní postavení. Veškeré pravomoce patřily Rudolfu Beranovi. Konečný dojem na 

sestavení nového kabinetu byl ale pozitivní. Spokojeni byli nejenom Hácha a  členové 

Národního shromáždění, ale především Němci, kteří s Rudolfem Beranem 

sympatizovali. „Nový ministerský předseda odedávna stál v řadě Čechů, kteří se snažili 

dohodnouti se s nečeskými národnostními skupinami. V posledních letech jako vůdce 

strany se nejen snažil připraviti dorozumění mezi českou agrární stranou a 

sudetoněmeckým hnutím  Konrada Henleina, nýbrž snažil se dospěti též k přátelské 

politice těsné spolupráce s Německem.“110 Uvádí se, že vytvořením Beranovy vlády se 

naklonilo demokratické Česko-Slovensko více fašistickému Německu.111 To mělo 

negativní vliv na mezinárodní postavení republiky. Hácha však věřil, že Česko-

Slovensko a zejména jeho armáda přispějí k zlepšení mezinárodní situace a pomohou 

k postupné obnově státu. Druhého prosince vydal Hácha svůj první oficiální armádní 

rozkaz, ve kterém povzbuzoval armádu. Zakončil ho slovy: „Zdar Česko-Slovenské 

republice a její pevné záštitě česko-slovenské armádě!“112

Důležitým krokem, který byl po jeho zvolení učiněn, bylo přijmutí 

zmocňovacího zákona. 15. prosince 1938 odhlasovalo Národní shromáždění ustanovení, 

které mělo Háchovi  umožnit na dva roky měnit na doporučení vlády ústavu země. Mělo 

dojít k ulehčení schvalování zákonů, vláda měla po dva roky možnost usnášet se pouze 

pomocí svých nařízení. Parlament tak ztratil veškerou možnost rozhodovat.                     

Zákon č. 330/1938 Sb. byl schválen i přes protesty ze strany odpůrců a stoupenců 

Beranovy vlády. Zmocňovací zákon byl odsouhlasen Stranou národní jednoty, ľudovou 

stranou i stranou Národní práce. Proti jeho podobě hlasovali komunisté. Zástupci stran 

německé a maďarské národnostní menšiny se hlasování neúčastnili. „V tomto zásahu 
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proti…demokratickým právům a vymoženostem cítíme vliv cizáckých a našemu lidu 

vliv reakčních kruhů, které z porážky republiky chtějí vybudovat svou moc proti 

vlastnímu lidu a vlastnímu národu,“ řekl Antonín Zápotocký o zmocňovacím zákonu.113

Projevy nesouhlasu se zmocňovacím zákonem se projevily i v Senátu. František 

Nedvěd, komunistický senátor otevřeně prohlásil: „Víme, že přijde doba, kdy zmizí 

nejen váš plán a váš program, nýbrž zmizíte i vy! Víme, že přijde doba, kdy nám bude 

opět vráceno všechno to, co jsme ztratili…a že v nové, třetí republice, bude zajištěna 

vláda klidu.“114 Jeho projev byl i narážkou na vládní nařízení o politických stranách, 

které 27. prosince 1938 vydalo vyhlášku o rozpadu komunistické strany. Všichni její 

poslanci a senátoři byli zbaveni svého mandátu. „Mandát byl odebrán i členům 

zemských, okresních i obecních zastupitelstev. Rovněž komunističtí členové závodních 

výborů, školních výborů a podobných orgánů byli zbaveni svých funkcí.“115 S přijetím 

zákona v prosinci 1938 vláda schválila i rozpočet, s kterým hospodařila až do února 

1939. Následovalo mnoho kroků, jenž měly stabilizovat česko-slovenskou finanční               

a hospodářskou situaci. „16. února byl přijat celostátní rozpočet, který počítal 

s nárůstem státního dluhu o sedm miliard na 58 miliard celkem, což vyplývalo 

především z přijetí britské půjčky na překlenutí hospodářských ztrát spojených                     

s Mnichovem. Česko-Slovensku zůstal navzdory třetinovým ztrátám území                            

a obyvatelstva dosavadní státní dluh v plné výši. Mezi jednotlivými částmi Česko-

Slovenska byly rozděleny náklady v poměru 80% Česko, 16% Slovensko                              

a 4% Podkarpatská Rus. Mělo dojít k odprodeji přebytečného vojenského materiálu 

Německu. To provedlo Ministerstvo obrany ve spolupráci s Ministerstvem financí. 

Vláda ustanovila bytovou regulaci, kde chtěla především vyřešit rozmáhající se 

přemrštěné cenové požadavky zneužívající postavení uprchlíků v zahraničí.“116 Hácha  

neměl s těmito ustanoveními nic společného. Byl jen jednou z postav, která měla                  

v rámci zmocňovacího zákona možnost  tato nařízení měnit.

Na přelomu roku 1938-1939 měl prezident Hácha před sebou další povinnost. 

Čekala ho první cesta na Slovensko, která byla vedena jako neformální. Už před 

samotnou návštěvou ale bylo zřejmé, že se Hácha sejde s představiteli slovenského 
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1959. s. 105, původní citace ANS, senát, těsnopisné názvy, 127. schůze z 15. 12. 1938.
115 ibid, s. 105
116 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Bouřlivé desetiletí 1938-1948 [online]. 1.1.2005, [cit.2011-05-04]. 
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státu a bude s nimi hovořit o autonomních otázkách. „Promluvím s Tisem o zneužívání 

autonomie k odtržení se od nás a řeknu mu jasně, že to nebudu trpět. Jsem přesvědčen, 

že i Tiso jako katolický kněz bude jednat v nejlepší vůli pro dorozumění a stejně  

upřímně jako já.“117 Hácha nechtěl vyvíjet na Tisa velký nátlak, ale jeho cílem bylo 

uvědomit slovenského premiéra o českém postoji  k této situaci. Na Slovensko Hácha 

odjel 26. prosince za doprovodu  Havelky, Krejčího a Feierabanda. Ten o něm později 

řekl: „Hácha si přál, aby všechna jednání byla vedena v tom  nejpřátelštějším duchu, jak 

se patří na jednání mezi bratry, i když jsou snad podvádění. Dodal, že v hospodářských 

věcech je ochoten ke koncesím, když politické jednání dopadne dobře.“118 Aby cesta 

opravdu vyzněla neformálně, sešli se politici ve Vysokých Tatrách. Hácha si po 

společném rozhovoru myslel, že ve svém jednání s Tisem uspěl, v lednu 1939 však 

zjistil, že měl být ve svém jednání s Tisem nekompromisní. Na Háchu začala dopadat 

deprese z neúspěchu „ Asi zblbnu,“ svěřil se v lednu 1939 svému osobnímu lékaři.119

„Až to budete pozorovat, řekněte mi to.“120

5.1. Mediální obraz v dobových periodikách     

       (prosinec 1938 – únor 1939)                                                                                 
                                                    

Když se Hácha v prosinci 1938 rozhodl, že se poprvé za svůj krátký čas v úřadu 

vypraví na Slovensko, znamenalo to pro noviny velký zlom. Právo lidu téměř denně 

publikovalo zprávy o Háchově cestě a jeho setkáních s představiteli Slovenska.                     

Na pozvání vlády Slovenska strávil Hácha několik dnů své vánoční dovolené v Tatrách. 

Doprovázeli ho členové československé vlády. Noviny detailně popisovaly Háchovu 

cestu z hlavního nádraží v Praze, přes Kolín, Německý Brod, Jihlavu, Okříšky, Třebíč              

a Brno. Cesta prezidenta pokračovala do Ružomberoku, kde na něj čekali slovenští 

vládní představitelé. Po oficiálních formalitách se zde Hácha odebral na hřbitov Andreje 

Hlinky, kam položil věnec a krátce se pomodlil. Další zprávy Práva lidu pojednávaly               

o jeho pobytu v Tatranské Lomnici. Ta měla už zcela soukromý charakter.

