
 i 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
Institut komunikačních studií a ţurnalistiky 

Katedra ţurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Červenková 

 

 

 

 

 

Mediální obraz postupimské konference 

v dobovém československém tisku 
Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2011 

 

 



 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Kateřina Červenková  

Vedoucí práce: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.  

 

Rok obhajoby: 2011 

 

 

 



 iii 

Bibliografický záznam  
ČERVENKOVÁ, Kateřina. Mediální obraz postupimské konference v dobovém 

československém tisku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Katedra 

ţurnalistiky, 2011. 77 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.  

 

 

Abstrakt 
 

Bakalářská práce „Mediální obraz postupimské konference v dobovém československém 

tisku“ se zabývá způsobem, jakým vybrané deníky, konkrétně Rudé právo (ústřední orgán 

Komunistické strany Československa), Mladá fronta (list Československého svazu 

mládeţe), Lidová demokracie (orgán Československé strany lidové), Svobodné noviny (list 

Sdruţení kulturních organizací) a Právo lidu (ústřední orgán Československé sociálně 

demokratické strany dělnické), informovala v období od června do září 1945 postupimské 

konferenci, která výrazně ovlivnila poválečné uspořádání světa. Práce se zaměřuje 

především na to, jakým způsobem se tisk vyrovnal se značně omezeným přístupem 

k informacím o průběhu konference a projednávaných tématech. Zajímá se rovněţ o 

kontext postupimské konference a její dopad na svět a Československo.  

Abstract 

The bachelor thesis „Potsdam conference and its media image in Czech period 

newspapers“  focuses on the way how chosen newspapers, specifically Rudé právo (the 

official newspaper of Communist Party), Mladá fronta (newspaper of Czechoslovak Union 

of Youth), Lidová demokracie (official newspaper of Czechoslovak people´s party), 

Svobodné noviny (newspaper of Association of cultural organizations) and Právo lidu (the 

official newspaper of Czechoslovak social democratic party)  informed about the topic of 

Potsdam conference during the period from june till september 1945. The conference 

significantly affected post-war reconstruction of the world. The paper focuses mainly on 

the way how newspapers dealed with the limited  information about the meeting and the 

discussed topics.  The paper is also interested in circumstances of the Potsdam conference 

and its impact on Czechoslovakia.  

Klíčová slova 
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Úvod 

 

Postupimská konference výrazně přispěla k ukončení druhé světové války. Byla 

klíčovou událostí pro uspořádání světa, především pak Evropy, po válce. Konferenci, 

která se konala od 17. července do 2. srpna 1945, sice předcházela mnohá jiná jednání, 

avšak aţ právě zde představitelé tří největších vítězných mocností, Velké Británie, které 

zastupoval premiér Winston Churchill (později po prohraných volbách jej vystřídal 

Clement Attlee), Spojených států, které představoval prezident Harry Truman, a 

Sovětského svazu, který zastupoval generalissimus Josef Stalin, víceméně určili podobu 

světa poloviny 20. století. Mnohým zemím se výrazně změnily hranice, ať uţ to bylo 

Polsko či Československo, a byly rozděleny sféry vlivu. To bylo jakousi předzvěstí 

dlouhodobé studené války, která po druhé světové válce vypukla mezi Západem a 

Východem.   

Po dlouhých letech plných nejistoty, nestálosti a neuspořádanosti konference 

určila nová pravidla a přinesla naději v lepší a bezpečnější budoucnost, kdyţ se pokusila 

vytvořit funkční záruky míru. Zásadním způsobem se vyrovnala s poraţenými státy a 

mimo jiné jasně definovala formu budoucí správy Německa, které pouhých devět týdnů 

před konferencí kapitulovalo. Na konferenci se rozhodovalo o obnově zejména válkou 

zbídačené, nedůvěřivé a rozpadlé Evropy. V souvislosti s tím byly určeny válečné 

reparace, které měly při rekonstrukci pomoct. Konference měla zásadní význam také 

pro tehdejší Československo, neboť se rozhodlo o nové podobě jeho hranic. Především 

však konference v očích Čechů a také Slováků vyřešila kontroverzní otázku odsunu 

Němců, který nepřímo legalizovala. To bylo de facto posledním poţehnáním pro oba 

národy, které se hodlaly se svými sousedy rázným způsobem vyrovnat za válečný útlak 

i další dosud víceméně nevyřešené spory, které mají své kořeny v dávné minulosti. Ve 

své bakalářské práci se proto zajímám o obraz postupimské konference v dobových 

médiích. U vybraných periodik zkoumám do jaké míry a jakým způsobem o schůzi 

informovala, jak média interpretovala závěry schůze a jaké důsledky podle nich 

z konference vyplývaly. Zvláštní důraz kladu právě na důsledky konference pro 

Československo a na problematiku odsunu Němců, který je stále aktuálním tématem 

v naší společnosti.         
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K analýze jsem si zvolila pět celostátních periodik a při jejich výběru jsem se 

řídila především politickou různorodostí i rozmanitostí zdrojů, neboť se jedná o 

zahraniční událost, o které deníky informují zprostředkovaně. Obsahové analýze jsem 

podrobila deníky Rudé právo, které reprezentuje Komunistickou stranu 

Československa, nestranické Svobodné noviny
1
, které vycházely s podnázvem list 

Sdruţení kulturních organizací, deník Lidová demokracie, který zastupuje lidovce, 

Mladá fronta, jeţ jako nestranický deník reprezentuje Svaz československé mládeţe, a 

Právo lidu, které zastupuje Československou stranu sociálně demokratickou. Ve 

vybraných periodikách jsem sledovala období od 2.června do 9.září 1945, tedy zhruba 

měsíc před a měsíc po postupimské konferenci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Přestoţe jsem ve své tezi uvedla, ţe budu zkoumat deník Svobodné slovo, nakonec jsem raději zvolila 

deník Svobodné noviny kvůli jeho zdrojům. Zatímco ostatní sledovaná periodika vyuţívají jako zdroje 

především zahraniční agentury, Svobodné noviny přebírají informace především z Československé tiskové 

agentury (čtk).  
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1. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 

 

1.1. Průběh války 

Druhá světová válka byla největším a nekrvavějším konfliktem v dějinách lidstva. 

Zapojila se do ní většina států světa a vyţádala si na 60 milionů ţivotů. Válka byla 

vyústěním problémům, které začaly jiţ s koncem první světové války. Konfliktu 

předcházela řada diplomatických selhání a řada menších střetů. Za oficiální počátek války 

se označuje 1. září 1939, kdy nacistické Německo zaútočilo na Polsko, coţ vyprovokovalo 

Francii a Velkou Británii. Postupně se do konfliktu zapojily další země. Sovětský svaz 

začal bojovat proti Německu v červnu 1941 poté, co jej Němci navzdory smlouvě o 

vzájemném neútočení
2
 napadli. Spojené státy sice pomáhaly svým spojencům jiţ delší 

dobu, do konfliktu však vstoupily aţ v prosinci 1941 v reakci na japonský útok na 

americkou námořní základnu Pearl Harbour. Proti sobě se tedy postavily armády Osy 

Berlín –Řím – Tokio na jedné straně a spojenců v čele S USA, Británií a Sovětským 

svazem na straně druhé. (ČORNEJ, 2001) 
3
 

Počátek války byl charakterizovaný nekompromisním postupem německých vojsk, 

která postupně napadla Polsko a Skandinávii, odtud se pak nacisté vydali na západ – 

Benelux záhy podlehl a němečtí vojáci měli volnou cestu do Francie. Ta padla v červnu 

1940 a pozornost Němců a Italů se poté zaměřovala proti Británii, která zůstala ve válce 

osamocena. Vypukla letecká bitva o Anglii, Britové se však ubránili. Po tomto prvním 

neúspěchu fašistických mocností se jejich zájem přesunul do jihovýchodní Evropy a 

severní Afriky. Válka se naplno rozhořela se střídavými úspěchy pro obě strany také na 

Středním východě. (LAVERY, 2010)   

 I po vstupu Sovětského svazu a posléze také Američanů do války na straně 

protifašistické velké aliance však měli nacisté a jejich spojenci stále převahu. Jejich moc 

vrcholila v roce 1942, kdy Hitler kontroloval značnou část Evropy. Zvrat přišel 

                                                           
2
  Pakt o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem podepsali 23.srpna 1939 v Moskvě dva hlavní 

vyjednavači, německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop a sovětský šéf diplomacie Vjačeslav 

Molotov. Po nich byla smlouva pojmenována. Na základě smlouvy neměl ani jeden ze států pouţít proti 

druhému vojenskou smlouvu, zapovídala také spojenectví s nepřáteli druhého státu. 
3
 Ve své práci uvádím odkazy na literární zdroj v závorce za textem, který z těchto materiálů vychází. 

V případě, ţe pouţiji přesnou citaci či velmi specifickou informaci, uvádím také stranu, ze které citace či 

informace pochází. 
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v následujícím roce, kdy Němci začali prohrávat na východní frontě. Protifašistická koalice 

začala mít vojenské úspěchy i na dalších frontách. V Itálii došlo ke státnímu převratu a 

země se postavila proti Hitlerovi. Obrat nastal také ve válce v Tichomoří, kde Američané 

začali slavit vítězství. Po řadě úspěšných kroků se přiblíţil konec války. Na začátku  roku 

1945 se situace Německa výrazně zhoršila a počátkem května se koalici vzdalo hlavní 

město nacistů, Berlín. Dobytí Berlína se však nedoţil Adolf Hitler, který spáchal 30. dubna 

sebevraţdu. Německo 7. května 1945 kapitulovalo. (ČORNEJ, 2001)   

 Válka však nadále pokračovala v Tichomoří, kde proti Japonsku bojovali 

především Američané, ke kterým se posléze připojili Sověti. Zásadní ránu koalice 

Japonsku zasadila v srpnu svrţením atomových bomb na japonská města Nagasaki a 

Hirošima. Několik dnů poté císař Hirohito ohlásil kapitulaci, která byla podepsána 2. září 

1945, čímţ oficiálně skončila druhá světová válka. (ČORNEJ, 2001) 

 

 

2.2. Charakteristika a důsledky války 

 

Téměř polovinu ze zhruba 60 milionů obětí války tvořili civilisté. Jejich smrt si 

vyţádala bombardování, před kterými fakticky nebylo úniku, ale také nedostatek potravin 

a šatstva a zima. Do konfliktu byl zataţen celý svět (válka se dotkla zhruba 80 procent 

tehdejší populace) a o dalším průběhu války se nerozhodovalo pouze na evropské půdě, ale 

také v bitvách v Asii, Africe i v oceánech. Odhaduje se, ţe na válku bylo vynaloţeno 950 

miliard dolarů, přičemţ škody se vyšplhaly na zhruba čtyři tisíce miliard dolarů. 

(ČORNEJ, 2001, s.108) Podobu války určovaly vědecký výzkum a moderní vojenská 

technika, jejíţ vývoj mimo jiné umoţnil masové nasazení tanků a letadel do konfliktů. 

Zásadní byl vznik radarového systému či výroba atomové bomby. Významnou roli však 

sehrála také průmyslová výroba penicilinu, který zachránil tisíce ţivotů. (ČORNEJ, 2001)

   

Druhá světová válka určila podobu světa ve druhé polovině 20. století.  Výrazně 

změnila jeho politickou mapu, došlo ke vzniku mnoha nových samostatných států (Indie, 

Pákistán, Barma, Cejlon, Jordánsko, Izrael, Vietnam, Laos, Kambodţa, Sýrie, Libanon či 
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Filipíny), byly přerozděleny sféry vlivu, světu dominovaly Spojené státy, které získaly 

nejsilnější postavení ve světové ekonomice, a Sovětský svaz. Válka však nedokázala 

odstranit četné problémy, které svět suţovaly jiţ po prvním světovém konfliktu, a naopak 

přidala světu další starosti. Jedním z nich bylo také výrazné posílení levicových sil, 

zejména ve východní Evropě a v jihovýchodní Asii, coţ vedlo k posílení moci Sovětského 

svazu, který byl pokládán za hlavního vítěze nad nacisty. Nové levicové strany však začaly 

vznikat také na západě.(ČORNEJ, 2001)   

Mezi četnými komunistickými státy na jedné straně a demokratickými zeměmi na 

straně druhé vypuklo v následujících desetiletích napětí. Výrazné ochlazování vztahů mezi 

Sovětským svazem a Spojenými státy přerostlo v tzv. studenou válku, během které obě 

strany soutěţily na všech frontách, podezíraly jedna druhou a připravovaly se na případný 

konflikt. (ČORNEJ, 2001)  

 

 

2.3. Diplomacie během války 

 

Úspěchy koalice provázela mezinárodní politická jednání, na kterých mocnosti 

připravovaly koncept poválečného světa. Jedním z nejdůleţitějších kroků byl vznik 

Spojených národů – předchůdce dnešní Organizace spojených národů. V lednu 1942 

podepsalo 26 států deklaraci, v níţ se zavázaly k boji proti fašismu a ochraně míru. 

V listopadu a prosinci 1943 se v íránském Teheránu konala první schůze nejvyšších tří 

představitelů protifašistické koalice – sovětského vůdce J.V.Stalina, amerického prezidenta 

F.D.Roosevelta a britského premiéra W.Churchilla. Projednávali zejména konečný útok 

proti Německu v Evropě. Lídři se shodli na potřebě otevřít „druhou frontu“ 

v severozápadní Francii. V srpnu 1944 jednali Churchill a Roosevelt v kanadském 

Québecku o situaci v Pacifiku a také o poválečném uspořádání Německa. Závěr jednání 

delegací USA, Británie, SSSR a Číny v Dumberton Oaks u Washingtonu byl podkladem 
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pro chartu OSN. Konference v Bretton-Woodsu pak byla zásadní pro vznik Mezinárodního 

měnového fondu
4
 a Světové obchodní banky pro obnovu a rozvoj

5
. (LAVERY, 2010)  

V říjnu 1944 se sešel Churchill se Stalinem v Moskvě, kde se dohodli na sférách 

vlivu. Jejich pozornost se upírala především na Polsko. V únoru 1945 se naposledy sešla 

trojice Stalin, Churchill a Roosevelt na konferenci v Jaltě. Projednávali koordinaci 

vojenských operací závěrečné fáze války. Rovněţ stanovili podmínky sovětského boje 

s Japonskem. Vstup Sovětů do války v Pacifiku se zdál nezbytný pro ukončení tamního 

konfliktu. Trojice se shodla na zásadě bezpodmínečné kapitulace Německa a Japonska. 

Lídři koalice vymezili okupační pásma v Německu. Řešili otázky poválečného uspořádání 

Evropy i rozdělení válečných reparací. Závěry konference Stalin, Churchill a Roosevelt 

shrnuli do Prohlášení o osvobozené Evropě, kde se zavázali ke spolupráci. Jaltská 

konference připravila půdu pro postupimskou konferenci. (PANOCHA, 2002) 

 

 

1.4. Situace Československa během války  

 

Mnichovská dohoda 29. září 1938 připravila Československo, které ji bylo nuceno 

přijmout, o značnou část pohraničního území
6
 a fakticky jí tak znemoţnila se bránit proti 

rozpínavému nacistickému Německu. Odtrţení pohraničí znamenalo také značné 

hospodářské oslabení. To vše vedlo k morálnímu úpadku rezignované československé 

společnosti, ve které však zároveň začala sílit vlna nacionalismu. Mnichovský diktát 

zásadně změnil československou politiku, k moci se dostávaly pravicové i krajně 

nacionalistické strany. Rozpadala se vládní koalice a prezident Edvard Beneš byl často 

                                                           
4
 Mezinárodní měnový fond, jehoţ úkolem je usnadňovat mezinárodní měnovou politiku, byl zaloţen 

v červenci 1944, v současnosti má 187 členských států. Organizace je přidruţená k OSN.  
5
 Světová banka byla zaloţená v roce 1944 a jejím cílem bylo pomoci s obnovou zemím, které zasáhla druhá 

světová válka. V současné době má Světová banka 185 členů a poskytuje pomoc zejména rozvíjejícím se 

zemím. 
6
 Československo bylo nucené podstoupit velkou část svého českého a moravského pohraničí a také 

bratislavské předměstí Pertţalku Německu. K Polsku bylo připojeno Těšínsko i menší oblasti Slovenska na 

Oravě a Spiši. Jiţní Slovensko a Podkarpatská Rus byly přiřknuty Maďarsku. Rozloha Československa se tak 

zmenšila o 30 procent, stejně tak počet obyvatel poklesnul zhruba o třetinu.  Navíc Slovensko vyhlásilo 

v říjnu 1938 autonomii.  
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označován za viníka tísnivé situace země, coţ vedlo k jeho rezignaci a odjezdu do exilu. 

(DOLEŢAL, 1991)   

Do prezidentského křesla byl v listopadu 1938 zvolen Emil Hácha. Následující rok 

jiţ Německo pohltilo slabé Československo zcela a Adolf Hitler vyhlásil protektorát Čechy 

a Morava. Česko, jiţ bez Slovenska, které 14. března vyhlásilo samostatný stát, mělo 

autonomii, avšak nesmělo mít zahraniční zastoupení. V čele protektorátu byl ponechán 

Hácha, protektorát však kontroloval především říšský protektor. Německo vyuţívalo české 

hospodářství i pracovní síly pro svůj vojenský průmysl, coţ se ve velké míře promítlo do 

ţivota obyčejných občanů. Jejich ţivotní podmínky se zhoršovaly, byly dokonce zavedeny 

přídělové lístky na potraviny. (AUGUSTA – HONZÁK, 1995)  

Přestoţe bylo Československo značně oslabeno, národ se snaţil svým 

utlačovatelům bránit. V zemi i v exilu vznikl rozsáhlý protinacistický odpor a odboj, do 

kterého se zapojilo asi 15 procent obyvatelstva. (ČORNEJ, 2009, s.112) Velké mnoţství 

odbojových skupin a organizací podnikalo mnoho odváţných protiněmeckých akcí. Z nich 

nejznámější je atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942
7
. 

Mezitím fungovala v zahraničí československá exilová vláda, která připravovala půdu pro 

osvobození Československa, coţ se nakonec podařilo americké a sovětské armádě v květnu 

1945. (AUGUSTA – HONZÁK, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Reinhard Heydrich patřil k nejvýznamnějším nacistům. Funkci zastupujícího říšského protektora 

Protektorátu Čechy a Morava zastával mezi roky 1941 aţ 1942. 27. května 1942 spáchali na Heydricha 

atentát představitelé českého zahraničního odboje. Protektor podlehl svým zraněním. Češi si tímto činem 

vyslouţili obdiv protinacistického světa, avšak rovněţ vlnu represí ze strany Německa. Nejzrůdnějším 

příkladem je vyhlazení obcí Lidice a Leţáky.  
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2. OTÁZKA VYSÍDLENÍ NĚMCŮ Z ČESKOSLOVENSKA 

 

 

2.1. Odsun Němců 

 

 Postupimská konference byla pro Československo, které se nově utvářelo po druhé 

světové válce, zásadní především kvůli jeho snaze o odsun německého obyvatelstva ze 

země. Zástupci Československa oficiálně předloţili ţádost světovým lídrům, aby jim 

vysídlení Němců schválili. Přestoţe otázka odsunu Němců, o který poţádalo také například 

Polsko, nebyla podle mocností pro chod Evropy důleţitá, patřila k nejvýznamnějším 

záleţitostem projednávaným na konferenci.  Nakonec se vyplnilo přání Československa a 

mocnosti daly k odsunu souhlas, i kdyţ se dodnes vedou spory o to, zda si českoslovenští 

představitelé vyloţili rozhodnutí světových lídrů správně. Tehdy uplatněný princip 

kolektivní viny doposud vyvolává rozepře. Postupimská konference nicméně odstartovala 

masovou deportaci německého obyvatelstva převáţně z československého pohraničí, 

především oblasti Sudet, a z dalších oblastí. (CHURAŇ, 2001) (KOTYK, 1960) 

 

 

2.2. Historie vztahů Čechů a Němců 

 

 Napjaté vztahy mezi Čechy a Němci však mají kořeny podstatně hlouběji, neţ je 

druhá světová válka. Poválečný odsun německého obyvatelstva byl de facto vyústěním 

dlouhodobých problémů, neboť protiněmecké smyšlení mělo v české společnosti dlouhý 

vývoj. Český a německý národ vedle sebe existovaly v oblasti Zemí koruny české přes osm 

stovek let, proto k sobě mají oba národy, ať jiţ chtějí či ne, velmi blízko a v dějinách se 

v mnohém, z dnešního pohledu víceméně pozitivně ovlivnily. V dobách Přemyslovců a 

Štaufských císařů
8
 panovala mezi Čechy a Němci spolupráce. To se však změnilo poté, co 

vládu převzalo Rakousko, respektive Habsburkové. Od 19. století pak můţeme sledovat 

                                                           
8
 Štaufové, neb rovněţ Hohenštaufové, byli vládnoucí dynastií v Svaté říši římské mezi roky 1138 aţ 1254.  
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silné tendence, kdy se nejen český národ začal v rámci habsburské monarchie hlásit o svá 

práva. K nejvýznamnějším změnám ve vztahu Čechů a Němců pak došlo po první světové 

válce, ve které agresor Německo prohrálo. (HILF, 1993)  

 Nově vzniklé Československo, které bylo na straně vítězných mocností, se váţně 

začalo zabývat myšlenkou vysídlení svých německých spoluobčanů. Plně však o to začalo 

usilovat aţ po Mnichovské dohodě. První významné náznaky, ţe Československo s Němci 

nadále nepočítá, se objevily po uznání československé zahraniční vlády, kdyţ nastala 

otázka, zda přizvat i zástupce německé menšiny. (BRÜGEL, 2008) Doposud umírněnější 

prezident Beneš v průběhu roku 1942 začal připravovat plán na odsun Němců. Rázem 

získal podporu a pochopení britského premiéra Churchilla. Posléze vyjádřil svůj vesměs 

kladný postoj k otázce poválečného vysídlení Němců také Sovětský svaz.  Souhlas 

dal Benešovi k odsunu co největšího počtu Němců z Československa také americký 

prezident Roosevelt. Světoví lídři však zároveň varovali, aby odsun proběhl poklidně a 

Československo se nepouštělo do krajností. (RICHTER, 1993)  

 V březnu 1945 Beneš potvrdil, ţe poválečné Československo bude státem bez 

zvláštních práv pro menšiny. Počítalo se s organizovaným a postupným transferem dvou aţ 

2,5 milionu Němců a zhruba čtyři sta tisíc Maďarů. Jiţ tehdy se začaly objevovat 

nesouhlasné hlasy, ţe není moţné postupovat podle principu kolektivní viny. Nenávist a 

touha po pomstě v české společnosti však byly podstatně silnější. (RICHTER, 1993) 

Neslovanští obyvatelé Československa – Němci, Maďaři i mnozí německy mluvící ţidé 

vracející se z nacistických vyhlazovacích táborů, byli z občanského ţivota hned po válce 

v rámci represivních opatření vyloučeni. (CHURAŇ, 2001)   

 12. června 1945 byl vydán tajný výnos československé vlády, kterým se nařizovalo 

vystěhování Němců. Byly zahájeny veškeré přípravy
9
 a čekalo se pouze na oficiální 

souhlas mocností, který víceméně, i kdyţ s připomínkami, přišel právě po postupimské 

konferenci. Češi poté jiţ s pocitem legálnosti pokračovali v divokém, bohuţel často 

násilném a nekontrolovaném, vysidlování, při kterém se mnohdy mstili za válečný útlak 

nacistů. Kaţdá osoba německého původu si mohla vzít pouze zavazadlo o určené 

hmotnosti – vesměs 30 aţ 60 kilogramů - a rozměrech a během co nejkratší doby musela 

často za nelidských podmínek opustit území Československa, přičemţ cenné věci i nábytek 

byli Němci nuceni ponechat nepoškozené ve svém domě. Počáteční chaos provázený 

                                                           
9
 Na mnoha místech však začaly nekompromisní odsuny Němců jiţ bez oficiálního svolení.  



 12 

násilnostmi měl za následek, ţe se mnoho zemí začalo stavět proti schválení odsunu 

Němců. Československá vláda proto přislíbila, ţe dostane situaci pod kontrolu a deportace 

Němců bude nadále probíhat organizovaně podle předem vypracovaného plánu. 

(RICHTER, 1999)  
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3. POSTUPIMSKÁ KONFERENCE 

 

 

3.1. Průběh konference 

 

Před postupimskou konferencí, která byla „velkým milníkem na cestě od Jalty ke 

studené válce“, jiţ existovala řada dohod, které upravovaly nové uspořádání Evropy. 

Většinu opatření navrhla Evropská poradní komise, která měla sídlo v Londýně. Důleţité 

bylo především tzv. Prohlášení o poráţce a rozdělení Německa a o převzetí svrchované 

moci vůči Německu vládami Svazu sovětských republik, Spojeného království, Spojených 

států amerických a prozatímní vládou Francouzské republiky. Toto prohlášení podepsali 

zástupci čtyř mocností 5. června 1945 v Berlíně a spojenecké ozbrojené síly tak měly ještě 

před konferencí v Německu zajištěnou nejvyšší zákonodárnou a výkonnou moc, mohly 

tedy o osudu Německa plně rozhodovat. Většina problémů, o nichţ se jednalo v Postupimi, 

se hovořilo jiţ také na Jaltě či na schůzi Churchilla
10

 s Rooseveltem na Maltě. (CHURAŇ, 

2001) Úkolem postupimské konference pak bylo dotáhnout do konce jiţ načrtnutá mírová 

a bezpečnostní řešení z předchozích jednání a přinést konkrétní směrodatná usnesení. 

(KOTYK, 1960)   

Myšlenka na uspořádání další trojstranné konference vznikla na zasedání ministrů 

zahraničí Spojených národů v květnu 1945 v americkém San Francisku. (LAVERY, 2010) 

Posléze konferenci inicioval britský ministerský předseda Churchill, který se obával závěru 

války a následného mocenského uspořádání ve světě. Měl strach především z proměn na 

politických mapách a ze šíření revoluční vlny. (CHURAŇ, 2001). 9. května informoval 

britský ministr zahraničí Anthony Eden Churchilla v telegramu o tom, ţe by se konference 

                                                           
10

 Jeden z nejvýznamnějších evropských politiků 20. století Winston Churchill se narodil 30. listopadu 1874 

lordu Randolphu Churchillovi, který se poměrně úspěšně pohyboval v britské politice. Kromě vášně 

k politice se však Winston svému otci v ničem nepodobal. Mladý Churchill se na škole rozhodl pro armádní 

kariéru a zároveň se věnoval psaní. Obojí dokázal spojit a jako dopisovatel novin putoval z jedné války do 

druhé, kde sbíral vyznamenání, která povaţoval za svoji propustku do politiky. Tato strategie se mu vyplatila 

a jiţ ve 26 letech se dostal do Dolní sněmovny. V politice, ať uţ na ministerstvu pro kolonie či vnitra, zaţíval 

střídavě úspěchy i neúspěchy. Jeho kariéra šla strmě nahoru během meziválečného období, coţ na chvíli 

narušilo jen váţně zranění, kdyţ jej v New Yorku srazil taxík. Na začátku druhé světové války byl Churchill 

jmenován premiérem a svoji zemi dovedl k vítězství. Po skončení válečné hrůzy byl zaslouţeně jednou 

z hlavních osobností, které rozhodovaly o mírovém uspořádání poválečného světa. O politiku se fenomenální 

řečník aktivně zajímal aţ do pozdních let. Zemřel v lednu roku 1965. (JOHNSON, 2010) 
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mohl zúčastnit nový americký prezident Truman. Ten navrhoval uspořádat schůzku co 

nejdříve, nejlépe ještě do konce června, neboť se obával neodvratitelných změn 

v poválečné Evropě, které bylo nutné dostat pod kontrolu. Truman
11

 jiţ vyslal své zástupce 

do Moskvy, aby tuto záleţitost projednali se Stalinem
12

. (LAVERY, 2010)  

Churchill, který chtěl ukořistit co nejvíce pro britské impérium ale také pro západní 

svět, vyuţil situace a vylíčil Trumanovi situaci v Evropě v co nejčernějších barvách. 

Varoval, ţe Sovětský svaz představuje smrtelné ohroţení pro svět, a vyzýval k vytvoření 

fronty co nejdále na východě, která by zabránila další expanzi jiţ tak rozsáhlého 

Sovětského svazu. Za hlavní cíl americko-britského snaţení označil kontrolu Berlína s tím, 

ţe rovněţ Rakousko musí spravovat západní mocnosti. Naléhal rovněţ na vyřešení 

podstatných záleţitostí v Evropě mezi západem a východem v co nejkratší době, neţ 

„budou rozpuštěna vojska demokracie“. (CHURAŇ, 2001). Ve svých pamětech, které 

Churchill vydal několik let po válce, pak napsal, ţe v něm vzbuzovala obavy také smrt 

amerického prezidenta Theodora Roosevelta a převzetí funkce nezkušeným Trumanem. 

V neposlední řadě vybízel k urychlenému uspořádání konference kvůli blíţícím se 

parlamentním volbám ve Velké Británii, kde jeho konzervativcům hrozila drtivá poráţka. 

(CHURCHILL, 1993).  

                                                           

11
 V pořadí třiatřicátý a krajně neoblíbený prezident Spojených států Harry S. Truman se narodil 8. května 

1884 v Missouri v rodině drobného farmáře. Kvůli finanční krizi si budoucí prezident jako velmi mladý našel 

práci v bance. Truman se tak stal posledním americkým prezidentem, který nevystudoval vysokou školu. 

Záhy se Truman začal aktivně zajímat o politiku. Bojoval v první světové válce na francouzské frontě. Po 

válce si otevřel obchod s oblečením a posléze se stal soudcem. Do vysoké politiky se prosadil aţ v roce 1934, 

kdy byl za demokraty zvolen do Senátu. Přesně o deset let později se Truman stal viceprezidentem, nijak 

výrazně se však nepodílel na chodu státu. To se však změnilo po smrti prezidenta Roosevelta 12. dubna 1945, 

kdy po něm Truman přebral prezidentský úřad se všemi povinnostmi a starostmi. Druhá světová válka byla 

jiţ téměř u konce a na Trumana připadla úloha jednoho z nejpodstatnějších světových hráčů při budování 

zejména poválečné Evropy. Americký prezident stál tedy za kontroverzním rozhodnutím svrhnout na 

americká města Nagasaki a Hirošima atomové bomby. K poválečnému vývoji výrazně přispěl vyhlášením 

tzv. Trumanovy doktríny. Truman stál rovněţ u zrodu Severoatlantické aliance NATO, jakoţto hlavního 

defenzivního nástroje proti Sovětskému svazu. Zemřel 26. prosince 1972 ve věku 88 let.  (HEIDEKING, 

1998) 
12 Jeden z největších světových diktátorů, Josef Stalin (Muţ z oceli), vlastním jménem Josif Vissarionovič 

Dţugašvili, pocházel z rodiny gruzínského ševce. Jiţ během studií se stal stoupencem Vladimíra Iljiče Lenina 

a po ukončení školy se začal aktivně angaţovat v Sociálně demokratické straně Ruska. Po smrti Lenina 

zvítězil ve vnitrostranickém boji o nástupnictví, kdyţ porazil svého největšího rivala Lva Davidoviče 

Trockého. Posléze Stalin začal s restrukturalizací celého Sovětského svazu, k jehoţ rozvoji měl přispět 

pětiletý ekonomický plán, rozsáhlá industrializace i kolektivizace zemědělství. S tím vším šla však ruku 

v ruce také vlna represí, v Sovětském svazu zavládl teror, který si vyţádal miliony obětí. Po druhé světové 

válce se Stalin, jakoţto vůdce vítězné mocnosti, výrazně angaţoval v poválečných jednáních o obnově 

Evropy a jejím novém uspořádání. Mimo jiné se v létě 1945 účastnil právě také postupimské konference. 

Svým neústupným vyjednáváním nakonec rozšířil sféru socialistického sovětského vlivu do střední a 

východní Evropy. V březnu 1953 Stalin podlehl mozkové příhodě.  (RADZINSKIJ, 1998).  
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Truman byl před konferencí podstatně optimističtější neţ Churchill. Hodlal 

pokračovat v politické linii svého předchůdce Roosevelta, který udrţoval spolupráci se 

Sovětským svazem. Varování Churchilla o nebezpečí Stalinova reţimu bral na lehkou váhu 

a domníval se, ţe je moţné se se Sovětským svazem dohodnout výhodně pro obě strany. 

Tvrdil, ţe obě mocnosti mají stejné celosvětové zájmy. (CHURAŇ, 2001) O postoji 

Stalina před postupimskou konferencí toho není příliš známo.   

Jelikoţ se Truman, Churchill a Stalin shodli na potřebě uspořádat trojstrannou 

konferenci, která by navázala na podobné schůze na Jaltě a v Teheránu, na jaře začaly 

diplomatické přípravy. Delegace všech tří mocností se navzájem navštěvovaly a 

domlouvaly podmínky konference. Všechny tři země se prostřednictvím svých diplomatů 

ujišťovaly o ochotě spolupracovat, vyjít si co nejvíce vstříc a budovat lepší svět. Shodly se 

na tom, ţe je nutné se na konferenci řádně připravit a vyvarovat se chyb Versaillské 

konference
13

, která v mnohém selhala. (KOTYK, 1960)   

Američané i Britové vypracovali detailní rozbor všech témat, která podle nich bylo 

nutné na konferenci v Postupimi projednat. USA sepsaly velmi podrobné směrnice svých 

představ a záměrů - tzv. Briefing Book Paper. V této publikaci rozebraly dopodrobna 

kaţdý problém a navrhly jeho řešení. Části amerických směrnic byly dokonce pouţity 

v Protokolu konference a závěrečné zprávě o ní. O sovětských přípravách před konferencí 

se neví takřka nic.(CHURAŇ, 2001).  

Často se spekulovalo, proč nebyla na konferenci přizvána také Francie, alespoň 

jako pozorovatel, kdyţ jí patřila správa jedné ze čtyř okupačních zón Německa. Churchill 

to však těsně před konferencí vysvětlil tím, ţe „tato konference je velmi privilegovaný 

klub, jehoţ členství je podmíněno nejméně pěti miliony vojáků“. Stalin byl o něco 

shovívavější, cenu členství určil na „pouhé“ tři miliony vojáků. (CHURAŇ, 2001, s. 61).

  

Přípravy na konferenci provázely četné menší konflikty a neshody, které 

signalizovaly pozdější podstatně větší problémy. Churchill se urazil poté, co zjistil, ţe se 

Stalin a Truman hodlají setkat ještě před zahájením konference. Vyčítal Spojeným státům, 

ţe on by nikdy nepřikročil k podobnému bilaterálnímu jednání se SSSR. Přestoţe Británie 

a Spojené státy usilovaly víceméně o podobné cíle, panoval zde rozkol právě v přístupu 

                                                           
13

 Na Versailleské mírové konferenci od ledna 1919 aţ do ledna 1920 zástupci vítězných mocností po první 

světové válce jednali o poválečném uspořádání Evropy a o vyrovnání s poraţenými státy.   
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k Sovětskému svazu. Zatímco Churchill obviňoval Trumana z toho, ţe vidí situaci 

v Evropě příliš růţově, podle amerického prezidenta byl zase britský premiér příliš horlivý 

a kritický. (CHURAŇ, 2001)  

 

Bylo rovněţ nutné zvolit místo konání. Truman a Churchill se shodli na tom, ţe by 

tentokrát měl Stalin přijet za nimi a přizpůsobit se na rozdíl od předchozích konferencí 

zástupcům Velké Británie a Spojených států. Truman proto nejprve navrhoval Aljašku, 

posléze však připustil, ţe by bylo záhodnější uspořádat schůzi na evropské půdě. Churchill 

usiloval o uspořádání konference v Londýně. Podle něj by to bylo spravedlivé, neboť on 

sám několikrát navštívil Moskvu i Washington. Navíc jiţ v Londýně nehrozilo nebezpečí 

nepřátelských útoků. Nakonec však zvítězil návrh Stalina, který symbolicky vybral za 

dějiště konference dobytý Berlín
14

. (LAVERY, 2010).     

   

Churchill nakonec netrval na konání konference v Londýně a potvrdil, ţe je 

ochotný přijet do Berlína. Prosazoval však, aby byly na postupimské konferenci 

zastoupeny všechny tři vlády stejnoměrně a stejně tak se i účastnily všech jednání. Chtěl, 

aby kaţdá delegace bydlela ve svých vlastních prostorách, neboť nebyl ochotný opakovat 

situaci z Teheránu, kdy Američané a Rusové sdíleli jednu budovu. Pro zasedání pak mělo 

být podle Churchilla zvoleno neutrální místo. Opět nechtěl, aby se opakovala situace 

z konference na Jaltě, kde se kvůli chatrnému zdraví amerického prezidenta Roosevelta 

jednalo převáţně v prostorách americké delegace. (LAVERY, 2010).   

      

Místo konání konference se nacházelo v blízkosti Postupimi, v zámku 

Cecilienhof
15

, který nebyl poničen během války, na sovětském území. Pro delegace tří 

                                                           
14

 O místě konání konference zástupců tří největších vítězných mocností se dlouhou dobu před schůzí 

spekulovalo. Od začátku bylo jasné, ţe k jednání dojde na německé půdě. Po delším rozhodování padla volba 

na Postupim, která leţí nedaleko Berlína. (LAVERY, 2010) Dějiny Postupimi začínají jiţ v 10. století, kdy 

zde na řece Havel vznikla první slovanská osada, která jiţ nesla název Poztupimi. O čtyři století později se 

z Postupimi stalo město, které bylo od konce 17. století sídlem pruských králů. Postupim je tedy úzce spjatá 

s dynastií Hohenzollernů, která vládla v Prusku téměř pět set let.  
15

 Dějištěm konference se stal zámeček Cecilienhof. Jeho poloha byla velmi strategická, neboť leţí v odlehlé 

části na břehu jezera Jungfernsee a bylo poměrně snadné zde zajistit bezpečnost. (CHURAŇ, 2001 ) Mezi 

roky 1914 aţ 1917 nechal zámeček, který přečkal bez větší újmy i tvrdé boje o Berlín, vystavět poslední 

německý císař Vilém II. Pruský
15

 pro svého syna, korunního německého prince Viléma Pruského a jeho 

manţelku Cecílii z Meklenburska-Schwerinu, po které byl zámeček pojmenován. Výstavby Cecilienhofu, 

který měl připomínat venkovský dům anglických Tudorovců, se ujal později přední nacistický architekt Paul 

Schultze-Naumburg. V současné době je zámek vyuţíván jako luxusní hotel a také zde bylo vybudováno 

muzeum, které připomíná Postupimskou konferenci a především její důsledky pro poraţené Německo. Od 

roku 1990 je Cecilienhof na seznamu Světového dědictví UNESCO. (LAVERY, 2010) 
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mocností bylo vyčleněno zhruba pět desítek budov. Sověti dali místním obyvatelům na 

vystěhování pouze půl hodiny, a kdyţ pak na místo dorazily zahraniční delegace, často 

našly na stolech nedojedené zbytky jídla či poházené oblečení a dětské hračky. Členové 

britské delegace uvedli, ţe jim trvalo několik dnů, neţ uvedli pokoje do snesitelné podoby. 

Z většiny budov byl výhled na nedaleké jezero Griebnitz, ve kterém se však přes parné léto 

nesměli diplomati koupat, neboť zde plavalo ještě několik mrtvol. Ty se povalovaly také 

v ulicích zpustošeného Berlína. Přestoţe jiţ ze strany Němců nehrozilo ţádné nebezpečí, 

hygienické podmínky v okolí nebyly zrovna nejlepší. Vodovod byl na mnoha místech 

poškozený, nefungovala většina čisticích stanic a voda byla znečištěna splašky. Britové 

proto uvedli, ţe se kaţdý den koupali v dezinfekci. (LAVERY, 2010).   

     

Začátek konference byl 17. července v 17:00, v ten den bylo údajně krásné 

slunečné počasí, které dodávalo optimismu. Oficiálním názvem byla Konference v Berlíně, 

posléze se však vţilo spíše označení postupimská konference. Churchiil osobně nazýval 

jednání „Terminal“. Při průběhu konference se vycházelo ze zkušeností z Jalty a Teheránu. 