                                                
117 TOMÁŠEK, Dušan. KVAČEK, Robert. Causa Emil Hácha. Vyd. 1. Praha : Themis, 1995. s. 21
118 ibid, s. 21-22
119 TOMÁŠEK, Dušan. KVAČEK, Robert. Causa Emil Hácha. Vyd. 1. Praha : Themis, 1995. s. 24
120 ibid, s. 24
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Pět příspěvků v listu bylo o oficiálních prohlášeních Háchy, který pro tisk 

promluvil o základních otázkách státní politiky „Žádný vzor pro novou ústavu“, 

„Prezident republiky Národní straně práce“, „Prezident republiky o posláních Národní 

rady“. Jednou se Hácha zmínil o postavení našeho státu a jeho dlouhodobému vztahu 

k Anglii. Většina příspěvků pocházela od zpravodajské agentury ČTK, ostatní byly 

autorskými materiály Práva lidu. Noviny oznámily 21. prosince 1938, že od prvního 

ledna budou vycházet pod novým názvem Národní práce. Deník byl od původního 

Práva lidu graficky změněn. Svou úpravou byl zcela novým politickým deníkem na 

české mediální scéně.

Jelikož začala Národní práce vycházet v lednu 1939 nenajdeme v jejích 

vydáních  žádnou zmínku o prezidentské volbě ani o událostech z  listopadu a prosince 

roku 1938. Národní práce se vyznačovala velkým množstvím textu a publikovala 

zejména zahraniční zprávy. Psala především o událostech z Maďarska, Polska, Sýrie či 

Francie. Na jejích stránkách se objevovala větší dynamika ve velikosti titulků a 

mezititulků. Také více pracovala s obrazovými materiály. Ke zvolení Emila Háchy 

prezidentem se noviny stavěly pozitivně. Sám Hácha vnímal tisk jako velice důležitou 

součást svého nynějšího postavení. Kladl důraz na veřejné mínění, věděl, že je 

podstatné udělat dojem na obyvatelstvo. Národní práce o Háchovi informovala pouze 

v kratších zprávách v souvislosti s jeho prezidentskými aktivitami. Mám na mysli 

Háchovy pravidelné  návštěvy divadelních představeních – „Prezident republiky 

v městském divadle“, „Prezident republiky ve Stavovském divadle“. Dále jeho návštěvu 

Matějské pouti nebo prezidentovu procházku po pražských třídách. Během tří 

analyzovaných měsíců vydal deník o Háchovi celkem čtrnáct zpráv. Nejvíce z nich se 

týkalo výše zmíněných prezidentských společenských aktivit, tři příspěvky pak 

informovaly o Háchových audiencích na Pražském hradě, kde přijímal zástupce 

univerzit a vysokých škol, vojáky a důstojníky nebo významné politiky. Stranicky se 

Národní práce nijak nevymezovala.

V Lidových novinách vycházely od 5. prosince pouze příspěvky kratšího 

charakteru, které měly informační funkci. „Pan prezident v Tatrách“, „Pan prezident do 

Černové“, „Prezident republiky na koncertě pěveckého sdružení moravských učitelů“. 

V lednu vyšly pouze čtyři příspěvky v rubrice Denní zprávy, které také informovaly              

o Háchových přijetí vládních činitelů na Hradě. Jednalo se o přijetí generála  Lva 

Prchaly nebo rumunského mimořádného velvyslance Rady Crutzesca.
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České slovo publikovalo v období od prosince do února o Háchovi šestnáct 

příspěvků, které se týkaly jeho prezidentských aktivit. Sedm článků se zabývalo 

blahopřejnými zprávami a audiencemi na Pražském hradě, kde Háchovi přišli popřát 

mnoho úspěchů přední českoslovenští vládní reprezentanti. Většina těchto zpráv se 

objevovala v rubrice Denní zprávy, která byla určena pro zprávy kratšího charakteru. 

„Zástupci Karlovy univerzity u prezidenta republiky“, „Prezident republiky přijal 

zástupce pražské techniky“, „Diplomatický sbor u prezidenta republiky“. Nejvíce 

článků vyšlo v prosinci, a to přesně 24,  v lednu noviny publikovaly sedm zpráv                    

a  v únoru otiskly dva příspěvky. Většina z nich pojednávala přímo o Háchovi. Byl 

označován vždy jako prezident republiky, výjimečně bylo použito jeho jméno 

v samotném titulku. „ První akt prezidenta Háchy“, „Berlínské listy o Háchovi“,                

„Dr. Hácha pověřil sestavením nové vlády Berana“. V této době České slovo otisklo 

několik Háchovo fotografií. 

Venkov nejčastěji publikoval materiály popisující prezidentovo fungování v čele 

státu a jeho aktivity, které s jeho postavením souvisely. List také často zveřejňoval 

krátké informace o prezidentu republiky, které přinášela Československá tisková 

kancelář. Zajímaly ho zahraniční pohledy tisku. Deník otiskoval politické zprávy na 

straně 1-4, pátá strana  patřila rubrice Ze dne, v které nejčastěji vycházely informace o 

Háchových společenských aktivitách. „Prezident republiky přijal řadu návštěv, poslance 

R. Gajdu. Večer se zúčastnil koncertu v Lucerně“, „Prezident republiky dal včera 

položiti věnec na hrob prezidenta osvoboditele v Lánech“, „Prezident republiky přijal na 

Hradě zástupce MU a potom deputaci české vysoké školy technické v Brně“, „Prezident 

republiky zaslal u příležitosti 65. narozenin estonskému prezidentovi blahopřání“, 

„Prezident republiky navštívil ve čtvrtek dopoledne o 11. hodině výstavu Itálie v díle 

československých umělců instalovanou v pavilonu Jednoty umělců výtvarných v ulici 

Voralské.“
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6. Hácha o osudný březen 1939

Uplynuly čtyři měsíce od Háchova jmenování a česko-slovenský prezident 

musel čelit těžkému nátlaku z německé strany. Problémy s Německem a náznaky útoku 

od našich západních sousedů přišly už 21. ledna, kdy se ministr Chvalkovský sešel 

s Hitlerem v Berlíně. Schůzka, která byla uskutečněna na pozvání Ribbentropa, 

nacistického ministra zahraničí, skončila katastrofálně. Německo vyjádřilo 

nespokojenost s politickým vývojem v naší republice a Ribbentrop důrazně apeloval na 

Chvalkovského, že se situace musí co nejdříve zlepšit. V opačném případě by došlo 

k velké pohromě, a to přímému německému útoku. Ribbentrop Chvalkovskému také 

sdělil, že Rudolf Beran by měl eliminovat počet vojáků v armádě. „Ribbentropovy 

požadavky byly jen záminkou k bezuzdnému vyděračství, které znalo jediný cíl – plné 

ovládnutí již živořícího Česko-Slovenska,“ uvedl Chvalkovský po svém návratu.121

V té době nikdo ještě netušil, že o osudu naší republiky je už dávno rozhodnuto. 

Adolf Hitler si začal diktovat podmínky, za kterých Němci neuskuteční zásah                        

a nenapadnou Česko-Slovensko. „Praha nesmí dělat světovou politiku, ale musí se ve 

všem podřídit Říši, jinak Berlín zasáhne! ČSR musí vystoupit ze Společnosti národů, 

vypovědět spojenecké smlouvy, přistoupit k Paktu proti Kominterně, odstranit vliv 

„benešovců a židů“, odstoupit část zlatého pokladu ve prospěch Sudet, nesmí budovat 

průmysl, který by konkuroval pohraničí připojenému k Říši.“122 Ultimáta, nařízení               

a plnění přesných instrukcí bylo výsledkem Chvalkovského berlínské audience. „Hitler 

si přeje, abychom přijali stejnou ideologii, jaká je v Německu. Vůbec na něho 

nezapůsobilo, co všechno jsme udělali. Nevím, zda je to další lhůta k osvědčení, nebo 

úvod k rozhodujícím zákrokům proti nám.“123 Svou ústupnost se Beranova vláda 

pokusila dokázat činy. „Dne 4. března podepsali zástupci Národní banky v Berlíně 

dohodu s Říšskou bankou, podle níž Česko-Slovensko vydalo Německu 391,2 miliónu 

korun ve zlatě a devizách jako krytí peněz obíhajících v odstoupeném pohraničí.“124

Beranova vláda se rychle snažila plnit požadavky nacistického vůdce, bohužel to 

nestačilo. Prezident Hácha věděl o všem. I o sporech ve vládě, které se týkaly odlišných 
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názorů na jednání Hitlera. Jako hlava státu zaujímal postoj neutrální a čekal, jak si 

Rudolf Beran se vzniklou situací poradí. Hácha si byl vědom toho, že Česko-Slovensko 

stojí na pokraji zhroucení mnichovské dohody a všech jejích dodatků. Přesto stále duší 

právníka doufal v respektování smluv a právních zásad. I přes své dosavadní krátké 

prezidentské období v čele státu viděl, že naše republika dosáhla změny ve vnitřním 

uspořádání, ale i v komunikaci s dalšími evropskými státy, tak jak přislíbila v září 1938. 