Vţdy dopoledne probíhala jednání ministrů zahraničí, kteří připravovali podklady svým 

šéfům pro kaţdodenní odpolední plenární zasedání. Těch se celkem konalo 13.  Kromě 

toho se konala četná interní jednání na niţších diplomatických úrovních, která však byla 

pro úspěch konference neméně důleţitá. Program schůze nebyl předem určený a vytvářel 

se aţ přímo na místě. Za předsedu konference navrhl Stalin Trumana, s čímţ Churchill bez 

výhrad souhlasil. (KOTYK, 1960)        

    

Na prvním zasedání se hovořilo o sloţení Organizace spojených národů. Churchill 

se neúspěšně snaţil zavést řeč na osud Poláků. Údajně byl však velmi unavený, a to i přes 

několikadenní dovolenou, na kterou odcestoval před konferencí. Na rozdíl od Stalina a 

Trumana, kteří se zdáli být velmi dobře připravení na schůzi, se Churchillovi zpočátku 

nedařilo prosazovat jeho názory. Stalin naopak působil velmi rozhodně a od prvních chvil 

vyuţíval svého výhodného postavení, neboť sovětská armáda kontrolovala území všech 

zemí východní Evropy. Mohl si tedy dovolit odmítat všechny návrhy, které se mu nelíbily. 

Bylo jasně znát, ţe Truman a Churchill k sobě mají blíţe. Poprvé se setkali v předvečer 

konference a vzájemně na sebe udělali podstatně lepší dojem, neţ očekávali, čímţ se mezi 

nimi zmírnilo počáteční napětí kvůli rozdílným postojům. Při společném soukromém 

obědě 18. července řešili, zda budou jednou země, které jsou nyní pod sovětskou 

nadvládou, svobodné. Oba se rovněţ shodli, ţe je moţné a výhodné ukončit válku 
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s Japonskem co nejdříve. (CHURCHILL, 1995)      

        

První den jednání se rovněţ řešila otázka, zda má Itálie vstoupit do Spojených 

národů. To se nezdálo zejména Churchillovi, který měl za to, ţe jsou vítězné mocnosti 

k Itálii jiţ tak velmi vstřícné. Především nemohl Italům zapomenout, ţe Británii vyhlásili 

válku v nejkritičtějším okamţiku konfliktu. Velká trojka také diskutovala o případném 

členství Číny v Radě ministrů zahraničí. (CHURCHILL, 1995)   

     

Následující dny se probírala situace ve Španělsku a v Jugoslávii. Británie odmítla 

provokace v Řecku. Stalin souhlasil s tím, aby se britské, americké a francouzské jednotky 

přemístily do jim vymezených okupačních zón v Rakousku. Při jednání o Německu 

narazili státníci hned v úvodu na problém s definicí Německa. Zatímco Stalin za Německo 

povaţoval to, co z něj zbylo po válce, podle Trumana bylo nutné uvaţovat o Německu ve 

stavu k roku 1937. Osmému a devátému plenárnímu zasedání dominovaly otázky 

uspořádání Evropy, návrat válečných zajatců a Polsko a jeho nové politické uspořádání a 

vymezení hranic. Důleţitá byla také jednání o vstupu Sovětů do války s Japonci a vyuţití 

atomové bomby.(CHURCHILL, 1995) 24. července se Truman s Churchillem zmínili 

Stalinovi o tom, ţe mají proti Japonsku novou velmi silnou zbraň. Nesdělili mu však, o co 

přesně se jedná. (SOMMERVILLE, 2009) Stalin však údajně o jaderné zbrani jiţ dávno 

věděl díky sovětským výzvědným sluţbám. (RADZINSKIJ, 1998)   

      

Poté byla konference přerušena, neboť se Churchill musel vrátit do Londýna kvůli 

parlamentním volbám. Před odjezdem uspořádal 23. července rozlučkový banket, na který 

pozval nejvýznamnější členy delegací a vojenské představitele. „Prezidenta jsem posadil 

po své pravici a Stalina po levici. Bylo proneseno mnoho projevů a Stalin, aniţ se 

přesvědčil, ţe všechen obsluhující personál opustil místnost, navrhl, aby se naše příští 

setkání konalo v Tokiu, Nebylo pochyb, ţe ruské vyhlášení války Japonsku přijde kaţdým 

okamţikem.“ (CHURCHILL, 1995, s. 638)        

   

Churchill nakonec utrpěl ve volbách poráţku. Přestoţe mohl v premiérském křesle 

setrvat ještě několik dnů, do zasedání parlamentu a jeho oficiálního odvolání, raději ihned 

po zveřejnění výsledků rezignoval. Churchill si byl totiţ vědom toho, ţe by mohl váţně 

ohrozit postupimskou konferenci. Pokud by na ní odjel jako poraţený odstupující premiér, 

neměl by právo uzavírat mezinárodní dohody. Pokud by tam neodjel, riskoval by, ţe by 
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konference pokračovala bez britské účasti. Proto raději ihned přenechal své křeslo 

Clementu Attleemu
16

, kterého prozřetelně vzal s sebou na konferenci jiţ před volbami, aby 

byl případně schopen vyjednávat po vítězství labouristů. (LAVERY, 2010) 28. července 

tedy Attlee společně se svým nově jmenovaným ministrem zahraničí Ernestem Bevinem 

odjel zpět do Postupimi. Konference poté pokračovala aţ do 2. srpna, kdy byla v 0:30 

oficiálně ukončena. (CHURAŇ, 2001)  Churchill se několik let po postupimské konferenci 

vyjádřil, ţe průběh i závěry jednání pro něj byly velkým zklamáním a koncem nadějí. 

Zcela jasně prohlásil, ţe kromě některých záleţitostí nepřebírá odpovědnost za ţádné 

závěry, které konference přinesla. „Během konference jsem připustil, aby názorové rozdíly, 

jeţ nebylo moţné odstranit ani při jednání u kulatého stolu, ani na kaţdodenních 

schůzkách ministrů zahraničí, zůstávaly nad námi trčet nevyřešeny. V důsledku toho se na 

regálech, kam byly odloţeny ad acta, nahromadila celá spousta problémů, na jejichţ 

řešení jsme se nedokázali dohodnout.“ (CHURCHILL, 1995, s.641)   

           

O samotném průběhu konference dlouhou dobu nebyly známé přílišné detaily. Na 

zasedání měli novináři zakázaný vstup
17

 a nemohli tak informovat o projednávaných 

tématech a průběţných dohodách. Veřejnost byla zcela závislá na oficiálních prohlášeních 

státníků, kteří s nimi však šetřili. Otázka novinářů byla tématem druhého zasedání 

postupimské konference. „Velká trojka“ se obávala toho, ţe si novináři kvůli nedostatku 

informací vymýšlejí. (CHURCHILL, 1995) Přesto však byla velká část dohod uzavřených 

na konferenci zprvu přísně tajná a k jejich odhalování docházelo aţ v následujících letech. 

To se týká i výstupních dokumentů podepsaných na konferenci. Protokol jednání byl 

                                                           
16

 Clement Attlee se narodil 2. ledna 1883 v Londýně. Byl vychován v rodině ze střední třídy. Po studiích na 

Oxfordské univerzitě začal slibnou kariéru advokáta po vzoru svého otce. Záhy však tuto práci opustil, aby se 

stal sociálním pracovníkem v londýnské čtvrti East End, později se stal členem britské Labour Party. Během 

první světové války slouţil v armádě a bojoval v Turecku, Iráku a také ve Francii. Attlee se postupně 

propracoval do špičky Labour Party a v roce 1922 se stal členem parlamentu. Brzy si získal velkou politickou 

moc a v polovině 30. let minulého století byl zvolen do čela strany. Během druhé světové války Attlee 

zastával post místopředsedy vlády Winstona Churchilla a v této pozici se osvědčil. Po skončení války v roce 

1945 jeho Labouristická strana zvítězila v parlamentních volbách a Attlee se stal premiérem.  V roce 1951 

však Labouristé utrpěli poráţku ve volbách a postavení Attlee bylo v ohroţení. O čtyři roky později 

rezignoval po dvaceti letech na post lídra Labouristické strany a přijal šlechtický titul. Zemřel 8. října 1967. 
17

 Churchill ve svých pamětech Druhá světová válka VI. vzpomíná, ţe zatímco na jednání v Teheránu a na 

Jaltě bylo pro novináře takřka nemoţné dostat se do blízkosti konání konference, jiţ druhý den postupimské 

schůze nedaleko jednacích prostor rozhořčeně pobíhaly necelé dvě stovky novinářů, kteří poţadovali přístup 

k informacím. Churchill souhlasil s tím, ţe by měla konference probíhat bez přímé přítomnosti tisku a 

v utajení, avšak navrhoval s tiskem jednat a prostřednictvím tiskových mluvčích je průběţně informovat o 

efektivitě postupimských jednání. To se však setkalo s neochotou Trumana a především Stalina. 

(CHURCHILL, 1995, s. 623) 
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v plném znění zveřejněn aţ v roce 1947, v SSSR dokonce aţ v roce 1955. (CHURAŇ, 

2001).  

 

 

3.2. Protokol jednání postupimské konference 

 

Protokol jednání postupimské konference, ve kterém jsou shrnuty závěry jednání 

v Postupimi, je rozdělen na 21 částí, které se většinou dále člení na další oddíly. První část 

se zabývá zřízením rady ministrů zahraničních věcí. Tato rada, sestavená z  ministrů 

zahraničních věcí Velké Británie, Sovětského svazu, Číny, Francie a Spojených států, bude 

mít za úkol provést potřebné přípravné práce pro mírové uspořádání – jedná se především 

o mírové smlouvy s Itálií, Rumunskem, Bulharskem, Maďarskem a Finskem i 

s Německem. Druhá část se týká politických a hospodářských zásad upravujících nakládání 

s Německem v počátečním období kontroly. Na postupimské konferenci byly za prvé 

schváleny politické zásady, které určují rozdělení kontrolní moci nad německým územím. 

     

Oddíl seznamuje s cíli okupace Německa, coţ jsou primárně odzbrojení a 

demilitarizace, likvidace průmyslu vyuţitelného k válečné výrobě, zrušení všech 

nacistických zákonů, potrestání válečných zločinů, reorganizace soudnictví i decentralizace 

německé politické struktury. Důleţité je rovněţ podporovat všechny demokratické 

tendence v Německu, zejména politické strany. Za druhé státníci na konferenci schválili 

hospodářské zásady. Tato část vymezuje, ţe bude v Německu zakázána a znemoţněna 

výroba zbraní, střeliva i lodí a letadel. K tomu patří také zákaz výroby látek a strojů, které 

by mohly slouţit k válečným účelům. V protokolu je rovněţ zakotvena snaha o 

decentralizaci a co největší omezení německého hospodářství a jeho zaměření především 

na zemědělství a domácí mírový průmysl. Spojenecká kontrola německého hospodářství 

by měla být jen v nutné míře.   

  

Další oddíl se věnuje německým reparacím, v jaké výši a jakým způsobem budou 

vůči které zemi odváděny. Například SSSR si bude nárokovat vyplacení reparací z pásma, 

které okupuje. Spojené království, Spojené státy americké a další země pak budou 
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vyplaceny ze západních pásem. Protokol stanovuje přesná pravidla pro rozdělení 

německého válečného majetku i například obchodního loďstva a zavazuje mocnosti 

k vytvoření kontrolních orgánů, které budou na německý majetek dohlíţet.    

 

Pátý oddíl Protokolu řeší otázku města Královce a přilehlé oblasti, které mocnosti 

de facto přisoudily Sovětskému svazu. V šestém oddílu mocnosti slibují postavit válečné 

zločince před spravedlivý soud a potrestat je za jejich činy s tím, ţe je nutné tak učinit co 

nejdříve. Podrobnosti procesů však teprve hodlají zástupci vítězných států projednat.  

V sedmém oddílu mocnosti vyslovily ochotu dále prodiskutovat míru pravomocí rakouské 

prozatímní vlády. Dohodly se však, ţe na Rakousku nebudou vymáhány reparace. 

  

Osmý oddíl se týká Polska a obsahuje deklaraci o fungování polské prozatímní 

vlády. Mocnosti se zavazují tuto vládu podpořit a přijmout nezbytná opatření na ochranu 

zájmů vlády, Poláků a jejich majetku. Zároveň však mocnosti vyzývají k uspořádání 

svobodných voleb v co nejbliţší době. Nedokázaly se ale dohodnout na západních 

hranicích Polska s tím, ţe jejich konečné určení bude odloţeno aţ do mírového uspořádání. 

  

Devátý oddíl oznamuje plán na uzavření mírových smluv s Itálií, Bulharskem, 

Finskem, Maďarskem a Rumunskem a jejich přijetí do Organizace spojených národů s tím, 

ţe těmito smlouvami se bude zabývat nová Rada ministrů zahraničních věcí. K oddílu je 

připojen rovněţ článek Charty Spojených národů o podmínkách pro přijetí států. 

Následující části Protokolu se zabývají územním poručenstvím, které však rovněţ projedná 

teprve Rada ministrů zahraničních věcí na svém zářijovém zasedání v Londýně, či 

nezbytností prozkoumat postup spojeneckých kontrolních komisí v Rumunsku, Bulharsku 

a Maďarsku, k čemuţ budou vytvořeny speciální komise. Zvláštní komise prošetří rovněţ 

ropné zařízení v Rumunsku.          

   

Z českého (československého) pohledu je nejdůleţitějším oddílem v pořadí 

dvanáctý, který upravuje transfer německého obyvatelstva a fakticky povoluje nejen 

Československu, ale také Polsku a Maďarsku vystěhovat ze svého území Němce. Mocnosti 

si kladou jedinou podmínku – transfer musí být prováděn spořádaně a humánně.   

 

V krátkosti Protokol stanovuje, ţe se v brzké době blíţe projedná otázka 

mezinárodního pásma v Tangeru, sporná záleţitost Černomořské úţiny i mezinárodních 
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vnitrozemských vodních cest. Mocnosti se shodly, ţe je třeba svolat znovu evropskou 

vnitrozemskou dopravní konferenci, přičemţ se sovětská vláda zavázala k účasti. 

V neposlední řadě se mocnosti dohodly, ţe kaţdá z nich zašle svému zástupci v Kontrolní 

radě pro Německo směrnici, ve které jej seznámí se závěry konference. Rovněţ bude 

vypracována dohoda o pouţití spojeneckého majetku na reparace satelitních států nebo 

jako válečné kořisti. V závěrečném oddílu se oznamuje, ţe se v době konference konala 

setkání náčelníků štábů tří vlád, na nichţ se jednalo o vojenských věcech společného 

zájmu.  
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4. MEDIÁLNÍ OBRAZ POSTUPIMSKÉ KONFERENCE 

V DOBOVÉM ČESKOSLOVENSKÉM TISKU 

 

 

4.1. Charakteristika vybraných periodik 

 

Nestranický deník Mladá fronta (dále pod zkratkou MF) začal vycházet na začátku 

května 1945. Vycházel denně v rozsahu čtyři aţ šest stran. Přinášel informace o domácím i 

zahraničním dění, ale také například o kultuře. V následujících letech se několikrát změnil 

podnázev deníku -  Deník československého svazu mládeţe (1945), Deník ČSM (1968), 

Deník Ústředního svazu socialistické mládeţe (1970) či Deník čs. mládeţe (1989).   

Rudé právo (dále pod zkratkou RP) vycházelo od září 1920 jako ústřední tiskový 

orgán Komunistické strany Československa. Ve dvacátých letech a na začátku třicátých let 

minulého století bylo vydávání deníku často nepravidelné či dočasně přerušeno. Během 

druhé světové války Rudé právo vycházelo ilegálně. Po skončení války začal deník opět 

vycházet oficiálně a stal se nejprodávanějším periodikem. Na čtyřech aţ šesti stranách 

Rudé právo informovalo o domácích i zahraničních událostech.  

Pod titulem Svobodné noviny (dále pod zkratkou SN), s podtitulem list Sdruţení 

kulturních organizací, vycházel po skončení druhé světové války deník, který do té doby 

publikoval jako Lidové noviny. Ke změně jména došlo po osvobození Československa, 

neboť list vycházel oficiálně během druhé světové války. Deník Lidové noviny byl zaloţen 

jiţ na konci 19. století a v jeho redakci se vystřídala řada českých spisovatelů, jako 

například Karel Čapek, Karel Poláček či Jan Drda. Svobodné noviny informovaly na svých 

stránkách o záleţitostech uvnitř země i o dění v zahraničí.   

Konzervativní, křesťansky orientovaný deník Lidová demokracie (dále pod 

zkratkou LD), s podtitulem orgán Československé strany lidové, začal pod tímto názvem 

vycházet v květnu 1945. Do té doby periodikum vycházelo pod titulem Lidové listy, které 

byly zaloţeny jiţ v roce 1919. V roce 1994 bylo vydávání Lidové demokracie zastaveno.  
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Deník Právo lidu (dále pod zkratkou PL) vycházel od roku 1893 s cílem hájit zájmy 

lidové – dělníků, maloţivnostníků a rolníků. Profiloval se jako ústřední orgán 

Československé sociálně demokratické strany dělnické. Deník vycházel dvakrát denně, 

ráno a jako večerník. Deník informoval o domácích i zahraničních událostech.  

 

 

4.2. Analýza jednotlivých článků 

 Všechny zprávy související s postupimskou konferencí pocházejí z období 2. 

červen aţ 9. září 1945.  V textu odkazuji pouze na přímé citace. V závěru práce poté 

uvádím kompletní seznam všech textů, které se týkají postupimské konference a vyšly ve 

sledovaném období ve vybraných denících.  

 

 

4.2.1. Mladá fronta  

 

4.2.1.1. Mladá fronta a konference 

Mladá fronta se na svých stránkách zmiňuje o konání Postupimské konference, 

kterou však zatím označuje pouze jako schůzi „velkých tří“, jiţ 2. června, coţ je nejdříve 

ze všech sledovaných dobových periodik. Stručnější zpráva převzatá od agentury Reuter 

s názvem Vojenské spojenectví SSSR, Británie a USA se nachází na druhé straně a týká 

se domněnek ohledně projednávaných témat. Především se zajímá, jaký dopad bude mít 

schůze na Německo, přičemţ zcela jistě dojde k jeho naprostému odzbrojení. Konference 

zřejmě bude mít vliv také na zajištění míru a na poválečné uspořádání světa.   

Mezi kratšími zprávami ze světa, které jsou většinou přebírány od tiskové agentury 

Reuter
18

, je také zpráva, která má čistě informativní charakter, ţe Zvláštní vyslanec 

(amerického) prezidenta Trumana Harry Hopkins měl třetí rozhovor s maršálem 

                                                           
18

  Zpravodajskou agenturu Reuter zaloţil v roce 1851 v Londýně německý imigrant Paul Julius Reuter, který 

měl ţidovské kořeny. Sídlem první britské tiskové agentury se stal Londýn. Od roku 2008 je součástí 

společnosti Thomson Reuters, která sídlí v New Yorku. Zpravodajství agentury odebírají abonenti po celém 

světě.  
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Stalinem. Je tedy zřejmé, ţe diplomatické přípravy na jednání „velkých tří“ byly jiţ 

v plném proudu. 9. června 1945 se na titulní straně MF objevuje kratší zpráva opět 

agentury Reuter O chystaných konferencích představitelů světových mocností, kde je 

opět v krátkosti a bez podrobností připomínána postupimská konference.  

Od poloviny června zpráv týkajících se postupimské konference výrazně přibývá. 

14. června 1945 MF přináší první detaily o Postupimské konferenci v nesignované titulní 

zprávě Velká trojka na nejlepší cestě k naprosté dohodě, ve které informuje, ţe 

americký prezident Truman jiţ sdělil přesný čas a místo konání velké konference. Zároveň 

vyjmenoval, kdo se jednání zúčastní, a vyjádřil naději, ţe bude konference úspěšná. V další 

agenturní zprávě Zbytečná námaha reakčního tisku USA MF rekapituluje úspěchy 

vítězných mocností při poráţce Německa a jeho následného rozdělení. 15. června vychází 

na titulní straně krátká agenturní zpráva, která spekuluje o tom, ţe by schůzka velké trojky 

mohla probíhat ve Vídni.  

Na druhé straně vydání ze dne 16. června MF publikuje agenturní zprávu President 

Truman o budoucí schůzce, ve které nový americký prezident přiznal, ţe místo konání 

konference je jiţ vybrané. Odmítl však sdělit, kde se bude jednání odehrávat. Zároveň 

vyjádřil naději, ţe se na schůzi dosáhne uspokojivé dohody, neboť všechny země vyjádřily 

ochotu spolupracovat. Na titulní straně informuje 17. června krátká zpráva agentury Reuter 

Schůzka tří přece v Berlíně? o tom, ţe je téměř jisté, ţe se konference odehraje v okolí 

německého Berlína. V následujících dnech frekvence zpráv o Postupimské konferenci a 

událostech s ní spojených lehce poklesla.  

Dne 23. června vychází na druhé straně MF kratší zpráva o schůzi mocností 

v americkém San Francisku, která byla jedním z mnoha přípravných jednání na konferenci 

v Postupimi. 1. července se deník na druhé straně zmiňuje o účasti britského ministra 

zahraničí Anthony Edena na konferenci. MF se odkazuje na britský deník The Daily 

Telegraph, podle kterého by mohla být konference zahájena jiţ 9. července. Na průběh 

konference by, jak píše MF 5. července, mohly mít dopad také parlamentní volby v Anglii. 

„Volby se budou konat 5. července, ale poněvadţ se musí sbírati volební hlasy britských 

vojáků v Evropě a na Dálném východě, nebudou výsledky oznámeny dříve neţ 26. 



 26 

července. Mezitím Churchill a Attlee odjedou do Berlína, aby se zúčastnili konference 

tří.“
19

  

Další zpráva přímo související s konferencí se v MF objevuje aţ 15. července, do té 

doby se noviny zajímají spíše neţ o dění na zahraniční politické scéně raději o svaz 

mládeţe či ţně. Na druhé straně vychází zpráva Poslední chvíle před schůzkou, kterou 

MF přebrala od agentury Reuter. Ve zprávě se píše o pohybu a aktivitách osobností, které 

se konference zúčastní. Veřejnost však stále přesně neví, kde ani kdy se schůze uskuteční. 

Ve zprávě se proto objevují nepodloţené domněnky, ţe se bude konference konat 

v prvních dnech následujícího týdne. „President Truman má vystoupiti z lodi v Antverpách 

po osmé hodině v neděli a projet automobilem čtyřicetikilometrovou trať k bruselskému 

letišti, odkud poletí do Berlína.“
20

    

V den začátku konference, tedy 17. července, se však MF neobjevuje o jejím 

zahájení ţádná zmínka. Poprvé deník reaguje na zahájení konference aţ o dva dny později, 

19. července nesignovanou zprávou na titulní straně Na půdě poraţeného Německa 

triumfální schůzka Velké trojky. „Schůzka předáků tří spojeneckých velmocí Sovětského 

svazu, Velké Británie a Spojených států zastínila všechny ostatní mezinárodní politické 

události tohoto týdne...Spojenečtí korespondenti připomínají, ţe aţ do závěrečného 

komuniké bude zachována přísná důvěrnost o výsledcích všech porad. Panuje však dojem, 

ţe konference je na velmi dobré cestě.“
21

  Jak zde MF upozorňuje, do konce konference 

nebudou mít novináři přístup k průběţným závěrům schůze. Přesto téměř kaţdý den 

vychází na stránkách MF tematický článek, který se snaţí čtenáře informovat o jakékoliv 

novince týkající se Postupimské konference. Většinou se jedná o přejaté zprávy 

zahraničních agentur. MF se však snaţí získat jakékoliv informace a nebrání se ani 

neověřeným spekulacím „ze zákulisí“ jednání.  

Dne 20. července přebírá MF zprávu Schůzka tří: Osud Německa na vahách 

spravedlnosti od agentury Reuter. „Tempo konference velké trojice se zrychluje a zdá se, 

ţe jiţ byla učiněna důleţitá rozhodnutí o poválečné Evropě.“
22

 Zpráva, otištěná na titulní 

straně, informuje o tom, ţe velká trojice koná pravidelné porady a momentálně sestavuje 

program dalších diskusí, o jejichţ tématech se ve zprávě rovněţ spekuluje. 21. července 
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MF přibliţuje atmosféru konference v titulním článku Generalissimus Stalin připíjí 

umělci: Srdečná nálada v Postupimi. „Britský ministr zahraničí Eden se jiţ zcela zotavil 

z indispozice, jeţ mu znemoţnila zúčastniti se včerejší večeře. Churchill a Stalin několik 

hodin rozmlouvali prostřednictvím tlumočníků. Po večeři se v „Bílém domě“ v Postupimi 

konal hudební večírek, na němţ známý americký pianista Eugene List zahrál na verandě, 

odkud bylo vidět na jezero, Čajkovského klavírní koncert, Chopinovu polonaisu a tři 

skladby ruského skladatele Šostakoviče. Stalin poté vstal a připil Listovi, který zahrál ruské 

i americké národní písně. Poté zahrál i Truman, jehoţ matka byla učitelka hudby. Zahrál 

na Stalinovu ţádost Beethovenův menuet. Večírek skončil kolem 11 hodiny večerní.“
23

  

Dne 22. července deník zmiňuje, ţe bude Konference tří přerušena kvůli 

vyhlášení výsledků britských parlamentních voleb. O dva dny později se na titulní straně 

MF objevuje zpráva Nesmírná důleţitost postupimské konference, ve které se deník 

odvolává na blíţe neurčeného komentátora sovětského listu Pravda. „Zkušenost ukázala, ţe 

bez dalšího vývoje spolupráce tří velmocí v období poválečném nemůţe být trvalého 

míru.“
24

 V článku se objevují nepodloţené domněnky o narušitelích konference s tím, ţe 

v Evropě i mimo ni jsou stále ještě Hitlerovi obhájci a stoupenci, kteří jsou zaujatí proti 

míru a bezpečnosti a snaţí se obnovit německý imperialismus. Podle MF je konference 

v Postupimi rozhořčila a podnítila k novým narušitelským krokům. 25. července zpráva 

Konference tří pokračuje uklidňuje čtenáře, ţe konference bude pokračovat, přestoţe 

britští delegáti odcestují domů kvůli volbám do anglické poslanecké sněmovny. V nejbliţší 

době se však mají opět vrátit. „Okolnost, ţe konferenční práce budou pokračovat, jasně 

ukazuje, ţe jsou stále ještě četné důleţité otázky, o nichţ musí představitelé tří velmocí 

rozhodnout.“
25

  

O výsledcích britských voleb MF píše 27. července na titulní straně ve zprávě 

agentury United Press
26

 Zásadní zvrat v tradiční anglické politice, zdrcující poráţka 

konzervativců. Jak jiţ název povídá, Winston Churchill, který doposud vedl postupimská 

jednání, utrpěl ve volbách prohru, a v křesle jej nahradil Clement Richard Attlee, vůdce 

labouristické strany. Ten rovněţ nahradil Churchilla na konferenci v Postupimi. 
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Z úvodníku MF Zdravíme socialistickou Anglii, s podpisem Benda, je patrné, ţe redakce 

změny směrem k levici ve Velké Británii uvítala. Na druhé straně vydání MF zveřejňuje 

rozhovor agentury Reuter s Attleem Ministerský předseda Attlee k Reuterovu 

zpravodaji: „Je zapotřebí nového světového řádu“. „Jsem přesvědčen, ţe britská 

demokracie můţe prodat obrovský přínos k výstavbě světového míru a blahobytu.“
27

   

Stejně tak plní zvrat v britské politice, který měl velmi výrazný vliv na 

Postupimskou konferenci, strany MF i v několika dalších dnech. 28. července vychází na 

titulní straně zpráva Světový ohlas vítězství Labour Party: Nálada na bursách klesá, u 

lidu stoupá. V závěru zprávy se objevuje zmínka o dopadu změn na konferenci. 

Spojenečtí pozorovatelé v Postupimi podle zprávy MF soudí, ţe vítězství dělnické strany 

se v podstatě nijak nedotkne schůze tří státníků v jejích konečných fázích. „Vysoký 

sovětský hodnostář prohlásil, ţe ať uţ se vrátí Churchill nebo Attlee jako ministerský 

předseda, bude to stejně Velká Británie, jeţ se vrací na konferenci.“
28

  29. července MF 

shrnuje na druhé straně všechny zásadní události posledních dnů do článku Střediska 

světového zájmu: Britské volby, schůzka Velké trojky, proces s Pétainem
29

. V odstavci 

věnovaném Postupimi je zmínka, ţe bylo oficiálně oznámeno, ţe konference bude 28. 

července pokračovat a Attlee jiţ odcestoval do Postupimi. Ani Churchill ani Eden se tam 

však jiţ nevrátili. Dále se v článku v krátkosti uvádí další informace o tom, kdo se s kým 

sešel v rámci konference na niţší úrovni jednání. Bliţší podrobnosti však MF nemá.  

Několik dnů poté se MF o konferenci vůbec nezmiňuje. Další zpráva přichází aţ 3. 

srpna, tedy den po skončení konference. Na titulní straně MF se objevuje Závěrečná 

zpráva z Postupimi – Odsun Němců z ČSR se zásadně uznává. Je samozřejmé, ţe MF 

zajímá především dopad schůze na Československo, tím spíše, ţe se rozhodovalo o v té 

době velmi aktuálním a kontroverzním tématu odsunu Němců. „Nás pochopitelně bude 

zajímat nejvíce ta část závěrečné zprávy, která pojednává o našich problémech, zejména o 

odsunu Němců z pohraničí. Na konferenci byl tento náš problém také projednáván, a jak 

vyplývá z komuniké, byl také zásadně uznán.“
30

  Zpráva dále vypočítává, čeho všeho bylo 
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na konferenci dosaţeno, jako je například snaha zabránit dalšímu ohroţování míru ze 

strany Německa či ustanovení organizací hlídajících mír. „Polsko, Československo a 

Maďarsko se ţádají, aby přerušily odsun německého obyvatelstva, a to do té doby, kdy tato 

otázka bude podrobněji přezkoumána, při čemţ však se tento odsun zásadně uznává,“
31

 

cituje MF závěrečnou zprávu z Postupimi. Deník však nepřináší ţádnou reakci 

československé vlády ani vlastní komentář. Pouze konstatuje, ţe se jedná o velký úspěch 

pro naši zemi. Na druhé straně pak MF publikuje stručnější agenturní zprávu Velká trojka 

děkuje Churchillovi a Edenovi.  

Dne 4. srpna začíná série víceméně kladných a nadšených reakcí na postupimskou 

konferenci. Na titulní stranu MF umisťuje řadu kratších článků o názorech světových lídrů, 

jako například Delegát „Junta Espanola“ o Postupimi, Londýn: Postoj proti Francovi 

ve Španělsku, ve kterém španělská inteligence v zahraničí v čele s diplomatem a 

spisovatelem Salvadorem de Madariagou uvítala výsledky konference, které podle ní 

znamenají smrtelnou ránu pro Franca
32

, Francovo Španělsko je znepokojeno a odsuzuje 

Stalina, ţe na konferenci vrazil Španělsku dýku do zad, Moskva: Ruské veřejné mínění 

spokojeno s výsledky konference, kde sovětská média vyzdvihují, ţe konference utuţila a 

zdokonalila metody spolupráce a rovněţ je přenesla do nových oblastí. Britská média pak 

označila Postupim za důleţitý mezník na cestě k znovuvybudování Evropy. 

 Přibývá také mnoţství reakcí na odsun Němců. Například 5. srpna patří titulní 

strana MF článku Program vlády národní fronty se vyplňuje: Budeme mít republiku 

bez Němců a Maďarů, v rámci kterého deník publikuje v celém znění ústavní dekret 

presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství 

osob národnosti německé a maďarské.  

Od 7. srpna se pozornost médií soustředí především na svrţení atomové bomby na 

Japonsko. Ve druhé polovině srpna a v září hodnotí MF dění v zahraničí celkově, 

vyzdvihuje nejdůleţitější události války a zajímá se o snahy o vybudování nového, snad 

lepšího světa. Nejvíce prostoru dostávají Francie, Velká Británie a USA. Jde však pouze o 

telegrafické zprávy ryze informativního charakteru. Většina článků se týká především dění 

na domácí půdě, obnovy republiky a jejího rozvoje. MF nezapře typicky levicový nadšený 
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pohled na hospodářské a politické úspěchy, úţasnou mládeţ apod. O postupimské 

konferenci se MF v srpnu přímo jiţ nezmiňuje.  

 Dne 8. září vychází na titulní straně Projev ministerského předsedy k britským 

novinářům: Otázka odsunu Němců z Československa, kde československý ministerský 

předseda Zdeněk Fierlinger rozebírá problém odsunu Němců z Československa jednak 

z hlediska postupimského prohlášení, jednak z hlediska československého veřejného 

mínění. „Stále ještě zbývají v Československu skoro tři miliony Němců, jichţ se týká 

postupimská deklarace, která vyzvala československou a polskou vládu, aby zastavily 

odsun Němců, dokud nebude moţno učinit příslušná opatření pro spořádanou a lidskou 

evakuaci.“
33

  Poslední zprávu k tématu Britská vláda uznává oprávněnost transferu 

Němců: Anglie sleduje se zájmem otázky týkající se Československa MF publikuje 9. 

září na titulní straně.  

 

 

4.2.1.2. Shrnutí MF 

 

Mladá fronta přináší téměř kaţdý den, s výjimkou víkendů, telegrafické zprávy o 

zahraničních událostech, ke kterým většinou došlo předchozího dne, přičemţ frekvence 

zpráv se během týdne velmi lišila. V některých dnech tvořily informace o zahraničních 

událostech většinu vydání, jindy se MF o zahraničí nezmiňuje téměř vůbec. Jediným 

tématem, který nechybí v ţádném čísle, je spolupráce se Sovětským svazem, na který se 

Československo nově orientovalo. Téměř všechny zprávy se týkají války, často informují o 

stíhání válečných zločinců a jejich soudech, jmenování nových vlád, o vývoji situace ve 

všech koutech světa, o nových usneseních světových lídrů i o nových mezinárodních 

dohodách. Druhou linii zahraničního zpravodajství tvoří vztah Čechů a Němců.   

Postupimské konferenci a s ní souvisejícím událostem Mladá fronta věnuje 

poměrně velký prostor. Většinou však nemá dostatek bliţších informací a uchyluje se 

k pouhému konstatování faktů, které jen zřídka doplňuje o vlastní domněnky. Ty se pak 
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týkají především pravděpodobných témat konference a jejího průběhu – jako dlouho a kde. 

Deník se ve většině případů raději odvolává na další zdroje, ať jsou to britské, americké či 

sovětské listy. Hlavním zdrojem je agentura Reuter. Mladá Fronta však překvapivě vůbec 

nevyuţívá materiály Československé tiskové kanceláře (ČTK).  

 

4.2.2. Rudé právo 

 

4.2.2.1. Rudé právo a konference 

Rudé právo se přímo o postupimské konferenci poprvé zmiňuje aţ v polovině 

června. Do té doby vychází několik zmínek o diplomatických jednáních mezi Sovětským 

svazem, Velkou Británií a Spojenými státy, jako například zpráva o schůzi Eisenhowera, 

Montgomeryho a Ţukova z rubriky Za hranicemi ze dne 6. června. RP samozřejmě 

informuje o rozdělení Německa na čtyři kontrolované zóny (7.6. - Vlády sovětského 

svazu, Anglie, Ameriky a Francie převzaly v Německu nejvyšší moc) či o konferenci 

v San Francisku a vzniku  Spojených národů (9.6. – Konference v San Francisku bude 

skončena).  

Aţ 15. června konečně vychází první přímá zmínka o postupimské konferenci. Na 

titulní straně se objevuje zpráva přejatá od agentury Reuter Churchill o schůzce tří, ve 

které britský ministerský předseda oznamuje, ţe Stalin se schůzí souhlasil. Premiér však 

odmítl sdělit, kdy a kde se bude konference konat. Podle spekulací The New York Times, 

publikovaných ve zprávě v RP, by se mohlo jednání uskutečnit ve Vídni krátce po 

skončení parlamentních voleb ve Velké Británii. 

 Hned další den vychází na druhé straně RP prohlášení amerického prezidenta 

Trumana Jednota spojenců zárukou míru, kde se vyjadřuje mimo jiné k plánované 

schůzce tří. Potvrdil, ţe jiţ bylo rozhodnuto o místu a termínu konference. Detaily však 

odmítl sdělit. Jen upozornil, ţe novináři budou mít na schůze vstup zakázaný. 19. června je 

na titulní straně RP oznámení, ţe Konference o Německu má být v Postupimi. „Z 

Washingtonu se oznamuje, ţe maršál Stalin, president Truman a britský ministerský 

předseda Churchill budou patrně přihlíţet triumfálnímu pochodu vybraných jednotek 

Rudé, americké a britské armády berlínskými ulicemi... Praví se, ţe konference se bude 
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konat buď v Novém paláci v Postupimi nebo u Wannsee.“
34

 V následujících dnech je 

hlavním tématem na stránkách RP sílící protiněmecká nálada v Československu, snahy 

vypořádat se s Němci a budování znovu nabytého pohraničí.  

Dne 28. června se prezident Truman vyjadřuje o důleţitosti budování světového 

míru a  nové charty Spojených národů. Důleţitost nadcházející konference však ve svém 

výčtu nezmiňuje. Pozornost si Postupimská konference vyţádala aţ 1. července, kdy se na 

titulní straně objevuje agenturní zpráva Koncem příštího týdne v Postupimi: Schůzka 

Stalina, Trumana a Churchilla, kde RP tlumočí mezinárodní spekulace, jaká témata se 

zřejmě budou na jednání probírat. Rovněţ přináší informaci, ţe se konference bude konat 

9. aţ 16. července. 6. července deník publikuje stručnou zprávu, ţe Churchill jede na 

dovolenou před velkou schůzkou v Postupimi a před volbami. Podle blíţe 

nespecifikovaných španělských médií by se měl předseda britské vlády v příštích dnech 

setkat s Trumanem. O dva dny později se podle RP Churchill jiţ nachází v jiţní Francii. 

10. července se na druhé straně RP věnuje také Trumanovi, který jiţ odletěl do Berlína. 

„Rozhlasový komentátor washingtonského rozhlasu prohlásil, ţe president Truman vzal 

s sebou asi sto poradců. Očekává se, ţe president bude mimo Spojené státy asi pět aţ sedm 

neděl a ţe po berlínské schůzce navštíví Itálii a Londýn.“
35

  Druhý den se na titulní straně 

RP objevují spekulace, ţe bude Schůzka tří 17. července?  

           

 Dne 14. července si je RP jiţ jisté, ţe Konference započne 17. července. „Z 

otázek, jimiţ se bude zabývat světová mírová konference a které budou rovněţ předmětem 

porad v Berlíně, je především asi 30 sporných hraničních otázek v Evropě a nároky na 

německá území, které vznášejí Holandsko, Belgie, Francie, Československo a Polsko, jakoţ 

i územní nároky Francie a Jugoslávie vůči Itálii...za nejnaléhavější úkoly postupimské 

schůze se povaţují: okupace a dozor nad demilitarizací Německa, německá reparace a 

jejich provádění, jakoţ i budoucnost čtvrté říše.“
36

 Druhý den však RP opět spekuluje o 

termínu konference a ze zpravodajství zahraničních médií se snaţí zjistit, co moţná nejvíce 

informací Před konferencí tří, například ţe Stalin přerušil svá jednání v Číně, Truman je 

jiţ na cestě a Churchill si vychutnává poslední dny dovolené.   

 

                                                           
34

 NESG. Konference o Německu má být v Postupimi. Rudé právo, 19.6.1945, r.1, č.37, s.1 
35

 REUTER. Truman jiţ odletěl do Berlína. Rudé právo, 10.7.1945,  r.1, č.53, s.2 
36

 REUTER/TASS. Konference započne 17. července. Rudé právo, 14.7.1945,  r.1, č.57, s.2 



 33 

V den zahájení konference, tedy 17. července, RP překvapivě reaguje okamţitě a 

týţ den přináší na titulní straně zprávu Před uspořádáním nové epochy míru a 

bezpečnosti Stalin, Truman a Churchill v Postupimi, ve které jako obvykle čerpá 

informace od agentury Reuter. „Čtvrti, kde jsou ubytováni tři státníci a jejich štáby, byly 

uzavřeny a nařízena přísná uzavírací hodina, aby bylo zabráněno německým civilistům 

vycházeti.“
37

 Na základě zpravodajství agentury TASS pak RP přináší rovněţ výčet 

nejdůleţitějších členů jednotlivých delegací.  