Na počátku března 1939 bylo už všem jasné, že Česko-Slovensko bude 

napadeno. „ Zpravodajská služba generála Moravce dokonce přinesla tajné informace               

o tom, že Německo plánuje okupaci na 15. března. Zpráva obsahovala identifikaci                  

a složení německých armád, jenž měly akci provést, dále jména velitelů, směry a časové 

rozvrhy jejich postupů.“125 Hácha začal uvažovat o návštěvě Německa a osobním 

rozhovoru s Hitlerem. Uvádí se, že v prvních dnech šlo pouze o Háchovo nápad. „ S tak 

závažným posláním při přebírání úřadu nepočítal. Jeho myšlenku však udržovala při 

životě vážná státní krize na Slovensku.“126 Ta vyvrcholila na počátku března 1939, kdy 

se Česko-Slovensko dozvědělo o tajných schůzkách slovenských politiků s německými 

zástupci. Těm byla v Berlíně přislíbena hospodářská pomoc v případě, že se Slovensko 

osamostatní. Separatističtí členové vlády v čele s premiérem Tisem usilovali                          

o samostatný slovenský stát. Prezident Hácha, za souhlasu ministerského předsedy 

Berana, odvolal  9. března z funkce slovenského premiéra Tisa a jeho ministry.                  

„Pán prezident Česko-Slovenskej republiky použil svojho práva, ktoré mu dává naša 

slovenská ústava a odstranil zo slovenskej vlády ludi, ktorí nevedeli uskutečnovat 

vznešený odkaz nášho velkého otca Andreja Hlinku a ktorí porušili slub vernej 

spolupráce, daný pánu prezidentovi na Slovensku,“127 napsaly Lidové noviny na titulní 

straně. O dva dny později Hácha oficiálně jmenoval novou autonomní vládu v čele                  

s Karolem Sidorem. Doufal, že výměnou politických představitelů v čele země dojde 

ke stabilizaci na politické scéně a částečnému uklidnění. Rozhlas ve vysílání stejně jako 

tisk informoval, že „některé živly pracovaly proti zákonu o slovenské autonomii a ze 

strany některých činitelů slovenské vlády nebylo viděti dosti rázného odporu proti 

podvratným snahám.“128 Prezident Emil Hácha prý „vyhověl prosbám skutečných 

vlastenců a zachránil svým rozhodnutím náš slovenský národ před nebezpečím 
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bratrovražedných bojů.“129 Situace na Slovensku se však zhoršila. Slovenští separatisté 

měli plnou podporu Hitlera, který si Tisa pozval na jednání přímo do Berlína. Snažil se 

ho přesvědčit, že osamostatnění Slovenska je nejlepším možným způsobem.                     

„Nejde o dny, ale o hodiny,“ dramatizoval Hitler.130  V Bratislavě se tak 14. března 

1939  konal sněm, který rozhodl o vyhlášení nezávislosti. Slovensko se po dvaceti 

letech odtrhlo od českých zemí a stalo se samostatným státem. 

Téhož dne odjel na audienci k Hitlerovi prezident Emil Hácha.                                     

„Jako nejzodpovědnější muž za naše zítřky v těchto kritických chvílích rozhodl se 

prezident republiky zjednati sám osobně jasno o cestách, jimiž bude třeba našemu 

národu se nyní bráti. Po poradě s vládou republiky odcestoval dnes o 16. hodině 

v průvodu ministra zahraničních věcí Chvalkovského do Berlína, aby navštívil vůdce 

německé říše.“131 V Berlíně na Háchu čekal vedoucí Hitlerovy kanceláře Otto Meisner. 

Po vojenské přehlídce, která se uskutečnila přímo v prostorách berlínského nádraží, 

odjel prezident do hotelu Adlon, kde měl rezervováno ubytování pro sebe a svůj 

doprovod. Po jedné hodině v noci se poprvé ve své prezidentské funkci setkal 

s Adolfem Hitlerem. Hácha započal schůzku promluvou k Hitlerovi. Uvedl, „že si váží 

osobního setkání s nejmocnějším státníkem té doby a představil se jako správní soudce, 

který přijal funkci hlavy státu, když bylo rozhodujícími činiteli apelováno na národní              

a občanskou povinnost.“132 Hitler k Háchovi nejevil přílišné sympatie a dal mu 

jednoznačně najevo, že vpád německých jednotek na české území je nevyhnutelný. 

Hitler prohlásil, že český stát se nedokázal oprostit od předmnichovského režimu,                  

a proto se Německo zmocní naší republiky a připojí ho k Říši. „Německá armáda již 

dnes vyrazila a v jedněch kasárnách, kde narazila na odpor, nemilosrdně jej zlomila, jiná 

kasárna se vzdala po rozvinutí těžkého dělostřelectva. V šest hodin ráno vpadne 

německá armáda ze všech stran do Česko-Slovenska a německé letectvo obsadí všechna 

letiště.“ 133 Prezident Hácha byl postaven před konečné rozhodnutí. Buď podepíše 

prohlášení, které bude deklarovat dobrovolné předání českého území do rukou Hitlera 

nebo budou naše území vojensky napadena a zdevastována. Není pochyb o tom, že byl 

Hácha pod velkým tlakem. Prameny uvádějí, že ho Hitlerův přístup natolik psychicky 

zdecimoval, že se šestašedesátiletý politik vyčerpáním zhroutil. Osobní lékař generála 
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Göringa mu musel podat injekci, aby český státník mohl pokračovat ve vysilujícím 

jednání. Po poradě s Chvalkovským se rozhodl Hácha prohlášení podepsat. Jeho 

myšlenky směřovaly k vzpomínkám na Prahu, na Moravu, na obyvatelstvo, které by 

bylo německými vojsky ohroženo. V přestávce před podpisem ještě stačil Chvalkovský 

informovat Berana o prezidentově rozhodnutí: „Přesně v šest hodin vtrhne německé 

vojsko do Čech. Máme jen čtyři hodiny času, jinak na to doplatíme všichni. Česká 

armáda nesmí klást odpor a  musí odevzdat zbraně. Jestliže se postaví na odpor, zakročí 

kancléř vší brannou mocí proti nám i za cenu na životech. Škody budou nedozírné,“ 

zakončil Chvalkovský svůj monolog.134

Ve tři hodiny po půlnoci Hácha přistoupil na Hitlerovy podmínky a podepsal 

prohlášení, které opravňovalo německého vůdce k obsazení Čech. „…Obě strany 

souhlasně vyjádřily přesvědčení, že cílem jejich úsilí musí být zajištění klidu, pořádku a 

míru v této části střední Evropy. Československý prezident prohlásil, že ve prospěch 

této věci a pro dosažení konečného usmíření klade osud českého národa a země s plnou 

důvěrou do rukou Vůdce Německé říše. Vůdce přijal toto prohlášení a vyjádřil své 

rozhodnutí, že bere český národ pod ochranu Německé říše a že mu zaručí autonomní 

vývoj, odpovídající jeho svébytnosti.“135

S výhledem na hořký návrat do vlasti se Hácha vypravil na zpáteční cestu. 