 

Od této chvíle se RP stejně jako většina ostatních médií snaţí získat jakoukoliv 

informaci o průběhu konference. Na rozdíl například od MF však příliš nevěří 

nejrůznějším domněnkám, vybírá si pouze fakta z důvěryhodných, v drtivé většině případů 

jmenovaných zdrojů. 18. července tedy stejně jako agentura Reuter i RP píše o obědu 

Trumana a Stalina za doprovodu ministrů zahraničí (Schůzka generalissima Stalina a 

amerického presidenta Trumana). „Generalissimus Stalin přijel autem, oblečen ve 

stejnokroji. Návštěva trvala asi dvě hodiny.“ 
38

 Ten samý den se na titulní straně objevuje 

také zpráva zpětně informující o oficiálním začátku konference 17. července symbolicky 

v 17:00. 

 

Dne  19. července je jiţ jasné, ţe Světový zájem o schůzku tří je opravdu 

rozsáhlý. Jak píše RP na základě zpráv agentury TASS
39

 a komentáře deníku Krasnaja 

Zvezda, konference zastínila veškeré ostatní mezinárodní politické události. RP ve zprávě 

na titulní straně rovněţ připomíná starší obdobné konference (Krym, Teherán), které byly 

důleţité pro budování světového míru. Na straně dva téhoţ vydání RP publikuje sloupek, 

nazvaný prostě Konference tří. Autor M. Galuška zde přináší vlastní analýzu událostí, 

která je jedním z mála vlastních názorových článků na stránkách RP. „Ve skutečnosti, ţe 

v kolébce německého militarismu zasedají k důleţitému jednání vůdcové tří mírumilovných 

států, které dovršily poráţku fašismu v Evropě, je třeba spatřovati symbol definitivního 

zlomení fašistické vojenské moci. V místech, odkud tak často vycházely rozkazy k zločinným 
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útokům na Evropu, konferují nyní tři státníci o mírovém uspořádání světa.“
40

   

      

Další den RP na titulní straně poněkud optimisticky hlásí Nejobtíţnější problémy 

rozřešeny: Třetí den konference v Postupimi s tím, ţe se zdá, ţe jiţ byla projednána 

nejdůleţitější témata poválečného uspořádání Evropy, zejména budoucnost Německa. 

Zpráva se však týká především oficiální večeře, kterou Truman pořádá ve svém 

„postupimském Bílém domě“ pro Stalina a Churchilla a jejich čtyřčlenný doprovod. Na 

druhé straně vydání z 22. července se objevuje stručná agenturní zpráva, ţe Postupimské 

porady zdárně pokračují, avšak budou dočasně přerušeny kvůli britským parlamentním 

volbám.  

  

Další zmínka o konferenci vychází v RP o dva dny později ve zprávě Pozornost 

světa soustředěna na Berlín, která je umístěna rovněţ na druhé straně. Tentokrát RP 

čerpá především z  komentáře moskevského listu Pravda. „Rozbor tiskových komentářů o 

berlínské konferenci vede k závěru, ţe ti, kdoţ si přejí jednání podlomit, se budou pokoušet 

záměrně zdiskreditovat porady tím, ţe budou kupit problém na problém, aby bylo veřejné 

mínění odvráceno od hlavní otázky, jíţ je posílení vítězství, plynoucí z morální a politické 

poráţky všech stop fašistického vlivu…Jisté kruhy pracují k tomu, aby vytvořily nová 

semeniště mezinárodních provokací.“
41

       

    

Ve vydání 25. července RP publikuje zprávu Dnes komuniké?:Mírová 

konference před zakončením. Podle deníku se konference blíţí ke konci a všichni napjatě 

očekávají závěrečné komuniké s výstupy jednání. RP po vzoru zahraničních médií 

spekuluje, ţe konference skončí ještě před vyhlášením výsledků voleb do britského 

parlamentu, kvůli kterým musel Churchill odjed zpět do Londýna. Zpráva RP se však 

skládá ze tří kratších zpráv agentury Reuter a na závěr si deník protiřečí tvrzením, ţe bylo 

v Postupimi úředně oznámeno, ţe konference tří státníků bude pokračovat i tehdy, kdyţ 

Churchill, Eden i Attlee odjedou do Anglie. Poté RP dva dny mlčí a aţ 27. července přináší 

Výsledky anglických voleb a informuje o drtivém vítězství Dělnické strany s tím, ţe 

britský král vyzval Attleeho k sestavení vlády. Druhý den se výsledkům a důsledkům 

britských voleb věnuje titulní strana RP, kde se objevuje série kratších zpráv: Mocný 

přesun do leva v Anglii: Dělnická strana má 60%většinu v parlamentě; Vláda Labour 
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Party v Anglii. Ve velmi krátkém oznámení Nový premiér Attlee odjíţdí dnes na 

schůzku tří RP informuje, ţe hned druhý den budou po Attleeho příjezdu v Postupimi 

obnovena jednání. To deník potvrzuje na titulní straně i následujícího dne. V agenturních 

zprávách Porady v Postupimi obnoveny a Attlee v Postupimi v duchu Churchillovy 

politiky i ve sloupku na druhé straně Anglie a volby deník rozebírá, do jaké míry příjezd 

nového britského premiéra konferenci ovlivní.   

  

Po jednodenní odmlce RP na titulní straně informuje, ţe Porady v Postupimi 

pokračují: Německo je hlavní bod programu. S odkazem na agenturu Reuter deník píše, 

ţe kvůli Postupimi bylo odloţeno zahájení nového britského parlamentního období. Od 

agentury TASS RP přejímá domněnku, ţe středem pozornosti účastníků konference 

zůstává budoucnost poraţeného Německa. Ve stejném duchu se nese také zpravodajství 

z 1. srpna. Na titulní straně se opět objevuje zpráva Porady vedoucích státníků 

pokračují, tentokrát se však podle RP pozornost jednání soustředí na polské hranice. 

„Příjezd polské delegace do Postupimi se vykládá v informovaných kruzích v ten smysl, ţe 

velká trojice projednávala ve svých poradách, obnovených před dvěma dny, i otázku 

polských západních hranic…Nic nenasvědčuje tomu, ţe v Postupimi bylo jednáno i o 

západních hranicích Německa, ale zdejší informované kruhy soudí, ţe francouzský 

poţadavek, aby východní hranici Francie tvořila řeka Rýn, by značně byl posílen, kdyby se 

Polsku dostalo hranice oderské.“
42

 Kromě toho RP informuje o odjezdu Attleeho a o tom, 

ţe se na konferenci konala prozatím nejdelší schůze tří nejvyšších, která trvala 3,5 hodiny. 

          

2.srpna deník opět vydává s odkazem na zahraniční média spekulace, ţe se 

konference blíţí ke konci a Očekává se prohlášení tří velmocí: Závěrečná fáze 

postupimské konference. Podle RP se zdá, ţe ve středu (resp. dalšího dne) bude vydáno 

závěrečné komuniké. Krom toho RP přináší informaci, ţe Truman po konferenci před 

svým odjezdem domů navštíví Plymouth a na palubě křiţníku August se setká s britským 

králem Jiřím VI. Jak RP odhadovalo, 3.srpna vychází závěrečné komuniké o výstupech 

Postupimské konference. Deník na titulní straně zajímá především, jak velká trojice 

rozhodla o kýţeném odsunu Němců. S nadšením tedy informuje, ţe Náš poţadavek 

k odsunu Němců zásadně uznán. Rovněţ však RP píše o ostatních důleţitých bodech 

komuniké – Německo bude dokonale odzbrojeno, neutrální státy s výjimkou Španělska 
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pozvány ke vstupu do organizace Spojených národů. Soustředí se pak na tvrdé tresty pro 

Německo. „Tři hlavní velmoci prohlašují, ţe spojenci nezamýšlejí zničit nebo zotročit 

německý lid, ale poskytnout mu příleţitost, aby se připravoval pro případnou rekonstrukci 

svého ţivota na podkladě demokratickém a mírumilovném tak, aby ve vhodné době mohl 

zaujmout své místo mezi svobodnými a mírumilovnými státy světa.“
43

    

     

 

Závěrečnému komuniké se věnuje také celá titulní strana následujícího dne, kde RP 

ve zprávě Komuniké z konference tří mocností v Postupimi: Rozhodnutí o soudu 

Německa opět zdůrazňuje úspěch pro Československo v podobě souhlasu k odsunu 

Němců. Dále připomíná, ţe komuniké zahrnuje rozhodnutí o likvidaci německého 

militarismu a nacismu, reparační nároky Sovětského svazu, Spojených států a Spojeného 

království, základní body společné politiky směřující k nejrychlejšímu uskutečnění 

trvalého míru v Evropě. Poté RP uveřejňuje na titulní straně s pokračováním na straně 

druhé obšírný výtah prohlášení, jeţ bylo vydáno k závěru postupimské konference. Stejně, 

jako je tomu v samotném komuniké, RP dělí i výtah na jednotlivé sekce – politické zásady, 

Rakousko či Polsko.     

 

5. srpna se RP věnuje reakcím na závěrečnou zprávu konference. Na titulní straně 

se objevuje sloupek autora Gríši Spurného Cesta k národnímu státu, jeden z mála 

vlastních příspěvků redakce RP k tématu konference. „Tyto dny je moţno směle označit za 

veliké mezníky na cestě k národnímu státu Čechů a Slováků. Kladné rozhodnutí 

velmocenské konference v Postupimi ve věci plánovitého odsunu německého obyvatelstva a 

ústavní dekret presidenta republiky, jimţ jsou Němci a Maďaři zbaveni československého 

státního občanství, toť úhelné kameny, které vytvoří bezpečné základy našeho národního 

domova.“
44

 Vedle sloupku se na titulní straně objevuje rovněţ zpráva Dekret presidenta 

republiky: Němci a Maďaři zbaveni státního občanství, která uvádí souvislosti a 

připomíná znění dekretu.   

 

RP ovšem přináší na titulní straně také Ohlas postupimské konference ve SSSR, 

kde čerpá především z komentářů sovětských deníků Izvěstija a Pravda. „Sovětský lid 

jednomyslně vítá rozhodnutí postupimské konference. Na schůzích, konaných v továrnách, 
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vědeckých institucích a kolchozech, byla pozdravena historická rozhodnutí postupimské 

konference, jejichţ cílem je konsolidace vítězství nad hitlerovským Německem a zřízení 

stálého a trvalého míru.“
45

 Poté ve zprávě následují ukázky prohlášení zaměstnanců 

továren či například Litevců.         

    

Sloupek Postupimská konference na titulní straně čísla ze 7. srpna shrnuje 

postupimskou konferenci a její dopad a význam pro Československo. Jedná se však čistě 

jen o shrnutí doposud známých faktů, aniţ by redakce RP přispěla vlastními názory a 

myšlenkami. Na druhé straně vydání RP přináší informaci o Sloţení britské vlády a o to, 

co píše Moskevská Pravda o postupimské konferenci. Ruský deník podle RP poněkud 

optimisticky tvrdí, ţe konference uspěla a nebudou opakovány chyby z Versailleské 

dohody. 9. srpna vychází v RP zpráva o SSSR ve válce s Japonskem, kde deník 

zdůrazňuje, ţe Sověti plní své závazky a vyslyšeli ţádost svých spojenců.   

       

O dva dny později vychází na titulní straně s pokračováním na straně druhé článek 

Velká řeč prezidenta Trumana: Všechny síly pro upevnění míru. „O postupimské 

konferenci prohlásil president, ţe tam nebyly uzavřeny ţádné tajné dohody, nehledíc na 

běţná vojenská opatření. Vojenské úmluvy učiněné v Berlíně jsou ovšem tajné. Jedno 

z těchto tajemství bylo odhaleno ve středu, kdyţ Sovětský svaz vyhlásil Japonsku 

válku…dále prohlásil Truman, ţe rada zahraničních ministrů ustavená v Postupimi, bude 

mít za úkol připravovati mír s Německem.“
46

       

     

 

Rovněţ Attlee a Churchill se ve svých srpnových projevech víceméně zaměřili na 

úspěch postupimské konference, jak píše RP ve vydání ze dne 17. srpna. Ve zprávě 

Významné projevy Attleeho a Churchilla deník shrnuje, o čem britští politikové 

hovořili. „Hovoře o atomové bombě, konstatoval Churchill, ţe v záleţitostech lidstva se 

objevil nový činitel. Stali jsme se majiteli mocné síly. O pouţití atomové pumy rozhodli 

jsme, president Truman a já, v Postupimi a schválili jsme příslušné vojenské plány. 

President Truman o tom informoval generalissima Stalina.“
47

 Podle RP Churchill 

prozradil detaily o diplomatických jednáních a schválených dohodách. Attlee se přímo 
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zmínil o konferenci jen okrajově, většina jeho projevu však s výsledky jednání souvisela. 

        

Rudé právo se zhruba od poloviny srpna k postupimské konferenci jiţ nevyjadřuje. 

Zajímá se však o její důsledky, titulní stránky nyní plní přípravy na odsun Němců a boje 

v Japonsku. 7. září na druhé straně RP píše, ţe Vláda předloţila spojencům podrobný 

plán odsunu Němců. „Účelem tohoto plánu je splnit postupimské rozhodnutí, ţe evakuace 

Němců z Československa má být provedena v pořádku a lidsky.“
48

 Jak deník informuje, 

Zdeněk Fierlinger navštívil Londýn, kde plány předal. RP cituje jeho vystoupení před 

britskými a dalšími zahraničními novináři na tiskové konferenci před jeho odjezdem 

z britské metropole. Stejné téma se objevuje ještě na titulní straně 8. září, kde vychází 

stejně jako MF zpráva Ministerský předseda Fierlinger k novinářům v Londýně: Do 

roka provést odsun Němců. RP zde víceméně opakuje informace o Fierlingerově jednání 

s britskou vládou, které uveřejnilo jiţ den předtím.  

 

4.2.2.2. Shrnutí RP 

 

Ze zpravodajství deníku Rudé právo je na první pohled patrná jeho orientace na 

Sovětský svaz. Ve velkém počtu případů, kdy referuje o dění v zahraničí, vztahuje události 

právě k Sovětskému svazu. Sovětská média jsou pro Rudé právo také častým zdrojem 

informací. Sám československý deník jen zřídka publikuje vlastní názor, většinou se raději 

odkazuje na komentáře sovětských periodik. Ohledně zahraničního zpravodajství věnuje 

poměrně hodně prostoru, ostatně stejně jako jiné československé deníky, odsunu Němců. I 

kdyţ je protiněmecky laděných článků o trochu méně v porovnání s jinými listy, tvoří 

značnou část novin.          

 

O postupimské konferenci Rudé právo informuje pravidelně a věnuje jí velkou 

pozornost. Zpočátku (myšleno období června) se sice zdálo, ţe Rudé právo nebude 

povaţovat konferenci za tak významnou, zejména po jejím zahájení však tvořila hlavní 

část zpravodajství deníku. Ten se stejně jako ostatní listy snaţil přinést co nejvíce 

zajímavých informací, aby čtenářům přiblíţil dění v Postupimi. Jelikoţ Rudé právo hodně 

čerpalo ze sovětských médií, často zveřejnilo informaci, kterou ostatní deníky na 
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československé mediální scéně nesehnaly. Kromě sovětských médií (agentura TASS, 

deníky Pravda či Izvěstija) Rudé právo vyuţívalo také zprávy agentury Reuter. Překvapivě 

však ţádná ze zpráv týkajících se Postupimi nepocházela od ČTK.  

 

4.2.3. Lidová demokracie 

 

4.2.3.1. Lidová demokracie a konference 

 

Deník Lidová demokracie na začátku června přináší informace především o 

poválečné správě Německa a různých diplomatických setkáních, která dávají tušit, ţe se 

v brzké době uskuteční důleţitá konference. Podobné náznaky se objevují například ve 

zprávě Německo musí zaplatit válečné škody věcnými hodnotami, ve které se 1. června 

odkazuje na Jaltskou konferenci a potřebu uspořádat nová jednání nejvyšších představitelů. 

Rovněţ zpráva z titulní strany vydání 5. června Nutnost těsných přátelských styků USA 

a SSSR s odvoláním na prezidenta Trumana naznačuje, ţe v dohledné době se svět dočká 

nové konference.    

Poprvé se o přípravách na postupimskou konferenci dozvídáme z deníku LD 9. 

června v titulní zprávě Rozhodnutí o světové radě bezpečnosti vyţadují 

jednomyslnosti: V San Francisku docíleno dohody. Zpráva uvádí, ţe na schůzce tří bude 

podepsán statut nové mezinárodní organizace. Menší zmínku najdeme také ve zprávě 

Osvědčená spolupráce proti společnému nepříteli – třetí výročí sovětsko-americké 

dohody ze 13. června. Bliţší informace o konferenci se však objevují aţ o den později na 

titulní straně v agenturní zprávě Před schůzkou Velké trojice, ve které se ve stručnosti 

spekuluje o tématech jednání. Rovněţ LD informuje, Truman potvrdil konání konference 

s tím, ţe jiţ byly stanoveny termín i místo, která však americký prezident odmítl zveřejnit.  

       

Přesně v polovině června LD přináší vyjádření britského ministerského předsedy 

Churchilla – Churchill o Sýrii, Istrii a schůzce tří. „Mluvě o schůzce tří státníků prohlásil 

ministerský předseda, ţe Maršál Stalin vyslovil se schůzkou souhlas….Téţ sdělil, ţe pozval 

vůdce oposice poslance Attlee, aby se odebral s britskou delegací na tuto konferenci. Měli 

jsme v těchto posledních letech, pravil ministerský předseda, vţdy stejné názory na 
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zahraniční situaci.“
49

 LD rovněţ s odkazem na ČTK přináší spekulace, ţe konference 

proběhne po skončení parlamentních voleb v Anglii ve Vídni. Zdá se, ţe je LD před 

začátkem schůze o trochu lépe informovaná neţ některá jiná periodika a přináší často 

detailnější zprávy. 19. června LD v titulní zprávě Konference tří rozhodne o Německu 

poprvé uvádí, ţe se konference uskuteční v Postupimi. „Diplomatický dopisovatel listu 

Sunday Times se zabývá konferencí velké trojice a praví: Bývalé sídlo německých králů 

v Postupimi bude místem schůzky tří státníků. Ve prospěch tohoto místa mluví mnohé 

okolnosti. Postupim je vzdálena jen 25 km od Berlína. Tamní paláce jsou v dobrém stavu a 

moţno v nich snadno ubytovat všechny, kdoţ se konference zúčastní.“
50

    

     

Stejně jako ostatní noviny i Lidová demokracie průběţně publikuje protiněmecky 

laděné články, jejich rétorika je často útočnějšího charakteru. Informuje například o 

dekretu prezidenta republiky o konfiskaci a rozdělení zemědělského majetku Němců a 

zrádců. K tomu pak připojuje jednak historický rozbor problematiky česko-německých 

hranic, ale také silně emotivní komentáře ke kontroverzní otázce odsunu Němců. 

V porovnání například s MF však LD nevěnuje německému problému tolik prostoru.  

Na konci června a na začátku července následuje kratší odmlka v informování o 

konferenci velké trojice. Aţ 6. července se na druhé straně LD objevuje agenturní zpráva 

Churchill po volbách na dovolenou o tom, ţe premiér doufá, ţe bude moci do začátku 

berlínské konference pobývat na dovolené, pravděpodobně stráví deset dnů ve Francii. O 

dva dny později jiţ LD s odkazem na agenturu Reuter píše, ţe Churchill odjel do jiţní 

Francie. 11. července je jiţ jasné, ţe bude Schůzka velkých tří 17. července. 

„Všeobecným míněním ve Washingtonu je, ţe datem zahájení schůzky velkých tří bude 17. 

červenec. President Truman, který odplul 7. července, stráví asi týden na moři. Delegace, 

která doprovází presidenta Trumana a státního tajemníka Byrnesa, je nejpočetnější, jakou 

Spojené státy kdy vyslaly na kteroukoliv konferenci.“
51

      

    

Dne 13. července LD v agenturní zprávě uvádí spekulace, zda Truman navštíví 

papeţe? Deník připomíná, ţe papeţ
52

 obvykle koncem července odjíţdí do své rezidence 
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v castel Gandolfo a letos se rozhodl odjet aţ po skončení konference v Postupimi. Podle 

listu si jisté kruhy vykládají toto rozhodnutí tak, ţe Truman papeţe moţná navštíví. Další 

den LD přináší rozsáhlý program schůzky tří v titulní zprávě, zaloţené na informacích 

agentur ČTK a Reuter, Mírová konference v roce 1946, která se zabývá plánovanou 

schůzí v nadcházejícím roce. Deník informuje, ţe jsou přípravy na postupimskou 

konferenci jiţ většinou ukončeny a většina delegací se jiţ blíţí k Berlínu. Rovněţ 

vyjmenovává nejdůleţitější záleţitosti, které bude velká trojice projednávat. O tom, ţe se 

jiţ státníci sjíţdějí do Postupimi pak 15. července pojednává nesignovaná zpráva 

President Truman v Antverpách.   

    

LD s odkazem na agentury AP a Reuter na své titulní straně informuje o zahájení 

konference jiţ 17. července. „Maršál Stalin, ministerský předseda Churchill a president 

Truman zahájili dnes zasedání postupimské konference. Jak oznámil americký rozhlas, 

přijeli president Truman a ministerský předseda Churchill do Berlína jiţ včera. Čtvrti, kde 

jsou ubytováni tři státníci a jejich štáby, byly uzavřeny a byla nařízena přísná uzavírací 

hodina, aby bylo zabráněno německým civilistům vycházeti.“
53

     

   

LD se snaţí přinášet zprávy o konferenci takřka kaţdý den. 18. července vychází 

nesignovaná zpráva President Truman a Churchill si prohlédli trosky Berlína o 

aktivitách státníků a jejich delegací mimo jednací místnosti. Druhý den list informuje, ţe je 

Konference tří na velmi dobré cestě, avšak nezmiňuje ţádné podrobnosti, pouze reaguje 

na názor zahraničních agentur a tisku. Podobného charakteru bez přesnějších informací je i 

agenturní zpráva z titulní strany 20. července Pravidelné porady Truman, Stalin, 

Churchill. Zajímavá je pouze informace, ţe Stalin pravděpodobně nepřinesl na konferenci 

mírovou nabídku Japonsku.          

  

 

Poprvé přináší LD svůj vlastní názor k tématu konference ve sloupku redaktora 

Jana Čermáka Velmoci v Postupimi na titulní straně vydání ze dne 21. července.  

Nedoporučuje se psát o velkých mezinárodních konferencích dříve, neţ se skončily. Jejich 

výsledek bývá totiţ obyčejně velice rozdílný od nadějí, které se ve zdar konference vkládají. 

Na pořadu konference velmocí v Postupimi je však především Německo a s jeho 
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zneškodněním související hraniční úpravy v Evropě. Nelze proto ani začátek této 

konference přejít mlčením, zejména díváme-li se na její moţnosti a vyhlídky z Prahy, která 

je od nepaměti na ráně, kdykoli velmoci dělají špatnou politiku vůči Německu nebo kdykoli 

jsou nejednotny.“
54

 Autor komentáře mimo jiné rozebírá rozdílnost názorů na řešení 

německé otázky, vytyčuje zejména britské a sovětské postoje, ke kterým má značně 

kritické připomínky. Celkově je velmi skeptický ke schopnostem mocností vyřešit 

problémy poválečné Evropy spravedlivě a všeobecně prospěšně, aby zároveň zabránily 

podobným konfliktům v budoucnosti. Sloupek pokračuje i na druhé straně vydání, kde je 

rovněţ umístěna krátká agenturní zpráva Hudební večírek v postupimském „Bílém 

domě“ o kulturním prostředí konference.  Titulní straně pak dominuje nesignovaná zpráva 

Demokracie je prvním příkazem pro všechny svobodomyslné státy o audienci 

amerického velvyslance Laurence A. Steinhardta na Praţském hradě. Ve svém projevu se 

diplomat mimo jiné zmiňuje právě o důleţitosti schůze v Postupimi.    

          

Další den se téma konference objevuje pouze na druhé straně novin v agenturní 

zprávě Truman pro rozřešení hranic na mírové konferenci. Na druhé straně Postupim 

zůstává i v případě vydání ze dne 24. července ve zprávě, převzaté od agentury TASS, 

Zajistit trvalý mír poválečnou spoluprací tří velmocí, coţ si mocnosti stanovily za 

hlavní cíl svého jednání. LD čerpá informace od sovětské agentury TASS a z moskevského 

deníku Pravda. „Válečné zkušenosti ukázaly, ţe hlavním předpokladem vítězství nad 

hitlerovským Německem byla spolupráce tří velmocí. Současně tato zkušenost ukázala, ţe 

bez dalšího vývoje této spolupráce v období poválečném nemůţe být trvalého míru. Čím 

jasnější a čím určitější jsou společné úkoly, tím pevnější a uţší bude spolupráce tří 

velmocí.“
55

 Zpráva se rovněţ zajímá o pokrok ve vyjednávání a přináší určité spekulativní 

formace o dosavadních úspěších. Deník svým čtenářům předkládá také popis počasí 

v místě konání konference. „Při zasedání Velké Trojky řádila v neděli nad Berlínem silná 

větrná smršť, která vyvracela stromy, přetínala dopravní spoje a bourala ve větru 

se potácející zdi domů.“
56

 To jen dokazuje zoufalý hon LD za kaţdou senzací spojenou 

s konferencí a snahu přinést jakoukoliv zajímavost a vystupňovat dramatičnost atmosféry 

jednání.   
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O mírových podmínkách Japonsku se píše v LD 25. července. President Truman 

uvedl, ţe si Spojené státy nehodlají nárokovat japonské území. Britský list Times vyjadřuje 

naději, ţe by do úzkých zahnané a osamocené Japonsko mělo v nejbliţší době začít 

vyjednávat o mír. Agenturní zpráva Porady v Postupimi do konce července? rozebírá, 

zda nadcházející anglické parlamentní volby naruší jednání v Postupimi, která budou kvůli 

tomu přerušena či dokonce ukončena. Rozhodně je jasné, ţe Churchill a Attlee se musí 

vrátit do Londýna. Další den se jiţ na stránkách LD hovoří o osudu Churchilla, a jak jeho 

případná prohra poznamená britskou zahraniční politiku a tím pádem také další 

pokračování postupimské konference. Stručná zpráva, převzatá od agentury Reuter, Velká 

trojka se opět sešla pak informuje o poslední schůzce velké troky před odjezdem 

nejvyšších představitel britské delegace.  Uţ o den později, 27. července, se tiskem šíří 

oficiálně potvrzená zpráva o prohře Churchilla a na titulní straně LD se objevuje zpráva 

Válečný hrdina Churchill podal demisi svého kabinetu s tím, ţe Labouristická strana 

vyhrála volby zdrcující většinou.  

   

28. července LD píše o okamţitém návratu Attleeho do Postupimi, tentokrát v roli 

nového britského premiéra a tudíţ jednoho z hlavních vyjednavačů. Znamená to i obnovení 

postupimských jednání. O tom pojednává titulní zpráva, převzatá od agentury Reuter,  

z vydání dne 29. července s lehce zavádějícím názvem Policejní sbor Spojených národů 

zabezpečí světový mír. „Oficiálně bylo oznámeno, ţe porady Velké trojice byly dnes večer 

obnoveny….O dalším osudu postupimské konference bylo v informovaných londýnských 

kruzích prohlášeno, ţe ministerský předseda Attlee bude povaţovat všechna rozhodnutí 

učiněná v Postupimi Churchillem za závazná.“
57

 Na druhé straně se objevuje agenturní 

zpráva Attlee s novými ministry u krále o první audienci nového premiéra u krále 

JiříhoVI.. Ve svém proslovu po návštěvě panovníka a těsně před odjezdem do Postupimi 

Attlee prohlásil, ţe je nutné vytvořit z britského, amerického a sovětského přátelství 

základnu labouristické i zahraniční politiky. Přestoţe Attle do Postupimi odcestoval a 

jednání byla obnovena, LD 31. července píše Attlee poţádá o odročení konference tří? 

V zahraničních médiích se totiţ spekuluje o tom, ţe bude chtít nový premiér ukončit 

konferenci a uzavřít dosud projednané záleţitosti a jednání o ostatních problémech přeloţit 

na pozdější dobu, aby se mohl věnovat britské politické sféře. To se však později vyvrátilo. 

První srpnový den patří titulní strana LD polské delegaci v Postupimi. Zpráva Jedná se o 
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polskou západní hranici přináší spekulace listu Times, zda příjezd Poláků na konferenci 

znamená, ţe se bude řešit kontroverzní otázka polských hranic. Deník rovněţ podotýká, ţe 

pozvání Poláků na jednání vzbudí nevoli Francie, která o účast na konferenci velmi stála. 

Zároveň LD píše o doposud nejdelší schůzce velké trojky v Postupimi, coţ předznamenává 

ukončení konference. Tomu nahrává také informace o Attleeho brzkém odjezdu do 

Londýna. Zajímavostí je také stručná agenturní zpráva o setkání britského krále Jiřího VI. 

s presidentem Trumanem.   

     

2. srpna zpráva, převzatá od agentury United Press, Konference v Postupimi 

sestavuje závěrečné prohlášení  dává tušit, ţe se jednání skutečně přiblíţila k naprostému 

konci. Předpokládá se, ţe ještě téhoţ dne bude vydáno závěrečné komuniké, které 

představí s napětím očekávaný výsledek schůze. O usneseních nejvyšších představitelů se 

totiţ svět zatím příliš nedozvěděl. 3. srpna je však jiţ jisté, ţe Náš poţadavek odsunu 

Němců zvítězil. Titulní zpráva, odkazující se na agentury ČTK a Reuter,  přináší výčet 

nejdůleţitějších bodů závěrečného komuniké a zdůrazňuje dopad usnesení na 

Československo. Na druhé straně se objevuje malá zmínka o jiţ uskutečněné schůzce 

Trumana s britským králem. Výsledkům konference se LD věnuje i 4. srpna, kdy na titulní 

straně detailněji informuje o německých reparacích a jejich podmínkách. Na druhé straně 

pak vychází analytická zpráva Co bylo a nebylo vyřešeno v Postupimi, kde deník 

rozebírá s odkazem na United Press úspěšnost konference.  

 

„Tři velké záhady, týkající se vzájemných vztahů velké trojky, vyplývají ze 

závěrečného komuniké 6000 slov, a to: Vypoví Sovětský svaz válku Japonsku? Proč velká 

trojka neřešila otázku Dardanel? Jakým způsobem dodrţí velká trojka svůj slib utvořiti 

nezávislé Rakousko?...Další spornou otázkou, o které komuniké mlčí, je otázka Íránu…. 

Politika vůči Německu je ohleduplnější a lidštější, neţli se snad očekávalo. Postupimské 

komuniké dává německému lidu naději na záchranu. List Manchester Guardian vyslovuje 

názor, ţe kromě německých věcí není zde prý známky, ţe se tři státníci shodli na společné 

politice v Evropě.“
58

           

  

Je samozřejmé, ţe hlavním tématem v následujících dnech je nejen v LD odsun 

Němců, s čímţ souvisí například také vydání dekretu prezidenta republiky o úpravě čsl. 
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státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Jeho znění LD otiskuje ve vydání 

z 5. srpna. Celosvětově je však podstatně důleţitější ukončení bojů s Japonskem. 7. srpna 

LD píše o projevu prezidenta Trumana, který jednak hodnotí postupimskou konferenci, 

jednak pouţití atomových zbraní proti Japonsku. „President Truman dnes oznámil 

zástupcům tisku, ţe v uplynulých hodinách byla na Japonsko svrţena první atomová puma, 

jejíţ účinky jsou mnohem mocnější, neţ účinky dosavadní nejúčinnější pumy. První 

atomová puma byla svrţena na japonskou vojenskou základnu v Hirošimě…. Abychom 

ušetřili japonský národ úplné zkázy, bylo z Postupimi dáno ultimátum dne 26. července. 

Japonští vůdcové je však ihned odmítli. Jestliţe nyní nepřijmou naše podmínky, mohou 

očekávat, ţe se na ně snese z nebes déšť zkázy nevídaný na této zemi.“
59

 Na tento 

Trumanův projev navazuje jeho další řeč, kterou 11. srpna interpretuje LD ve zprávě, 

odkazující se na agenturu Reuter, Spojené státy, nejmocnější národ dějin, uvědomují si 

své mravní závazky vůči míru světa. Truman se zmiňuje o tajných dohodách, uzavřených 

v Postupimi. Detailněji se vyjadřuje k hlavním tématům projednávaných na konferenci a 

naznačuje další postup. Zároveň varuje, ţe ţádný národ nemůţe očekávat, ţe dostane 

všechno, co chce. Rovněţ vyzval k dalším mezinárodním schůzím, které by například 

určily pravidla pro uţívání atomových zbraní a pokusily se zajistit světový mír.   

       

Následující dny patří zájem LD v rámci zahraničního dění téměř výhradně 

Japonsku, které přijalo podmínky spojenců a ohlásilo kapitulaci. O postupimské konferenci 

se jiţ deník nezmiňuje. Největší pozornost pak samozřejmě zasluhuje kýţený odsun 

Němců a budování budoucnosti československého pohraničí.  

 

4.2.3.2 Shrnutí LD 

Informování deníku Lidová demokracie o postupimské konferenci se od ostatních 

sledovaných periodik příliš neliší, neboť vyuţívá podobné zdroje – jako například agentury 

Reuter, Tass, výjimečně AFP či United Press a ojediněle i ČTK. Z charakteru zpráv je 

patrné, ţe se deník snaţí vypátrat co nejvíce detailů, které by čtenářům přiblíţily dění 

v Postupimi. Pouze zřídka se však podaří, ţe Lidová demokracie zveřejňuje originální 

informace, které se ostatním médiím nepodařilo zjistit.      
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Stejně jako ostatní československé deníky, i Lidová demokracie se raději spoléhá 

na názory zahraničních periodik a agentur a téměř vůbec nepřináší ţádné vlastní autorské 

články týkající se tématu postupimské konference.  V porovnání s ostatními médii, 

především MF a RP, věnuje Lidová demokracie zahraničí o trochu menší prostor. Rozdíl je 

však takřka zanedbatelný. Stejně tak frekvence zpráv o Postupimi je velmi podobná.  

 

4.2.4. Svobodné noviny 

 

4.2.4.1. Svobodné noviny a konference 

 

Svobodné noviny věnují zahraničnímu zpravodajství nápadně menší prostor neţ 

ostatní sledované noviny, paradoxně však ze všech sledovaných deníků publikují nejvíce 

zpráv týkajících se postupimské konference. Na konci května SN věnují pozornost 

počáteční vládní krizi v Británii, která posléze vedla k novým parlamentním volbám. 

Rovněţ v krátkosti informuje o různých diplomatických setkáních zástupců mocností, 

která byla předzvěstí chystané konference v Postupimi. První zmínka o konferenci se na 

stránkách Svobodných novin objevuje jiţ 3. června. Na titulní straně vychází zpráva 

přejatá od agentury Reuter Úkoly schůzky „velikých tří“ s domněnkami o tématech 

projednávaných na konferenci. Noviny zajímá, co Postupim přinese, jaký bude mít dopad, 

jak budou fungovat usnesení konference. Rovněţ vyzdvihují nezbytnost pořádání 

podobného jednání.       

V dalších zhruba dvou týdnech se noviny o konferenci nezmiňují. Zajímají se o 

situaci Německa, dosaţení dohody o zaloţení OSN v San Francisku a další diplomatická 

jednání zástupců především Británie, USA a Sovětského svazu. Další zprávu o schůzce tří 

Svobodné noviny zveřejňují aţ 15. června. Na druhé straně vydání vychází agenturní 

zpráva Schůzka tří ve Vídni, ve které list spekuluje, ostatně jako i další periodika, ţe by 

se konference měla konat ve Vídni. List dále informuje, ţe Truman na tiskové konferenci 

uvedl, ţe jiţ byly odsouhlaseny termín i místo konání jednání, odmítl však sdělit bliţší 

informace. O den později vychází na druhé straně zpráva, převzatá od agentury Reuter, 

Přípravy ke schůzce tří s tím, ţe Truman pokračuje v přípravách ke schůzce, která bude 

patrně někdy mezi 5. a 15. červencem. Mezi jeho stoupenci se údajně začíná mluvit o tzv. 
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Trumanově plánu světového míru. President doufá, ţe ještě před schůzkou budou vyřešeny 

nepokoje na Středním Východě a bude vytvořena charta organizace Spojených národů. 

  

Dne 17. června Svobodné noviny s odkazem na agenturu Reuter informují, ţe 

Attlee bude při schůzce tří. Souhlasil totiţ s pozváním Churchilla, aby se jednání 

zúčastnil. Zároveň se list poprvé zmiňuje, s odkazem na agenturu Reuter, o tom, ţe se 

konference bude konat v okolí Berlína. Další zmínka přichází o čtyři dny později na titulní 

straně ve zprávě agentury ČTK Naděje na rozřešení polské otázky. „Z vrstev blízkých 

oblastní polské vládě se proslechlo, ţe varšavští zástupci mají snahu, aby Poláci, kteří se 

sjeli k moskevskému jednání
60

, dospěli k předběţné dohodě mezi sebou dříve, neţ bude 

schůzka s tříčlennou spojeneckou komisí.“
61

       

     

Na rozdíl od jiných médií se na stránkách Svobodných novin objevuje jen 

minimum agresivních, protiněmecky laděných a agitačních článků. Větší koncentraci 

takových zpráv jsem zaznamenala pouze okolo druhé třetiny června. 22. června list 

informuje o tom, ţe prezident Edvard Beneš podepsal dekret o konfiskaci půdy. 26. června 

noviny s odkazem na agenturu Reuter informují o tom, ţe přijede President Truman do 

Evropy, aby se zde zúčastnil konference. 28. června vychází po podepsání charty 

Spojených národů na titulní straně sloupek, ve kterém jeho autor Jan Stránský analyzuje 

dosavadní mírové snahy. „A není ostatně příznačné, ţe uţ před koncem konference v San 

Francisku začal se zájem světové veřejnosti stále více upínat ke konferenci příští, k níţ se 

mají tak zvaní Velcí tři sejít co nevidět v Berlíně…Uvědomujeme si, ţe San Francisko je jen 

jedním z úseků dlouhé a strmé cesty, po níţ se lidstvo plahočí za vidinou trvalého míru; ţe 

v Berlíně začne další fáze, která připraví cestu opět další fázi – konferenci, která bude 

patrně nazvána konferencí mírovou a ani ta jistě nebude fází poslední.“
62

 Podobně laděná 

je i agenturní zpráva Velký úkol je před námi z druhé strany vydání ze dne 28. června o 

projevu presidenta Trumana, jehoţ názor se v podstatě shoduje s analýzou situace 

Svobodných novin v sloupku z předchozího dne. O den později vychází na titulní straně 

nesignovaná zpráva Projev presidenta Trumana, kde je projev týkající se charty OSN a 

dalších mírových snah detailněji rozepsaný.    
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Další zpráva související s postupimskou konferencí se na stránkách Svobodných 

novin objevuje aţ 10. července, kdy deník na druhé straně s odkazem na agenturu TASS 

informuje, ţe je Churchill v jiţní Francii, kde stráví několik dnů odpočinku před 

zahájením schůzky tří. O den později list ve stručné agenturní zprávě píše, ţe je rovněţ 

President Truman na cestě do Evropy. Stále není jasné, kdy přesně konference začne, 

ale je jisté, ţe to můţe být kaţdým okamţikem. Frekvence zpráv s touto tématikou se tedy 

zvyšuje. 13. července vychází na titulní straně zpráva, převzatá od agentury TASS, 

Přípravy ke konferenci tří velmocí. Zpráva však pojednává o záleţitostech, které 

s Postupimí zdánlivě vůbec nesouvisí. Zabývá se v krátkosti otázkou mořských úţin 

(turecký ministr zahraničí Hasan Saka jedná v Londýně o mořských úţinách) či dohodou o 

správě Velké Berlína. Informuje také o tom, ţe Truman navštíví po konferenci Norsko. Na 

druhé straně pak list přináší další informace o pobytu Churchilla ve Francii.  