Doufal v jediné. Aby ho český národ nezatratil a vnímal jeho jednání jako jedinou 

možnost, jak zachránit republiku před definitivním koncem. Okupace Čech a Moravy 

začala 15. března. Hitler se mezitím přesunul do Prahy a následující den 16. března 

vydal protokol o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Téhož dne prezident Hácha 

promluvil s hlubokým zarmoucením k občanům. Hácha ve svém projevu vyjádřil svou 

naději, že „náš národ i v novém státoprávním poměru může dospěti ke klidnému                  

a úspěšnému životu, a že může dosáhnouti velkého rozkvětu. Upozornil na to, že náš 

národ nebyl ještě nikdy takhle svorný a jednotný.“136 Karel Feieraband vzpomíná, „že 

Hácha mluvil tak smutným hlasem, že každý musel cítit, že je osobně nešťasten a že 

jeho smutek je opravdový.“137 Je obdivuhodné, že člověkem, který se mu pokoušel 

dodat odvahu do dalšího prezidentského fungování byl předseda vlády Rudolf Beran. 

Člověk, jenž si původně vůbec nepřál, aby Hácha v čemkoli rozhodoval. „Naše země 

                                                                                                                                              
133 OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Vyd.1. Praha : Karolinum, 2000. s. 305
134 TOMÁŠEK, Dušan. KVAČEK, Robert. Causa Emil Hácha. Vyd. 1. Praha : Themis, 1995. s. 38
135 KVAČEK, Robert, CHALUPA, Aleš, HEYDUK, Miloš. Československo rok 1938. Vyd. 1. Praha : 
Panorama, 1988. s. 301
136 TOMÁŠEK, Dušan. KVAČEK, Robert. Causa Emil Hácha. Vyd. 1. Praha : Themis, 1995. s. 41
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Čechy a Morava jsou nyní částí Velké říše národa německého, jejímuž budovateli 

Adolfu Hitlerovi patří naše první vzpomínky. Druhá naše vzpomínka patří našemu 

prezidentovi dr. Emilu Háchovi, jemuž celý národ jest zavázán trvalou vděčností za jeho 

vysilující a obětavou činnost v minulých dnech velkého rozhodování.“138

6.1. Mediální obraz v dobových periodikách (březen 1939)

V březnu 1939 Národní práce detailně informovala o řešení slovenského 

problému. Noviny otiskly i vysílání česko-slovenského rozhlasu ze dne 11. března 1938. 

„Řízení věcí státních musí být jak ve vládě ústřední, tak ve vládách autonomních neseno 

vždy stejným a naprosto jednoznačným duchem péče o zájmy státní a neochvějnou 

věrností ke státu a jeho ústavnímu řádu. Náš ústavní řád, doplněný zákony o autonomii 

Slovenské krajiny a Karpatské Ukrajiny, vytyčuje jako základní zásadu státní jednotu                    

a nedílnost všech autonomních celků…“139

V Lidových novinách v březnu došlo k publikování šesti zpráv, z toho pět z nich 

vyšlo na titulní straně listu. Jednalo se o zprávy z jednání Hitlera a Háchy v Berlíně.             

16. března došlo i k zvláštnímu vydání listu, který informoval o vzniku Protektorátu. 

Na titulní straně byla otisknuta proklamace říšského kancléře Adolfa Hitlera. Prohlášení 

obsahovalo celkem 13 článků, které definovaly Česko-Slovenské republice povinnosti 

přikázané Hitlerem. Lidové noviny v rámci tohoto vydání dále publikovaly agenturní 

zprávy (ČTK), které se týkaly Háchova návratu z Berlína zpátky do vlasti. „Prezident 

Hácha a ministr zahraničích věcí dr. Chvalkovský odjeli dnes v 11.16 hod 

z Anhaltského nádraží do Prahy. Přednosta prezidiální kanceláře říšského kancléře 

doprovodil dr. Háchu v autu Vůdcově z hotelu Adlon na Anhaltské nádraží….“140

Lidové noviny vystupovaly v defenzivní pozici k Hitlerovi a jeho příkazům vůči 

našemu státu.

České slovo informovalo o Háchově cestě podobně jako ostatní deníky. Řešilo 

prezidentův krátký pobyt v Německu a jeho rozhodnutí vložit náš stát do rukou Říše.

Následující den po nočním rozhovoru Háchy s Hitlerem informovalo o postupném 

obsazování našich hranic a o obsazování státních úřadů a velkých podniků. České slovo 

                                                                                                                                              
137 TOMÁŠEK, Dušan. KVAČEK, Robert. Causa Emil Hácha. Vyd. 1. Praha : Themis, 1995. s. 41
138 ibid, s. 42
139 Řešení slovenského problému. Národní práce. 11. března 1939. Roč. 1. č. 70, s. 1
140 ČTK, Návrat prezidenta dr. Háchy. Lidové noviny. 16.3.1939. Roč. 47.č. 137, s. 1
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se snažilo zaujmout i pohledem do života občanů. Psalo o jejich až podivuhodném klidu 

a statečnosti, o jejich víře, že to snad všechno dobře skončí.

Deník Venkov zveřejňoval v březnu 1939, kdy musel prezident republiky řešit 

sporné otázky týkající se budoucí existence Česko-Slovenské republiky mnoho 

příspěvků. Nejrozsáhlejší článek, který vyšel má titulek „Kancléř Hitler přijímá český 

národ pod ochranu Německé říše“ a popisoval rozpravu Háchy s německými zástupci 

v Berlíně. Venkov byl jediným periodikem, kde bylo patrné značné ovlivnění politickou 

stranou. List byl ovlivněn Rudolfem Beranem a jeho vztahem směřujícím k podpoře 

nacistického Německa a Adolfa Hitlera. Proto Venkov o prezidentově pověření umožnit 

Beranovi sestavit vládu informoval se značnou důležitostí. Je třeba také uvést, že 

Venkov se nezabýval pouze politikou, ale především byl listem českých zemědělců. 

V tomto duchu byl o Háchovi v analyzovaném období napsán jeden příspěvek.                  

Venkov vydal 17. února 1939  článek „Prezident republiky …pocházím sám po svých 

předcích ze selského rodu“, kde Hácha zavzpomínal na mládí a svůj vřelý vztah 

k venkovu. Téhož dne také přijal zástupce zemědělských rad na Pražském hradě. Zde 

uvedl, že si „uvědomuje  právní význam zemědělského stavu pro zachování a rozvoj 

národa.“141 Hácha díky svému zájmu o venkovské obyvatelstvo získal mnoho sympatií.

6.2. Shrnutí obsahu dobových periodik

V období od 16. listopadu 1938 až 16. března 1939 byl Emil Hácha zobrazován 

jako důstojný prezident Česko-Slovenské republiky, který chtěl zajistit stabilitu našeho 

státu. V průběhu čtyř zkoumaných měsíců se Háchovo mediální obraz v dobových 

periodikách nijak nediferencoval. Před Háchovým samotným zvolením do čela státu 

periodika informovala zejména o kandidatuře na prezidentský post, o jeho rozsáhlém

právním vzdělání a znalostech v oblasti správního práva, o prezidentově životě a rodině. 

Následně se dobová periodika zabývala průběhem prezidentské volby a reflektovala 

Háchův vztah k republice. Nejvíce příspěvků o Háchově osobě vyšlo na konci listopadu 

a v prosinci roku 1938, kdy došlo k jeho oficiálnímu jmenování do čela Česko-

Slovenské republiky. Do března 1939, kdy došlo k vyhlášení protektorátu Čechy a 

                                                
141 NESG. Prezident republiky …pocházím sám po svých předcích ze selského rodu. Venkov.
17.2.1939.Roč. 34.č. 41, s. 1
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Morava, informovala média o Háchovi pouze v souvislostech jeho zahraničních cest, 

přijímání blahopřání od nejvýznamnějších představitelů československé státní správy              

a jeho budoucím prezidentském programu. V březnu 1939 se tisk nejvíce zabýval 

Háchovou zahraniční cestou k Hitlerovi a návštěvě u německého vůdce. Rozebíral 

prezidentův rozhovor s Hitlerem a jeho rozhodnutí položit osud českého národa do 

rukou nacistického Německa. Nejvíce článků z dobových periodik vyšlo v deníku 

Venkov. Počet příspěvků můžeme připisovat postavě Rudolfa Berana, jakožto předsedy 

vlády,  který byl s deníkem úzce spojen. Druhé místo patří Českému slovu, který 

v rámci zkoumaného období vydal 45 příspěvků. Pokud máme hodnotit příspěvky dle 

periodicity, není pochyb  o tom, že nejvíce článků vyšlo v prosinci. Celkem se jedná              

o 88 zpráv. Tento počet je dán zvolením Emila Háchy prezidentem. Pro tisk                              

i obyvatelstvo byl tento akt jedním z důležitým mezníků po sepsání mnichovské 

dohody. Háchovo zvolení patřilo tři dny k hlavním zprávám dne. Pokud mám 

sumarizovat rozsah článků, jednalo se především o stručné zprávy informující o přijetí 

zástupců, politiků, profesorů či církevních hodnostářů na Hradě. Rozsáhlejší materiály 

vycházely pouze v době jeho volby a následně v době vzniku protektorátu Čechy a 

Morava. Nejvíce se prezidentskou volbou zabývaly Lidové noviny, kde vyšlo celkem 13 

článků, o politické činnosti našeho prezidenta psal nejvíce deník Venkov. Publikoval 

celkem  čtyřicet zpráv. 
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Závěr

Emil Hácha byl osobností, o které se v době jeho prezidentské volby psalo 

dennodenně. Tato práce měla poukázat na to, jak Háchu zobrazoval československý  

tisk v období jeho zvolení. Jak jsme se mohli přesvědčit, noviny se zajímaly                          

a popisovaly každý krok od počátku prezidentova volebního období. Vycházely články 

o Háchově minulosti a životě s jeho nejbližšími, o jeho pracovní činnosti v čele 

Nejvyššího správního soudu. Po zvolení prezidentem se tisk více zajímal o jeho 

politickou činnost a jeho následné politické kroky. Především medializoval Háchovu 

první prosincovou cestu na Slovensko a jeho březnové rozhodnutí z Berlína, kde vložil 

náš stát do rukou Říše. Noviny také připomínaly  jeho návštěvy  na  Pražském hradě 

nebo jeho cesty k hrobům významných osobností československých dějin. (TGM, 

Kramář, Švehla) Z příspěvků, které byly analyzovány je zřejmé, že český tisk s Emilem 

Háchou sympatizoval. Hácha nebyl typem člověka, který by se rád medializoval, ale 

moc dobře věděl, že je důležité zapůsobit na tisk dobrým dojmem. A to pro něj bylo v té 

době prioritní. 

V této práci jsem se snažila podat komplexní obraz o událostech, které 

znamenaly pro Československo mnoho razantních změn. V úvodu byla zmíněna 

mnichovská dohoda, která umožnila Hitlerovi získat naše pohraniční území a v celém 

jejím důsledku abdikoval prezident Edvard Beneš. Následně došlo k vzniku dvou 

autonomních celků Slovenska a Podkarpatské Rusi, které znamenaly pro naši republiku 

další politický ústupek. V listopadu roku 1938 stanul v čele našeho státu nový  prezident 

republiky, jehož úkolem bylo ustálit poměry ve státě. 

Dobový tisk, který byl analyzován - Právo lidu, Národní práce, Lidové noviny, 

České slovo a Venkov, se v příspěvcích o Háchovi výrazně neodlišoval. Zprávy byly 

přebírány většinou z ČTK nebo se jednalo o vlastní autorské zprávy s komentáři 

redaktorů jednotlivých deníků (R. Halík, J. Stránský, J. Zeyer, E. Bass). Je až 

pozoruhodné, jaký existoval v té době soulad tisku k volbě nového prezidenta. Emil 

Hácha měl být mužem, který vyvede naši zemi z krize. A po jeho zvolení prezidentem 

republiky takový  v očích tisku opravdu byl. Háchovo mediální obraz dokazuje, že byl 

postavou, která měla stabilizovat poměry v republice v  roce 1938 , a přesto, že se mu 

v některých pozdějších událostech z března 1939 mnohé vyčítalo, během volebního 

období v listopadu 1938 byl zcela jistě osobností, která dokázala zaujmout kladný vztah 

k veřejnosti, politickému životu a naší vlasti.
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Summary

Media wrote about Emil Hacha during his presidential election every day. This 

bachelor thesis describes the press view of the new Czechoslovak president Emil Hacha. 

As we could see, newspapers described and were interested in every step since his 

election. There were articles about his past, his private life and about his job as the head 

of the Supreme Administrative Court. After the election media started writing about his 

presidential activities and further political work. They particularly concentrated on his 

first journey to Slovakia and on his Berlin decision, where he passed our country on to 

the Empire. Although Hacha didn´t like being publicized, he knew how imporant it was 

to impress media and the Czech press sympathized with him.

In this work, I tried to give a comprehensive picture of events, which meant a lot 

of changes for Czechoslovakia. In the introduction Munich agreement, which allowed 

Hitler to take our border territory and caused president Edvard Benes resignation, was 

mentioned. Consequently two autonomous republics – Slovakia and Subcatpathian 

Ruthenia – were created. In 1938 there stood, as the head of our country, a new 

president, whose task was to stabilise the situation in our country. He tried to be a 

president who would enable further existence of Czechoslovakia and would preserve its 

place on the map of Central Europe.

Analysed  period newspapers Pravo lidu, Narodni prace, Lidove noviny, Ceske

slovo a Venkov didn´t differ in texts about president Hacha very much. Information was 

mostly taken from CTK,editorials of the staff (R.Halik, J.Stransky, J. Zeyer, E.Bass). At 

that time there was a unity in their view of the new president. Emil Hacha should have 

been a person, who would bring our country out of the crisis. His media image shows 

that he stabilized the situation in Czechoslovakia in 1938. He was a person with a 

positive attitude to public, political life and to all our country. 
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KSČ Komunistická strana Československa

LN Lidové noviny

NP Národní práce

NSS Nejvyšší správní soud
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TGM Tomáš Garrigue Masaryk

Vyd. Vydání
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Příloha

Kompletní články vydané v dobových periodikách v období od 16. listopadu 1938 do 

16. března 1939.

Poznámka: Slovo prezident je zde psáno se z podle Pravidel českého pravopisu z roku 

1993 za účelem sjednocení jazyka bakalářské práce. Ostatní pravopisné jevy byly psány 

dle internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český. Tabulky, které zůstaly 

v příloze nevyplněny jsou zobrazené pomlčkou. Znamená to, že České slovo bylo 

nečitelné v mikrodokumentu a jeho číslo novin tak nebylo možné uvést. Kurzívou jsou 

uvedena stručná shrnutí jednotlivých článků, které neměly titulek. Tučně jsou 

zvýrazněny novinové titulky.

Právo lidu

den ročník/ vydání číslo strana

18.11 47 272 1

Život státu na nové koleji

Příští týden volba prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

21.11 47 274 1

Státní akt tohoto týdne – volba prezidenta

den ročník/ vydání číslo strana

24.11 47 277 1

Dr. Emil Hácha třetím prezidentem republiky

den ročník/ vydání číslo strana

25.11 47 278 1

Kdy bude volba prezidenta republiky?
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den ročník/ vydání číslo strana

25.11 47 278 2

Itálie a kandidatura dr. Háchy

den ročník/ vydání číslo strana

27.11 47 280 1

Volba prezidenta ve středu 30.11

den ročník/ vydání číslo strana

29.11 47 281 1

Zájem o volbu prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

29.11 47 272 2

Volba třetího prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

30.11 47 282 1

Dnes nastoupí třetí prezident republiky

O vládě, o demisi, o Háchovi

den ročník/ vydání číslo strana

30.11 47 282 2

K  volbě prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

1.12. 47 283 1

Dr. Emil Hácha prezidentem republiky

den ročník/ vydání číslo strana

1.12. 47 283 1

Ze života prezidentova
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den ročník/ vydání číslo strana