         

Doposud Svobodné noviny přinášely informace o Postupimi většinou aţ na druhé 

straně, od 17. července, kdy list oznamuje, ţe Truman a Churchill jsou jiţ v Berlíně, je 

však moţné říct, ţe se téma konference pravidelně objevuje na první straně. Je tomu tak i 

18. července s agenturní zprávou Tři velcí státníci v Postupimi. S odkazem na agenturu 

Reuter list informuje, ţe jsou jiţ všichni tři státníci – Churchill, Truman i Stalin jiţ na 

místě a zahájili předběţné rozhovory. Dále zpráva podrobně zmiňuje všechny delegace a 

jejich členy. „President Truman si zajel do Berlína, kde si prohlédl budovu říšského 

sněmu, Brandenburskou bránu a novou říšskou kancelář. Později jel touţe cestou 

ministerský předseda Churchill s ministrem Edenem.“
63

     

    

Dne 19. července noviny přináší na základě zpravodajství agentur Reuter a ČTK 

Obsáhlý program postupimské schůzky. Mimo jiné informuje, ţe byl prezident Truman 

poţádán, aby konferenci předsedal, či ţe Truman pořádal oběd pro Stalina ve svém domě. 

O samotném programu jednání však neuvádí bliţší podrobnosti. List pouze konstatuje, ţe 

je program obsáhlý a trvání porad není časově omezeno. Další den srovnávají Svobodné 

noviny postupimskou konferenci s podobnými jednáními v Teheránu a na Krymu s tím, ţe 

Postupim momentálně zastínila veškeré ostatní události ve světové politice. 21. července 

list píše, ţe práce v Postupimi rychle pokračují a v agenturní zprávě Rozhoduje se o 

budoucnosti Německa přináší oficiální oznámení o pravidelných poradách, přičemţ 
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hlavním tématem je budoucnost Německa.        

    

Stejně jako ostatní československá média i Svobodné noviny mají jen velmi málo 

informací o průběhu konference. Díky odebírání zpravodajství mimo jiné od agentury 

ČTK, coţ dělala ostatní média jen zřídka či dokonce vůbec, však často přináší rozdílné 

postřehy o dění v Postupimi. 22. července vychází na titulní straně zpráva, odkazující se na 

agentury ČTK, AFP a Reuter, Hovory v postupimském Bílém domě o tom, ţe si státníci 

vyměňují názory v přátelské shodě. „President Truman uspořádal pro delegáty tří velmocí 

banket… Eden lehce onemocněl a banketu se nezúčastnil…Ministerský předseda Churchill 

a maršál Stalin ve středu společně povečeřeli a rozmlouvali několik hodin prostřednictvím 

tlumočníků…Za přítomnosti presidenta Trumana a vysokých amerických důstojníků a 

diplomatických hodnostářů byla v pátek 20. července v americkém pásmu v Berlíně 

vztyčena americká vlajka.“
64

         

    

Dne 24. července noviny s odkazem na agenturu Reuter píší, ţe Porady 

v Postupimi zdárně pokračují, zároveň však oznamují, ţe bude konference dočasně 

přerušena kvůli odjezdu Churchilla do Londýna kvůli tamním volbám. O dva dny později 

jiţ list informuje, ţe byly Porady tří státníků přerušeny. „Podle oficiálního oznámení 

sešli se v úterý tři velcí státníci k poslední schůzi před přestávkou. V Postupimi bylo úředně 

oznámeno, ţe konference tří státníků bude pokračovat i po odjezdu Churchilla, Edena a 

Attleeho do Anglie, kam odjedou k prohlášení výsledků voleb. Soudí se, ţe bude vynaloţeno 

vše, aby období nepřítomnosti britské delegace bylo co nejkratší.“
65

 Zároveň Svobodné 

noviny odkazují na komentář sovětského listu Pravda o tom, ţe se světová pozornost 

soustředí do Berlína, kde však údajně „pracují podvratitelské ţivly“. Další den se na titulní 

straně opět objevuje zpráva Postupimská schůzka dočasně přerušena, která přináší 

zejména informace o tom, co dělají účastníci konference v době jejího přerušení. Například 

americký prezident Truman navštíví Frankfurt nad Mohanem, kde bude mít porady 

s generálem Eisenhowerem.    

Dne 28. července je jiţ jasné, ţe Churchill svůj boj prohrál a jeho vláda musí 

odstoupit, Attlee sestaví nový kabinet. Noviny o tom informují na titulní straně ve zprávě 

agentury Reuter Rozhodné vítězství labouristů, na druhé straně pak rozebírá důsledky 

labouristického vítězství, a jak to ovlivní britskou politiku. Jiţ o den později se ve 
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zprávách, převzatých od agentur ČTK a AFP, Attlee sestavil novou vládu, Britové 

proţili tichou revoluci a Churchill nepojede do Postupimi? řeší, jak výsledek britských 

voleb ovlivní také postupimskou konferenci. Podle Svobodných novin Attlee neprodleně 

po sestavení kabinetu odcestoval do Postupimi, Churchilla však nepozval, aby se k němu 

připojil. „Spojenečtí pozorovatelé v Postupimi soudí, ţe vítězství dělnické strany ve 

všeobecných volbách Velké Británie se v podstatě nijak nedotkne konference tří státníků 

v jejích konečných fázích.“
66

 31. července však noviny s odkazem na agenturu Reuter 

zveřejňují spekulace, ţe Postupimské porady budou odročeny? s tím, ţe otázka 

přesídlení Němců bude asi ještě vyřešena.  

„Diplomatický spolupracovník časopisu Observer praví, ţe nový britský 

ministerský předseda Attlee, který se právě vrátil do Postupimi, patrně poţádá, aby 

konference tří skončila záleţitosti dosud projednané a odročila se na pozdější dobu 

letoška, snad aţ na podzim, poněvadţ nová labouristická vláda není v krátké době po svém 

ustavení s to rozhodovat o všech důleţitých problémech, jeţ se naskýtají…O dalším osudu 

postupimské konference bylo dnes v informovaných londýnských kruzích prohlášeno, ţe 

nechť je konference tento týden pro změnu vlády v Anglii odročena či nikoliv, bude 

ministerský předseda Attlee povaţovat všechna rozhodnutí učiněná v Postupimi 

Churchillem za závazná.“
67

      

První srpnový den se Svobodné noviny odvolávají na agenturu ANS a informují, ţe 

První výsledky postupimských porad se v Německu uţ projevují. Zároveň se list 

odkazuje na domněnky deníku The New York Times. Přestoţe nebylo z Postupimi nic 

oficiálně oznámeno, noviny tvrdí, ţe se jiţ konference dotýká Německa, kde byly 

zakázány cizí investice, byl povolen pouze minimální dovoz surovin a byly nařízeny čistky 

v administrativě. 2. srpna jiţ československý list tuší, ţe se konference blíţí ke svému 

závěru. Svobodné noviny na první straně informují o doposud nejdelší poradě státníků na 

konferenci, která byla pravděpodobně poslední. Rovněţ mimo jiné píše, ţe Truman 

navštíví anglického krále.    

Další den jiţ list potvrzuje v krátké zprávě na straně dva, ţe konference končí a 

očekává se závěrečné komuniké. 4. Srpna pak přináší na přední straně zprávu, převzatou 

od agentury Reuter, Významná rozhodnutí v Postupimi, kde vyzdvihuje, ţe byl odsun 
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německého obyvatelstva z ČSR zásadně uznán. „Československa se týká předposlední 

odstavec vydané zprávy. Stejně jako Polsko a Maďarsko, jsme i my ţádáni, abychom 

přerušili odsun německého obyvatelstva, dokud tato otázka nebude podrobněji 

prozkoumána. Zároveň se však tento odsun zásadně uznává. Nic jiného jsme nechtěli; 

neměli jsme v úmyslu provádět toto závaţné opatření překotně a vţdycky jsme uznávali, ţe 

musí býti provedeno ve shodě se spojenci.“
68

 Na druhé straně vydání se pak objevuje ještě 

stručná agenturní zpráva Truman se setkal s britským králem.     

    

V následujících dnech se ve Svobodných novinách objevuje ještě několik málo 

zpráv k tématu postupimské konference.  5. srpna se list věnuje dekretu prezidenta 

republiky, který je právním dokladem odsunu Němců a Maďarů. Rovněţ na titulní straně 

vychází agenturní zpráva Dohoda o reparacích v Postupimi, na druhé straně pak list 

informuje o tom, Jak bude spravováno Německo – noviny vypisují zásady vytyčené 

v Postupimi a přináší výňatky ze závěrečného komuniké s nejdůleţitějšími body. 7. srpna 

je na titulní straně zpráva agentury Reuter Postupimská usnesení o satelitech, která se 

opět věnuje odsunu Němců a jeho pravidlům. Stejně tak zpráva informuje o rozhodnutí 

Postupimi o Rakousku, Itálii, Bulharsku, Polsku, Finsku, Maďarsku i Rumunsku. Sloupek 

pak rozebírá dějinný význam dekretu o Němcích a Maďarech. Další den vychází ve 

Svobodných novinách zpráva Churchill a Attlee o nesmírném vynálezu, tedy jejich 

prohlášení o atomové bombě. 9. srpna se na druhé straně s odkazem na agenturu Reuter 

objevuje krátké shrnutí Postupimská usnesení se provádějí. Tři dny poté, tedy 12. srpna, 

je hlavním tématem Japonsko. Zpráva Porady o japonské kapitulační nabídce jasně 

vymezuje znění postupimského prohlášení o osudu Japonska.  

„Ve společném prohlášení, jeţ vydali 26. července Churchill, Truman a Čankajšek, 

se stanoví tyto podmínky pro Japonsko, od nichţ nelze upustit: provţdy je nutno vymýtit 

moc a vliv těch, kdo oklamali a svedli japonský národ na cestu světové dobyvačnosti, neboť 

trváme na tom, ţe nový řád světové bezpečnosti míru a spravedlnosti nelze uskutečnit, 

dokud nebude odstraněn ze světa neodpovědný militarismus.“
69

 Na straně druhé pak 

vychází prohlášení prezidenta Trumana o postupimské schůzce Naprostá jednota 

spojenců.     
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Dne 17. srpna noviny informují o konci druhé světové války. Další den přináší 

proslov Churchilla k postupimské konferenci Churchillův hold Stalinovi. „Sdělil 

sněmovně věc dosud neznámou, ţe totiţ spolu s presidentem Trumanem schválil v prvních 

dnech postupimské konference plán, předloţený jim náčelníky amerických a britských 

štábů, jenţ se týkal řady velkých bitev a vyloďování v Malajsku, v holandské východní Indii 

a v japonské mateřské zemi.“
70

 

 

4.2.4.2 Shrnutí SN 

 

Svobodné noviny mají rozdílné preference, výběr témat, od ostatních médií. Věnují 

postupimské konferenci, a zahraničnímu zpravodajství vůbec, znatelně menší prostor, neţ 

ostatní sledovaná média – většina zpráv se týká domácích záleţitostí. Vzhledem k tomu, ţe 

však SN velmi často pouţívají informace ČTK a jiných agentur, jako je například AFP, 

přináší vcelku odlišné, leckdy i zajímavější informace. Na druhou stranu, stejně jako 

ostatní média, tak i Svobodné noviny neznají ţádné detaily rozhovorů, které se udály za 

zavřenými dveřmi v Postupimi.        

    

Jen zřídka, se tento československý deník pouští do vlastních rozborů, raději se 

distancuje od zveřejňování vlastního názoru. Víceméně se Svobodné noviny ve všem 

spoléhají na své zdroje.  Zprávy jsou tedy vesměs krátké a ryze informativního charakteru.  

 

4.2.5.  Právo lidu 

 

4.2.5.1 Právo lidu a konference 

 

První zmínku ve formě stručné zprávy přináší Právo lidu (dále jiţ jen PL) aţ 

v polovině června. S odkazem na deník New York Times vyšla na titulní straně zpráva 
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Schůzka Velké trojky ve Vídni s blíţe nekonkretizovanou domněnkou, ţe se během léta 

v Rakousku uskuteční konference zástupců vítězných mocností. Následující den jiţ deník 

informaci o chystané konferenci rozvádí na první straně ve zprávě Trumanův plán 

světového míru. PL bez uvedení zdroje konstatuje, ţe se schůze bude zřejmě konat mezi 

5. a 16. červencem, přičemţ prezident Truman doufá, ţe se do té doby stihnou vyřešit 

některé otázky – nepokoje na Středním východě, charta Spojených národů a mezinárodní 

obchodní dohody USA. 17. června se na druhé straně deníku objevuje telegrafická zpráva 

bez uvedeného zdroje, ţe bude Schůzka Velké trojice v Berlíně. PL se odkazuje na dopis 

vůdce britských labouristů Clementa Attleeho zaslaný Churchillovi, ve kterém přijímá 

pozvání na schůzku v Berlíně.         

   

Program konference poprvé PL řeší na titulní straně ze dne 19. června v 

nesignované zprávě Konference tří předloţí Německu účet za válku. „Konference 

stanoví přesně hranice okupačních pásem, rozhodne o budoucnosti německého průmyslu, o 

reparacích, které Německo musí zaplatit, a o osudu Sárské pánve.“
71

 PL dále přináší první 

zajímavost o konferenci - a sice, ţe Velká trojka shlédne na závěr schůze velkolepý 

vojenský pochod. Na závěr zprávy pak deník cituje nejmenovaného mluvčího Bílého domu 

„Němci jsou lidé podezřelí a spojenci budou střeţit kaţdý jejich pohyb, dokud nezmizí 

všechny důvody pro podezření.“
72

 Podobné očerňování Němců je pro PL charakteristické a 

patří k hlavním tématům všech vydání.        

    

Dne 24. června PL informuje, ţe dalším bodem programu postupimské konference 

bude otázka polských hranic a přetvoření polské vlády. Ve zprávě Dohoda o přetvoření 

polské vlády na druhé straně vydání bez udání zdroje PL píše, ţe zástupci Spojených států, 

Sovětského svazu a Velké Británie vzali na vědomí snahy o utvoření nové polské vlády a 

jiţ zahájili komunikaci s členy prozatímní vlády, přičemţ další jednání bude probíhat 

v Postupimi. Další zmínka o konferenci se objevuje aţ 1. července. Na titulní straně 

vychází zpráva Koncem týdne schůzka Velkých tří. PL zde na základě zpravodajství 

deníku Daily Telegraph přináší informaci, ţe se všeobecně soudí, ţe schůzka bude od 9. do 

16. července. Za hlavní cíl konference deník označuje, s odkazem na nejmenovaného 

diplomatického dopisovatele Daily Telegraph, zabezpečení evropské demokracie na 

                                                           
71 NESG. Konference tří předloţí Německu účet za válku. Právo lidu, 19.6.1945, r.48, č.33, s.1 
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 54 

neomezenou dobu. „Podle úsudku dopisovatele nejde tentokrát přímo jen o otázku 

spojenecké kontroly Německa a obecné úpravy Evropy a obrany jejího rozrušeného 

hospodářství, nýbrţ o základy pro řešení, jeţ zabezpečí Evropě demokracii na neomezenou 

dobu.“
73

 Podle PL jsou v tuto chvíli přípravy Churchilla, Trumana i Stalina na schůzku 

většinou skončeny.    

 

V dalších dnech se nejen na stránkách PL stávají významným tématem parlamentní 

volby v Británii, které svět vnímá jako důleţité pro mezinárodní politiku. Na titulní straně 

PL se 5. července objevuje sloupek Volby ve Velké Británii. D. Novák zde analyzuje 

nejrůznější moţné scénáře voleb, a jaký dopad by to případně mělo nejen na zahraniční 

politiku. Své levicově orientované názory podkládá příklady z historie britské vlády. 

„Nejen na poli národním, nýbrţ i na poli mezinárodním jest důleţité, aby dělnická strana 

vítězila. Jako hlavní bod své mezinárodní politiky staví dělnická strana přátelství a 

spolupráci se Sovětským svazem a Spojenými státy… Socialistovi netřeba dokazovat, ţe 

Velká Británie vedená konzervativní stranou, ochránkyní to kapitálu, nemůţe nikdy najít 

takový zdravý a upřímný poměr k Sovětskému svazu jako Británie vedená socialistickou 

stranou dělnickou.“
74

    

Dne 6. července se PL zmiňuje o postupimské konferenci pouze ve stručné zprávě 

Churchillova schůzka s presidentem Trumanem? umístěné na druhé straně. Deník 

odkazuje na španělskou agenturu Mencheta, která uvedla, ţe se Churchill a Truman 

pravděpodobně setkají ještě před zahájením konference. Na základě zpravodajství 

washingtonského rozhlasu PL 10. července na titulní straně informuje, ţe je President 

Truman na cestě do Berlína se svojí asi stočlennou delegací. Podle deníku se očekává, ţe 

prezident bude pryč ze států pět aţ sedm týdnů. Po schůzce zřejmě navštíví ještě Itálii a 

Londýn. Následující den, tedy 11. července, deník potvrzuje ve zprávě na titulní straně, ţe 

bude konference zahájena 17. července. Dále deník píše, ţe se budou projednávat otázky 

nejvyšší důleţitosti, blíţe však nespecifikuje, o jaká témata jde, „Věří se, ţe konference 

stanoví zásady, jejichţ interpretace nepovede k názorovým rozdílům a diskusím, jaké 

způsoboval výklad rozhodnutí konference v Jaltě.“ 
75

       

  

                                                           
73 DAILY TELEGRAPH. Koncem týdne schůzka Velkých tří. Právo lidu, 1.7.1945, r.48, č.42, s.1 
74

 NOVÁK, D. Volby ve Velké Británii. Právo lidu, 5.7.1945, r.48, č.46, s.1 
75 REUTER. President Truman na cestě do Berlína. Právo lidu, 10.7.1945, r.48, č.49, s.1 
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Předmětem hovorů v Postupimi by měla být také Mírová konference Spojených 

národů v r.1946, jak píše PL na titulní straně vydání ze dne 14. července. „President 

Truman, jak se proslýchá, chce předloţiti na schůzce tří, která započne 17. července, 

návrhy pro mírovou konferenci Spojených národů v roce 1946.“
76

 Podle PL by se měla 

Velká trojka v Postupimi zabývat zhruba 30 územními otázkami, včetně územních nároků 

Československa. Mimo jiné zde deník rovněţ konstatuje, ţe se v Postupimi po prvé sejdou 

Truman a Stalin.   

 

 O zahájení konference PL informuje ještě téhoţ dne. 17. července vychází na 

titulní straně zpráva Schůze velkých tří započala, kterou deník přejal od ČTK. PL 

vyjadřuje důvěru, ţe Stalin, Churchill a Truman vybudují na konferenci, kterou nyní 

napjatě sleduje celý svět, trvalý mír. „Celý svět pohlíţí k Postupimi, kde se zahajuje 

konference tří, jeţ, jak se všeobecně soudí, bude důleţitější neţ obě předcházející 

konference v Teheránu a na Jaltě... V neděli odpoledne a večer sjíţděli se do Postupimi 

zástupci tří velmocí.“
77

 Program schůze bude podle PL obsáhlý a konference není časově 

omezena. Deník zdůrazňuje, ţe mezi hlavní témata budou patřit Německo, jihovýchodní 

Evropa, Černomořské úţiny, stanovení poměru Itálie k vítězným státům a Persie, která 

poţaduje odchod britských vojsk, Polsko a obchodní smlouvy mezi Británií a Sovětským 

svazem.         

O počátečním průběhu konference PL hovoří, aniţ by informace podloţil zdroji, ve 

zprávě V Postupimi se rozhoduje o míru, svobodě a spravedlnosti ve vydání ze dne 19. 

července. Podle deníku záleţí na spolupráci a jednotě mezi Sovětským svazem, Spojenými 

státy a Velkou Británií. Opakuje, ţe schůzka zastínila všechny ostatní mezinárodní 

politické události. S odkazem na sovětský list Krasnaja Zvezda pak deník stručně srovnává 

Postupim s konferencemi na Jaltě a v Teheránu, přičemţ stávající schůzi přikládá PL 

podstatně větší důleţitost. „Snadno si představíme, jaké sloţité problémy nejen evropské, 

nýbrţ i světové, musí být projednány a vyřešeny. Vše závisí na vzájemné dobré vůli, 

vzájemném porozumění a realistickém nazírání na hluboké změny, k nimţ došlo v Evropě a 

na druhých pevninách po historickém vítězství nad temnými silami fašismu.“
78

 Pro PL je 

charakteristické, ţe u většiny zpráv o zahraničních událostech neuvádí zdroj a pomáhá si 
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obraty, jako jsou například očekává se, vykládá se či říká se. Často tak zprávy působí jako 

nepodloţené spekulace, v některých případech se to však jeví, jako ţe PL ukazuje vlastní 

názor. Na druhé straně vydání ze dne 19. července můţeme najít ještě stručnou agenturní 

zprávu Japonsko bude kapitulovat, která informuje o tom, ţe prezident Truman zanechal 

před odjezdem do Postupimi americké vládě přesný plán týkající se případné kapitulace 

Japonska.  

 

Dne 20. července zaujímá místo na titulní straně PL zpráva Velká trojice rozhodla 

o budoucnosti Německa, kterou deník převzal od agentury Reuter. Jako zajímavost PL 

uvádí, ţe Truman uspořádal oficiální večeři pro Stalina a Churchilla. Podle informací 

deníku se tempo konference zrychluje a proslýchá se, ţe nejobtíţnější problémy jiţ byly 

rozřešeny – především pak zásadní otázky Německa a spory o jeho území. Dále deník 

informuje, ţe se k dalším jednáním pravděpodobně připojí několik vojenských odborníků. 

O rychlém průběhu konference vypovídá také titulek zprávy ze dne 22. července – Velmi 

slibný spád postupimské konference. Avšak ve skutečnosti se zde PL zmiňuje pouze o 

tom, ţe Truman nechal na banketu pro delegace, které se dorozumívají skrze tlumočníky, 

přehrát na Stalinovu ţádost Beethovenův „Menuet“, a, ţe se Eden zotavil ze své blíţe 

neurčené zdravotní indispozice.         

     

Kvůli britským parlamentním volbám musela být konference v Postupimi dočasně 

přerušena, jak PL píše na titulní straně 25. července. Deník informuje, ţe angličtí státníci 

odcestovali do Londýna a Churchill uspořádal pro Stalina a Trumana rozlučkový večírek 

ve svém domě nazvaném „10 Downing Street Potsdam“. Zajímavostí je, ţe se večírku 

zúčastnila i dcera britského premiéra. Podle deníku postupimská konference zřejmě 

neskončí před začátkem srpna. PL se ve zprávě také odkazuje na blíţe nespecifikovaný 

britský tisk, podle kterého se na konferenci jiţ řešila otázka Německa a reparací. Britský 

tisk se domnívá, ţe Německo má zaplatit v příštích pěti letech 5 miliard liber šterlinků ve 

zboţí, z čehoţ prý Rusové poţadují polovinu. Tuto informaci PL potvrdil hned následující 

den na titulní straně ve zprávě 5 miliard liber šterlinků má zaplatit Německo v 5 letech. 

     

Dne 27. července se pozornost PL ubírá směrem k výsledkům britských 

parlamentních voleb, ve kterých Labour party získala absolutní většinu mandátů. Bez 

přiznaných zdrojů deník uvádí, ţe se novým britským premiérem stane Clement Attlee, 

který rovněţ odcestuje na postupimskou konferenci, kde nahradí Churchilla. Ten okamţitě 
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po vyhlášení výsledků předloţil demisi své vlády. Podle PL je vítězství dělnické strany 

jasnou známkou toho, ţe „anglický lid odsoudil politiku Mnichova“. „Labouristické kruhy 

zdůrazňují, ţe budou pokračovat v řešení mezinárodních otázek v plném souladu se 

Spojenými státy a Sovětským svazem…Současně se očekává, ţe labouristická vláda bude 

naléhat na obnovení konference v Postupimi.“
79

 Současně se na titulní straně objevil 

tematický sloupek Jana Vaňka nazvaný Socialistická vláda v Anglii. „Důsledky voleb se 

projeví jak vnitřně, tak také zahraničně politicky. Labour Party je strana, která na 

zahraničně politické problémy měla své odlišné názory…Labour party přejímá volebním 

vítězstvím velkou odpovědnost za impérium a za svět.“
80

      

       

Britské volby plní stránky PL v několika následujících dnech. 29. července deník 

píše ve zprávě Odstupuje velký muţ a uvolňuje místo nové době, ţe Attlee jiţ 

odcestoval na konferenci v Postupimi, která byla ihned po jeho příjezdu obnovena. Na 

konci července začaly převládat názory, ţe se konference blíţí do závěrečné fáze. V této 

době se podle PL v Postupimi začalo jednat o Československu, o čemţ bez větších 

podrobností informuje 31. července ve zprávě převzaté od agentury United Press. „Jak 

nyní vychází najevo, postupimské porady zabývaly se věcmi, jejichţ závaţnost i pro nás je 

důleţitá. Jde zejména o otázky našich hranic s Polskem a o přesídlení Němců z našich 

pohraničních oblastí.“
81

 S odkazem na list Sunday Times pak deník také zmiňuje, ţe 

během prvních jednání po obnovení konference začaly projevovat odlišné názory Attleeho 

vůči Churchillovým postojům na některé citlivé záleţitosti, jako jsou například nové 

hranice Polska a Německa, poměr Turecka a Sovětského svazu, Dardanely a Španělsko. 

          

Dne 2. srpna PL v krátkosti informuje na základě zprávy agentury Reuter o tom, ţe 

byla Postupimská konference ukončena a bylo vydáno závěrečné komuniké. Jednou 

větou deník dodává, ţe se britský král Jiří VI. setká s prezidentem Trumanem na palubě 

britské bitevní lodě „Renowa“. Ve stručné agenturní zprávě Churchill do Španělska? PL 

zmiňuje, ţe bývalý britský premiér opět navštíví zámek Bordaberry, kde trávil dovolenou 

před konferencí v Postupimi, a pravděpodobně odcestuje také do Španělska. 3. srpna PL 

vydává závěrečné komuniké postupimské konference a zdůrazňuje úspěch 
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Československa, neboť byl zásadně uznán transfer Němců z Československa. „V Berlíně 

vydáno společné komuniké o rozhodnutích Velké trojice, jejichţ cílem je úplné zničení 

nacionálně socialistického učení, německého generálního štábu, jakoţ i celého německého 

válečného potenciálu… Polsko, Československo a Maďarsko se ţádají, aby přerušily odsun 

německého obyvatelstva, a to do té doby, kdy tato otázka nebude podrobněji prozkoumána, 

přičemţ však se tento odsun zásadně uznává.“
82

 Podle informací deníku byla poslední 

schůze Velké trojky v Postupimi nejdelší a trvala šest hodin. Stalin se jí prý zúčastnil 

v uniformě, v bílém kabátu a v modrých kalhotách. Kaţdý z trojky přednesl vlastní 

závěrečnou řeč.      

 

Mírové podrobnosti ujednané v Postupimi však bylo podle zprávy PL ze dne 4. 

srpna nutné projednat ještě na nadcházejících poradách v Londýně, kam bude přizvána 

jako právoplatný člen Francie. 5. srpna deník na titulní straně píše o souhlasu s odsunem 

Němců z Československa s tím, ţe je dohodnutý postup vůči Německu. Na první a druhé 

straně pak přináší přesné znění některých, vesměs klíčových, pasáţí závěrečného 

komuniké z Postupimi. S postupujícími dny od skončení konference se v médiích objevují 

nově odkryté zajímavosti z průběhu jednání. Na druhé straně vydání PL ze dne 5. srpna 

vychází nezdrojovaná zpráva Plán na úplnou a brzkou poráţku Japonska, která rovněţ 

odtajňuje některé informace ze zákulisí porad a deník zde cituje britské ministerstvo 

zahraničí. „Za konference v Postupimi měli náčelníci britských a amerických štábů denní 

porady, aby vypracovali podrobnosti koordinace britských a amerických sil pro úplnou 

poráţku japonských pozemních a námořních sil za účelem bezpodmínečné kapitulace 

Japonska v době pokud moţno nejbliţší a k účelu osvobození všech území dosud 

Japonskem obsazených.“
83

 Japonsko se stalo v příštích dnech nejvýznamnějším tématem a 

téměř zastínilo rokování o postupimské konferenci.   

  

Dne 11. srpna na titulní straně PL vychází zpráva o projevu prezidenta Trumana o 

spravedlivém a trvalém míru. Deník opět neuvádí svůj zdroj. Truman v krátkosti hodnotí 

konferenci jako úspěšnou a připouští, ţe válka Sovětského svazu s Japonskem byla 

vyhlášena na základě usnesení na konferenci. Projevu Churchilla v dolní sněmovně věnuje 

PL 17. srpna podstatně menší prostor. Ve stručné zprávě převzaté od agentury United Press 
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deník zmiňuje, ţe bývalý premiér přiznal, ţe v prvních dnech konference dohodl 

s Trumanem plán o řadě velkých bitev a vyloďování v Malajsku, v Holandské východní 

Indii a v japonské mateřské zemi. Padla rovněţ zmínka o atomové bombě.   

     

Poslední přímá zmínka o postupimské konferenci se v deníku objevuje 21. srpna na 

titulní straně ve zprávě Bevin o britské zahraniční politice. „Mluvě o výsledcích 

postupimské konference prohlásil: Nesmíme být posedlí přáním trestati nebo mstít se, 

nýbrţ vţdy a ve všem se musíme tázati, zda to či ono jednání je ve prospěch budoucímu 

míru nebo v sobě nese zárodky budoucí války.“
84

 

 

4.2.5.2 Shrnutí PL 

Právo lidu věnuje zahraničnímu dění víceméně stejný rozsah jako ostatní sledované 

deníky. Pro Právo lidu je charakteristické, ţe u většiny zpráv o zahraničním dění neuvádí 

zdroj informací. Po porovnání s ostatními periodiky je však zřejmé, odkud ve většině 

případů Právo lidu čerpalo informace. Zprávy jsou leckdy takřka identické. Díky zmíněné 

absenci zdrojů (61 procent zpráv) však zprávy PL občas působí jako autorské. Stejně jako 

další deníky, ale ani PL nepřináší ţádné vlastní spekulace. Nejedná-li se čistě o agenturní 

zprávu informativního charakteru, ale o domněnky či analýzy, vţdy se PL raději odvolává 

na vesměs zahraniční agenturu či jiné médium.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
84 NESG. Bevin o britské zahraniční politice. Právo lidu, 21.8.1945, r.48, č.84, s.1 

 



 60 

ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat, jakým způsobem a v jakém rozsahu 

informoval dobový československý tisk, konkrétně Mladá fronta, Rudé právo, Svobodné 

noviny, Lidová demokracie a Právo lidu, o postupimské konferenci, která v létě roku 1945 

zásadním způsobem rozhodla o uspořádání poválečného světa. Všechny sledované deníky 

přičítaly konferenci velký význam, proto se událost velmi často objevovala na titulních 

stranách jako nejdůleţitější zpráva.         

  

První zmínky o konferenci v podobě stručných agenturních zpráv se v tisku 

objevují jiţ na začátku června. Nejdříve o konferenci psal deník Mladá fronta (2. června), 

nejpozději Rudé právo a Svobodné noviny (obojí 15. června). V polovině června všechny 

sledované deníky bez výjimky přinášejí spekulace o tématech, která se na konferenci 

budou projednávat, a o místě konání.        

     

Větší podrobnosti a ověřené informace o tématech a místu konání však tisk přináší 

aţ na začátku července. V první polovině měsíce pak tisk průběţně spekuluje o začátku 

konference, coţ zástupci vítězných mocností tajily aţ do poslední chvíle. Právo lidu díky 

tomu, ţe vycházelo dvakrát denně – ráno a také jako večerník, zachytilo informace o 

zahájení konference jiţ v den jejího zahájení 17. července. Naopak jako poslední ze 

sledovaných periodik zareagovala Mladá fronta, která informovala o zahájení aţ 

s dvoudenním zpoţděním 19. července.         

      

Do zahájení konference se jednalo převáţně o kratší agenturní zprávy, vesměs 

psané menším písmem na méně výrazných místech na titulních stranách, či dokonce na 

druhé straně.  Po zahájení jednání patřily zprávám o dění v Postupimi ve většině případů 

titulní strany. Téměř ve všech případech šlo o agenturní zprávy, psané stručným, 

informativním stylem. Ze zpráv, zejména v Rudém právu a v Mladé frontě, je více či méně 

zřejmá orientace na Sovětský svaz, který je často upřednostňován a nezřídka kdy dokonce 

oslavován.    

 

Většina zpráv se týká projednávaných témat – sporných otázek, které bylo nutné 

vyřešit, aby se zabránilo dalším konfliktům. Jednalo se tedy především o územní spory, 

jako byla například otázka polských hranic, a vyrovnání se s poválečným Německem – 
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stanovení poválečných reparací, jeho správa i budování nového státu na demokratických 

principech. Obzvláště důleţité bylo pro československý tisk téma odsunu Němců, který 

konference podpořila. Tisk rovněţ zdůrazňoval nutnost bezpečnostních opatření, která by 

do budoucna zabránila podobným celosvětovým konfliktům. V centru pozornosti byly 

rovněţ britské parlamentní volby, které prohrou Churchilla výrazně zasáhly do průběhu 

konference. Oblíbeným tématem tisku však byly také čtenářsky vděčné historky z večírků 

pořádaných různými delegacemi.         

   

Přestoţe Svobodné noviny věnovaly celkově zahraničním událostem v porovnání 

s ostatními deníky menší prostor, o postupimské konferenci paradoxně přinesly největší 

mnoţství zpráv (26 %, viz graf č.1 v přílohách). Naopak nejmenší počet zpráv spojených 

s konferencí se objevilo v Mladé frontě (pouze 13 %, viz graf č.1 v přílohách), coţ je však 

dáno především tím, ţe deník často spojoval několik zpráv dohromady do zprávy sloţené, 

zatímco ostatní deníky uveřejnily informace v jednotlivých zprávách.    

  

Protoţe se jednalo o zahraniční událost, byl československý dobový tisk odkázán 

především na informace světových agentur a cizích médií – britská, americká či sovětská 

média. Situaci médiím ještě ztěţoval fakt, ţe novináři měli přístup do dějiště konference 

zakázaný a prostor pro získávání informací byl tedy velmi omezený. Československé 

deníky tak často sahaly i po neověřených domněnkách ze zákulisí ve snaze získat co 

největší zajímavost pro své čtenáře. Přestoţe se jim leckdy podařilo získat ze zahraničních 

médií jedinečnou informaci, většinou se shodné zajímavosti objevovaly ve stejný den na 

stránkách více deníků.          

   

Nedostatek informací však československý tisk nepodnítil k tomu, aby mezery 

vyplnil vlastními komentáři a analýzami, které se na stránkách sledovaných deníků 

objevovaly jen velmi zřídka. Vlastní zprávy deníků tvořily jen 5% (viz graf č.2 

v přílohách) ze všech publikovaných zpráv týkajících se postupimské konference. Deníky 

naopak raději přebíraly názory a domněnky (o úspěchu jednání, o právě probíraných 

tématech či o dopadu konference na svět) od agentur a zahraničních médií. Co se týče 

názorových analýz, nejčastěji pak československý tisk důvěřoval sovětskému tisku. 

Nejvíce vlastních zpráv k tématu postupimské konference přinesl deník Rudé právo, kde 

tyto zprávy tvořily 7 % (viz graf č.3 v přílohách).    
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Nejčastěji sledované deníky přebíraly informace od agentury Reuter, tyto zprávy 

tvořily celkem 42 procent (viz graf č. 2 v přílohách). Mezi další ve velké míře vyuţívané 

zdroje patřily rovněţ agentura TASS (7 %, viz graf č. 2 v přílohách), AFP (5 %, viz graf č. 

2 v přílohách) či United Press (4 %, viz graf č. 2 v přílohách).   

     

Zajímavé je, ţe s výjimkou Svobodných novin, se ostatní periodika odkazovala jen 

minimálně (Lidová demokracie, Právo lidu) či dokonce vůbec (Rudé právo, Mladá fronta) 

na Československou tiskovou agenturu. V případě Svobodných novin představovala ČTK 

druhý nejčastější zdroj (18 %, viz graf č. 5 v přílohách) po agentuře Reuter (55 % , viz graf 

č. 5 v přílohách).  Důvodem bude pravděpodobně fakt, ţe měla ČTK v této době velké 

problémy s fungováním. V květnu 1945 byla během Praţského povstání byla váţně 

poškozena hlavní budova agentury. V této době také ČTK přehodnocuje chování svých 

redaktorů během protektorátu a dochází k personálním změnám.  

 

Téměř čtvrtina uveřejněných zpráv, vesměs agenturního charakteru, byla ve 

vybraných periodikách nesignovaná (24 %, viz graf č.2 v přílohách). Nejčastěji svůj zdroj 

neuvádělo Právo lidu, a to celkem v 61 % případů (viz graf č.7 v přílohách). Díky tomu 

zprávy často působily jako autorské, avšak mnohdy byly téměř identické s ozdrojovanými 

zprávami v jiných denících.  

          

Pro všechny sledované deníky jsou také charakteristické četné protiněmecky laděné 

zprávy/články. Značný počet článků pak připomíná historický kontext česko-německých 

vztahů a argumentuje, proč si Němci odsun zaslouţí. Jejich cílem je podpořit 

nacionalismus a nenávist k sousednímu národu. Některé zprávy informují o poválečném 

vyrovnání se s Němci a o průběhu procesů s německými válečnými zločinci. Často se také 

deníky zmiňují o nově odhalených plánech, zločinech či činnosti nacistů během druhé 

světové války, které se dostaly na světlo aţ po jejím skončení a zajištění nacistických 

dokumentů.      

 

Protiněmecká rétorika vévodí sledovaným periodikům ve vlnách. Frekvence článků 

nápadně vzrostla především po vydání závěrečného komuniké z Postupimi. Deníky věnují 

legalizaci odsunu Němců celé strany. Jednak citují celé části komuniké, které jsou pro 

Československo zásadní, jednak přináší postoje vítězných mocností, v neposlední řadě 
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informují o dosavadním průběhu odsunu a dalších plánech na budování poválečného 

Československa bez německé menšiny. Na téma odsunu Němců z poválečného 

Československa a jeho reflexe v dobových médiích však byly jiţ zpracovány jiné 

bakalářské či diplomové práce
85

.  
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RESUMÉ 

 

Cílem mé bakalářské práce „Mediální obraz postupimské konference v dobovém 

československém tisku“ bylo popsat, jakým způsobem a v jakém rozsahu vybrané deníky 

informovaly o průběhu postupimské konference v období od června do září roku 1945.  

Všechny sledované celostátní deníky povaţovaly konferenci za velice významnou událost 

a věnovaly jí, zejména v jejím průběhu od 17. července do 2. srpna, poměrně velký prostor, 

nezřídka kdy se postupimské konference týkaly titulní zprávy.  Ke konferenci 

československá mediální scéna vzhlíţela s velkými nadějemi a pravidelně zdůrazňovala 

její důleţitou roli v obnově poválečného světa.       

    

Ve většině případů deníky přebírají informace od zahraničních agentur a médií 

(Reuter, Tass, Afp, United Press), zřídka také od ČTK. Situaci médií však komplikoval 

fakt, ţe měli novináři zakázaný přístup do prostor jednání. Tisk se tak snaţil pro své 

čtenáře zjistit jakoukoliv zajímavost z jednání, často se uchyloval i k neověřeným 

informacím ze zákulisí.  Zprávy často tvoří jen nepodloţené domněnky o zrovna 

projednávaných tématech – poválečné vyrovnání se s poraţeným Německem či územní 

spory, o dosavadních úspěších jednání či dopadu konference na poválečné uspořádání 

světa.  Zvláštní pozornost média věnovala otázce odsunu Němců, který postupimská 

konference podpořila. Velice oblíbené byly také historky z večírků, které pořádaly 

jednotlivé delegace.  

 

SUMMARY 

The goal of the bachelor thesis „Potsdam conference and its media image in Czech period 

newspaper is description of the way how chosen newspapers informed about the Potsdam 

conference in the period from june till september 1945. All newspapers considered the 

conference very important.  They often published the articles about conference on the front 

pages. Czechoslovak media thought about the conference really hopefully and emphasized 

its importace for post-war reconstruction of the world. The newpapers mostly assumed 

information from foreign press agencies and media (for example: Reuter, Tass, AFP, 

United Press), rarely also from The Czechoslovak press agency. The work of the media 



 65 

was affected by limited access to the place of meeting. Press tried to find any interesting 

information and often reported about unchecked issues. Published information mostly 

concerned german reparations and territorial disputes, succeses of the conference and its 

influence on the world. The newspapers were interested especially in expulsion of 

Germans, which the conference supported. The stories from the parties were also very 

popular. 
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