1.12 47 283 4

JUDr. Emil Hácha

Vývoj pracovního práva

den ročník/ vydání číslo strana

1.12. 47 283 1

Změny v kanceláři prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

3.12 47 285 1

Prezident republiky u hrobu TGM

den ročník/ vydání číslo strana

4.12 47 286 2

Prezidentův dík naší armádě

den ročník/ vydání číslo strana

4.12. 47 286 1

Žádný vzor pro novou ústavu 

3 rozhovory prezidenta republiky o základních otázkách státní politiky

den ročník/ vydání číslo strana

6.12 47 287 2

Prezident republiky o vztahu Československa k Anglii

den ročník/ vydání číslo strana

6.12 47 287 3

Prezidentova  pocta Neznámému vojínovi

den ročník/ vydání číslo strana

6.12 47 287 3

Pražské zastupitelstvo prezidentu republiky
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den ročník/ vydání číslo strana

9.12 47 290 2

Zástupci města Prahy u prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

13.12 47 293 1

Pozdravný telegram prezidentu republiky

den ročník/ vydání číslo strana

15.12 47 295 1

Prezident Hácha na Prodané nevěstě v ND

den ročník/ vydání číslo strana

18.12 47 298 1

Prezident republiky Národní straně práce

den ročník/ vydání číslo strana

18.12 47 298 2

Prezident republiky o poslání Národní rady

den ročník/ vydání číslo strana

21.12 47 300 2

Prezident republiky o Vánocích na Slovensko

den ročník/ vydání číslo strana

25.12 47 304 1

Projev prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

28.12 47 305 1

Prezident republiky na Slovensku
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den ročník/ vydání číslo strana

29.12 47 306 1

Prezident republiky na Štrbském plese

den ročník/ vydání číslo strana

31.12 47 308 1

Prezident republiky v institutu Charitas

Národní práce

den ročník/ vydání číslo strana

18.1. 1 19 2

Prezident republiky ve Stavovském divadle

den ročník/ vydání číslo strana

25.1. 1 20 1

Prezident republiky do městského divadla

den ročník/ vydání číslo strana

26.1. 1 26 2

Prezident republiky v městském divadle

den ročník/ vydání číslo strana

3.2. 1 34 1

Prezident republiky na Staroměstské radnici

den ročník/ vydání číslo strana

9.2. 1 40 2

Vojáci u prezidenta republiky

Hácha přijal předsednictvo Svazu čs.důstojnictva v čele s předsedou generálem Šípkem
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den ročník/ vydání číslo strana

11.2. 1 42 2

Soustrastný projev Dr. Háchy

Úmrtí papeže Pia XI.

den ročník/ vydání číslo strana

22.2 1 53 1

Rektoři českých VŠ u pana prezidenta

den ročník/ vydání číslo strana

28.2. 1 59 2

Pan prezident mezi 300 000 občany na Matějské pouti

den ročník/ vydání číslo strana

4.3. 1 63 1

Gajda u prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

9.3. 1 68 1

Prezident republiky na Příkopech

den ročník/ vydání číslo strana

11.3. 1 70 1

Řešení slovenského problému

Prezident Hácha zprostil úřadu čtyři ministry.

den ročník/ vydání číslo strana

12.3. 1 71 2

Prezident republiky k 70. výročí Národních novin

den ročník/ vydání číslo strana

15.3. 1 74 2

Pocty prezidentu republiky v Berlíně
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den ročník/ vydání číslo strana

16.3. 1 75 1

Prezident dr. Hácha se vrátil do Prahy

Lidové noviny

den ročník číslo strana

18.11. 46 581 1

Sněmovna o základech republiky, programové prohlášení předsedy vlády gen. Syrového

den ročník číslo strana

19.11. 46 583 1

Pravomoc příštího prezidenta – prezident bude moci dekretem měnit ústavu

den ročník číslo strana

22.11. 46 588 3

O volbě prezidenta republiky – porady o kandidátovi na post prezidenta, zmocňovací 

zákon, svolání Národního shromáždění, nová vláda

den ročník Číslo strana

23.11 46 590 3

Dohoda o prezidentovi republiky 

den ročník Číslo strana

24.11 46 592 1

Budoucí prezident republiky – Jediným kandidátem dr. Hácha

Úvahy o složení nového kabinetu, který by se měl opírat o stranu Národní Jednoty.

den ročník číslo strana

24.11 46 592 2

Dr. Emil Hácha – Jeho život a dílo
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den ročník číslo strana

25.11 46 594 2

Sympatie z ciziny k dr. Háchovi. 

den ročník číslo strana

26.11 46 596 3

Cizina o budoucím prezidentovi

den ročník/ vydání číslo strana

27.11 46 598 2

K prezidentské volbě

den ročník/ vydání číslo strana

27.11 46 598 1

Volba prezidenta republiky ve středu

den ročník/ vydání číslo strana

29.11 46 600 2

Před volbou prezidenta republiky

Jak bude provedena slavnostní volba, O prezidentově první cestě Prahou

den ročník číslo strana

30.11 46 603 1

Prezidentovo rodiště 

Autor Karel Hlubuček píše o Trhových Svinech

den ročník/ vydání číslo strana

30.11 46 603 2

Třetí prezident republiky

Život a práce dr. Emila Háchy
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den ročník/ vydání číslo strana

1.12 46 605 1

Prezident republiky zvolen

Dr. Emil Hácha v čele státu

den ročník/ vydání číslo strana

1.12 46 605 2

Cizina o novém prezidentovi

den ročník/ vydání číslo strana

2.12 46 606 2

První den prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

2.12 46 606 2

Příznivý ohlas prezidentské volby

den ročník/ vydání číslo strana

2.12 46 606 2

Prezident udělil amnestii

den ročník číslo strana

4.12 46 611 3

Prezident republiky k armádě

den ročník číslo strana

4.12 46 611 3

Kundt u prezidenta republiky – blahopřání k volbě

den ročník/ vydání číslo strana

5.12 46 612 1

Prezident republiky o našich úkolech
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den ročník/ vydání číslo strana

6.12 46 614 2

Prezident u hrobu Neznámého vojína

den ročník číslo strana

8.12 46 618 2

Kardinál Kašpar u prezidenta republiky – audience a blahopřání

den ročník číslo strana

18.12 46 636 1

Prezident republiky na Slovensko

První návštěva Háchy jako hlavy státu na Slovensku.

den ročník číslo strana

18.12 46 636 1

Projev prezidenta republiky

den ročník číslo strana

20.12 46 639 3

Prezident republiky 20.12. na Slovensko

den ročník/ vydání číslo strana

22.12 46 641 2

Prezidentova cesta na Slovensko

den ročník číslo strana

24.12 46 647 2

Prezident republiky do Černové 

Hácha se pokloní památce slovenských mučedníků
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den ročník/ vydání číslo strana

27.12 46 651 1

Prezident republiky na Slovensku

den ročník číslo strana

28.12 46 652 3

Pan prezident v Tatrách

den ročník číslo strana

11.1 47 18 5

Pan prezident odkládá návštěvu pražských divadel

den ročník číslo strana

13.1 47 22 5

Prezident republiky věnoval Národní pomoci v Praze k akci 20 tisíc Kč

den ročník číslo strana

17.1 47 29 5

Prezident republiky přijal včera ve slyšení na rozloučenou rumunského mimořádného 

velvyslance Radu Crutzescu.

den ročník číslo strana

18.1 47 31 5

Prezident republiky přijal včera dopoledne na Hradě ministra armádního generála Lva 

Prchalu, který složil slib předepsaný ústavou.

den ročník číslo strana

6.2. 47 66 2

Prezident republiky na koncertě pěveckého sdružení moravských učitelů

den ročník číslo strana

26.2 47 104 2

Náš prezident k Američanům



64

den ročník číslo strana

28.2 47 107 2

Prezident k lidem

Návštěva poutě u Matěje 

den ročník/ vydání číslo strana

11.3. 47 128 1

Slovensko na lepší cestě

Hácha zaslal dopisy slovenským ministrům. Hácha zprostil Tisa a spol. úřadu

den ročník/ vydání číslo strana

13.3. 47 131 1

Slib nových členů slovenské vlády

den ročník/ vydání číslo strana

15.3. 47 135 1

Prezident dr. Hácha odjel do Berlína

den ročník/ vydání číslo strana

15.3. 47 136 1

Prezident Hácha u kancléře Hitlera

den ročník/ vydání číslo strana

16.3. 47 137 1

Návrat prezidenta dr. Háchy

den ročník/ vydání číslo strana

16.3. 47 137 3

Prezident dr. Hácha v Praze
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České slovo

den ročník číslo strana

16.11 30 - 1

Parlament svolán na zítřek

O volbě prezidenta republiky

den ročník číslo strana

21.11 30 - 1

Prezidentova volba koncem týdne

Jednání o zmocňovacím zákoně pokračuje, po odhlasování dojde k volbě prezidenta

den ročník číslo strana

23.11 30 - 1

Dohoda o prezidentu republiky

den ročník číslo strana

24.11 30 - 1

Lid jednomyslně pro Háchu

den ročník číslo strana

24.11 30 - 1

Dr. Emil Hácha- kandidát na prezidentství

den ročník číslo strana

27.11 30 - 1

Ve středu volba prezidenta

den ročník číslo strana

29.11 30 - 2

Jak bude zvolen nový prezident



66

den ročník číslo strana

30.11 30 - 1-2

Dnes volíme nového prezidenta

den ročník číslo strana

1.12. 30 - 1

Průběh prezidentské volby

den ročník/ vydání číslo strana

1.12 30/II. - 3

Dr. Hácha pověřil sestavením nové vlády Berana

den ročník/ vydání číslo strana

1.12 30/II. - 3

Berlínské listy o volbě Háchy

Zprávy pražských zástupců, kteří podrobně rozebírají volební akt

den ročník číslo strana

1.12. 30 - 1

Dr. Emil Hácha třetím prezidentem republiky

den ročník číslo strana

1.12. 30 - 3

Třetí  prezident - Doudleban

den ročník číslo strana

1.12. 30 - 3

Život a působení dr. Háchy

den ročník/ vydání číslo strana

2.12 30/II. - 1

První akt prezidenta Háchy

Členové vlády skládají svůj ústavní slib
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den ročník/ vydání číslo strana

2.12 30/II. - 5

Prezident republiky v chrámu Sv. Víta

den ročník/ vydání číslo strana

3.12 30/II. - 3

Prezident republiky na lánském hřbitově

den ročník číslo strana

3.12 30/II. - 3

Den prezidenta republiky

den ročník číslo strana

3.12 30/II. - 3

Prezident republiky pro prohloubení styků s Anglií

den ročník/ vydání číslo strana

4.12 30/II. - 1

Prezident republiky k německému novináři

O menšinách, Židech, zahraniční politice, o stycích se západními zeměmi

den ročník/ vydání číslo strana

4.12 30/II. - 2

Armádní rozkaz prezidenta republiky

den ročník číslo strana

4.12 30/II. - 3

Okolo prezidentské volby a nové vlády

den ročník/ vydání číslo strana

7.12 30/II. - 1

Diplomatický sbor u prezidenta republiky



68

den ročník číslo strana

9.12 30 - 1

Amnestie prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

11.12 30/II. - 2

Zástupce Karlovy univerzity u prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

15.12 30/II. - 2

Prezident republiky přijal zástupce pražské techniky

den ročník/ vydání číslo strana

22.12 30/II. - 1

Cesta prezidenta republiky na Slovensko

den ročník číslo strana

25.12 30 - 1

Vánoční projev prezidenta republiky

den ročník číslo strana

28.12 30 - 1

Prezident republiky na Slovensku – Mezník lepšího poměru obou národů

den ročník/ vydání číslo strana

28.12 30/II. - 2

Prezident republiky na Slovensku

den ročník/ vydání číslo strana

29.12 30/II. - 1

Vyjížďka prezidenta republiky na Štrbské pleso



69

den ročník/ vydání číslo strana

31.12 30/II. - 1

Návrat prezidenta republiky na Slovensko

den ročník/ vydání číslo strana

31.12 30/II. - 2

Prezidentův dar pro uprchlíky na Slovensku

den ročník/ vydání číslo strana

1.1. 31/II. - 1

Návrat prezidenta republiky do Prahy 

den ročník/ vydání číslo strana

1.1 31/II. - 3

Cesta prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

1.1 31/II. - 5

O prezidentu republiky 

Nakladatelství Orbis vydalo sborníček dr. Hácha, prezident Česko-Slovenské republiky, 

právník, státník

den ročník/ vydání číslo strana

17.1 31/II. - 1

Generál Prchala členem podkarpatoruské vlády

Prezident republiky vydal vlastnoruční list tohoto znění: „Pane generále Prchalo, 

jmenuji Vás členem vlády Podkarpatské Rusi.“

den ročník/ vydání číslo strana

19.1 31/II. - 3

Prezident republiky ve Stavovském divadle
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den ročník/ vydání číslo strana

21.1 31/II. - 1

Předseda slovenského sněmu u prezidenta republiky

Dr. Hácha přijal Dr. Martina Sokola. Sokol tlumočil svůj projev úcty a oddanosti na 

ustavující schůzi.

den ročník/ vydání číslo strana

25.1 31/II. - 3

Zástupci českých rodů u prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

18.2. 31/II. - 3

Prezident republiky o poslání zemědělství

den ročník/ vydání číslo strana

24.2. 31/II. - 3

Prezident Hácha prezidentu estonskému

- blahopřání k 65. narozeninám

den ročník/ vydání číslo strana

4.3. 31/II. - 1

Blahopřání prezidenta republiky a vlády česko-slovenské

den ročník/ vydání číslo strana

7.3. 31/II. - 2

Vyslanec maltézského řádu u prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

9.3. 31/II. - 1

Zástupci akademie u prezidenta republiky
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den ročník/ vydání číslo strana

12.3. 31/II. - 1

Prezident republiky dr.Hácha k jubileu Národních novin

Venkov

den ročník/ vydání číslo strana

16.11 33 271 1

Dnes začíná zasedání NS

V novém  ústavně právním zřízení budeme mít společného prezidenta a společnou 

ústřední vládu s ministerským předsedou, ministrem zahraničí, financí, národní obrany. 

Do rukou nového prezidenta podá demisi nynější vláda.

den ročník/ vydání číslo strana

19.11 33 273 1

Zmocňovací zákon až po prezidentské volbě?

den ročník/ vydání číslo strana

23.11 33 276 1

344 zákonodárci volí prezidenta

den ročník/ vydání číslo strana

24.11 33 277 1

JUDr.Emil Hácha

den ročník/ vydání číslo strana

25.11 33 278 1

Kandidát na úřad prezidenta republiky JUDr. Emil Hácha

den ročník/ vydání číslo strana

26.11 33 279 2

Volba prezidenta republiky ve středu
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den ročník/ vydání číslo strana

29.11 33 280 1

Šestá volba prezidenta

den ročník/ vydání číslo strana

30.11 33 282 3

Dnes volba prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

1.12 33 283 1

Dr. Emil Hácha zvolen prezidentem republiky

den ročník/ vydání číslo strana

1.12 33 283 2

Odkaz prezidentům republiky

den ročník/ vydání číslo strana

1.12 33 283 2

Třetímu prezidentovi

den ročník/ vydání číslo strana

1.12 33 283 2

Berlínský tisk o novém čs. prezidentovi

den ročník/ vydání číslo strana

1.12 33 283 3

Hácha a rozhovor o svém životě
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den ročník/ vydání číslo strana

2.12 33 284 4

Italský tisk o novém prezidentovi

Londýnský tisk o volbě čs. prezidenta

Slavnostní mše ve svatovítské katedrále

den ročník/ vydání číslo strana

3.12 33 285 1

Amnestie pro politické činy

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 2.12.1938

den ročník/ vydání číslo strana

4.12 33 286 2

Armádní rozkaz prezidenta republiky dr. Háchy

den ročník/ vydání číslo strana

4.12 33 286 2

Poslanec Kundt u prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

4.12 33 286 4

Prezident u hrobů dr. Kramáře a dr. Švehly

den ročník/ vydání číslo strana

6.12 33 287 1

Naše spolupráce s Německem a Itálií

Rozhovor prezidenta Háchy s italským novinářem

den ročník/ vydání číslo strana

6.12 33 287 3

Prezident republiky navštívil pražskou radnici, PS a Senát
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den ročník/ vydání číslo strana

6.12 33 287 5

Mše za prezidenta Háchu v Římě

den ročník/ vydání číslo strana

6.12 33 287 6

Blahopřání prezidenta republiky k jugoslávskému národnímu svátku

den ročník/ vydání číslo strana

7.12 33 288 3

Diplomatický sbor u prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

7.12 33 288 5

Česká mše za Háchu v Paříži

den ročník/ vydání číslo strana

8.12 33 289 4

Blahopřání Háchovi od japonského císaře

den ročník/ vydání číslo strana

8.12 33 289 4

Kardinál Kašpar u prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

15.12 33 295 4

Zástupci pražské univerzity u prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

15.12 33 295 6

Háchův oběd s ministry ústřední vlády
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den ročník/ vydání číslo strana

15.12 33 295 6

Háchova návštěva ND

den ročník/ vydání číslo strana

17.12 33 297 1

Prezident republiky a jeho zájem o prezidenta říšského ústředí a jeho zdravotní stav

den ročník/ vydání číslo strana

20.12 33 299 5

Slovensko připraví vánoční pobyt prezidenta republiky

den ročník/ vydání číslo strana

22.12 33 301 3

Program zájezdu prezidenta republiky na Slovensko

den ročník/ vydání číslo strana

22.12 33 301 6

Prezident republiky věnoval částku 50 000,- Kč na péči o strádající uprchlíky

den ročník/ vydání číslo strana

25.12 33 304 1

Prezident republiky na Slovensku

den ročník/ vydání číslo strana

25.12 33 304 1

Prezidentův včerejší den v Tatrách

den ročník/ vydání číslo strana

3.1. 34 2 2

Prezident republiky se vrátil ze Slovenska optimistický
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den ročník/ vydání číslo strana

17.1. 34 14 4

Prezident republiky přijal včera v audienci na rozloučenou rumunského mimořádného 

vyslance Crutzescu.

den ročník/ vydání číslo strana

18.1 34 15 5

Prezident republiky přijal včera na Hradě ministra armádního generála Prchalu, který 

složil ústavou předepsaný slib.

den ročník/ vydání číslo strana

19.1 34 16 1

Prezident republiky i ministerský předseda Rudolf Beran učinili vše pro slovenské právo

den ročník/ vydání číslo strana

21.1 34 18 1

Nová slovenská vláda

Zpráva o tom, koho Hácha jmenoval do funkcí ministrů a členů vlády

den ročník/ vydání číslo strana

22.1 34 19 4

Přehled událostí posledního týdne :

Prezident Hácha jmenoval generála Prchalu členem vlády P. Rusi. Přijal rumunského 

vyslance.Volební soud ověřil volbu 63 poslanců sněmu Slovenské krajiny.

Prezident Hácha přijal předsedu slovenského sněmu Sokola, který mu předložil návrh 

členů nové vlády

den ročník/ vydání číslo strana

25.1 34 21 3

Zástupci starých českých rodů u prezidenta republiky
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den ročník/ vydání číslo strana

25.1 34 21 7

Prezident republiky do městského divadla 

den ročník/ vydání číslo strana

26.1 34 22 7

Prezident republiky ve Vinohradském divadle

den ročník/ vydání číslo strana

5.2. 34 31 1

Prezident Hácha na jubilejním koncertě Pěveckého sdružení moravských učitelů

den ročník/ vydání číslo strana

10.2 34 35 5

Prezident republiky dr.Hácha jmenoval technického radu Trpíka.

den ročník/ vydání číslo strana

10.2 34 35 5

Prezident republiky jmenoval radu patentního soudu profesora VŠ báňské 

v Příbrami.

den ročník/ vydání číslo strana

11.2 34 36 1

Kondolence Háchy k úmrtí papeže

den ročník/ vydání číslo strana

16.2. 34 40 5

Prezident republiky přijal v audienci na rozloučenou odcházejícího japonského 

atašé Maki-ho.

den ročník/ vydání číslo strana

17.2. 34 41 1

Prezident republiky …pocházím sám po svých předcích ze selského rodu
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den ročník/ vydání číslo strana

17.2. 34 41 1

Prezident přijal zástupce zemědělských rad

den ročník/ vydání číslo strana

17.2 34 41 5

Prezident republiky přijal protektorát reprezentačního koncertu, který pořádá národní 

rada česko- slovenská ve prospěch Národní pomoci a Výboru pro pomoc uprchlíkům.

den ročník/ vydání číslo strana

18.2. 34 42 3

Prezident republiky zaslal Rudolfu Horowitzovi dopis, ve kterém zavzpomínal na jeho 

zásluhy v čele Všeobecného penzijního ústavu

den ročník/ vydání číslo strana

22.2 34 45 3

Prezident republiky včera přijal na Hradě rektora německé univerzity v Praze prof. dr. 

Ernesta

den ročník/ vydání číslo strana

22.2 34 46 3

Prezident republiky přijal nového guvernéra NB česko-slovenské JUDr. Ladislava 

Františka Dvořáka, jenž složil předepsaný slib

den ročník/ vydání číslo strana

24.2 34 47 3

Prezident republiky zaslal u příležitosti 65. narozenin estonskému prezidentovi 

blahopřání.

den ročník/ vydání číslo strana

24.2 34 47 3

Prezident republiky navštívil ve čtvrtek dopoledne o 11.hodině výstavu Itálie v díle 
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česko-slovenských umělců instalovanou v pavilonu Jednoty umělců výtvarných v ulici 

Voralské.

den ročník/ vydání číslo strana

25.2 34 48 5

Prezident vyhověl žádosti největších dvou amerických rozhlasových stanic National a 

Columbia a pro posluchače udělal  anglickou přednášku.

den ročník/ vydání číslo strana

28.2. 34 50 5

Prezident republiky na Matějské pouti

den ročník/ vydání číslo strana

28.2. 34 50 5

Prezident republiky přijal na Hradě zástupce MU a potom deputaci České vysoké školy 

technické v Brně

den ročník/ vydání číslo strana

4.3. 34 54 5

Prezident republiky přijal řadu návštěv například  poslance R. Gajdu.

den ročník/ vydání číslo strana

7.3. 34 56 4

První vyslanec suverénního řádu Maltézských rytířů v Praze

den ročník/ vydání číslo strana

8.3 34 57 5

Prezident republiky dal včera položiti věnec na hrob prezidenta osvoboditele v Lánech

den ročník/ vydání číslo strana

8.3 34 57 5

Prezident republiky se rozhodl počátkem léta vykonat dvoudenní návštěvu do země 

Moravskoslezské
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den ročník/ vydání číslo strana

9.3. 34 258 5

Prezident republiky navštíví Moravu

den ročník/ vydání číslo strana

11.3 34 60 6

Prezident republiky na výstavě v Mánesu 

den ročník/ vydání číslo strana

12.3. 34 61 1

Nová Sidorova vláda pro Slovensko

Hácha na základě dohody jmenoval novou slovenskou vládu, vládu mladých lidí. Má 

dojít k domácímu uspokojení a uklidnění za hranicemi.

den ročník/ vydání číslo strana

14.3 34 62 1

Prezident republiky po dohodě a doporučení vlády svolal zemský sněm slovenský na 

14.3.

den ročník/ vydání číslo strana

15.3. 34 63 1

Slovensko se prohlásilo samostatným státem

Prezident republiky a ministr Chvalkovský odjeli do Berlína k Hitlerovi.

den ročník/ vydání číslo strana

15.3. 34 63 5

Prezident Hácha přijal v úterý delegaci VŠ zemědělské v Praze

den ročník/ vydání číslo strana

16.3. 34 64 1

Kancléř Hitler přijímá český národ pod ochranu Německé říše
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den ročník/ vydání číslo strana

16.3. 34 64 2

Prezident republiky se vrátil z Berlína

den ročník/ vydání číslo strana

16.3. 34 64 3

Česko-německá diplomaticko-politická korespondence vypočítává důvody vedoucí 

k řešení poměrů u nás

den ročník/vydání číslo strana

16.3. 34 65 1

Vůdce Hitler podepsal výnos o protektorátu Čechy a Morava
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