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Úvod
Témat em mé bakalář ské práce je reflexe nást upu Reinharda
Heydr icha do funkce zast upujícího ř íšského prot ektora v zrcadle
prot ektorát ního t isku.
V první po lovině 20. st olet í byly t isk a rozhlas jedinými
infor mačními médii. Vládnoucí st rany pouţívaly t isk ke svému
prospěchu a k propagaci své st rany, st ejně t ak tomu bylo v do bě
nacist ické okupace českých zemí. T isk podléhal cenzuře, byl
nást rojem dvo jí propagandy - nacist ické i prot ektorát ní a mě l slouţit
především k ovlivňo vání občanů. Všechna média, a t o jak rozhlas, t ak
i t isk podléhaly okupační správě a šíř ily články v její prospěch.
Jiţ z logiky věcí vyplývá, ţe nelze si vys t ačit s jediným zdro jem,
neboť no viny t é doby zde vycházejíc í nebyly – a ani nemo hly být –
objekt ivní. Jak dále uvádím, snaţila jsem pro svou práci získat
infor mace ze všech moţných zdro jů – protekt orát ního t isku českého i
německého, dále t isku ilegálního a exilo vého.
Téma své práce jsem si vybrala s ohledem na svůj záje m o
událo st i v Prot ektorát u. Je pozoruhodné, jak málo infor mací je
uváděno o nást upu Reinharda Heydr icha do Prot ekt orát u ve srovnání
s popisem at ent át u na Heydr icha, kt erý znamenal posílení pozice
exilo vé vlády v Londýně a jeho vykonání mělo za následek odvo lání
br it ského a francouzského podpisu pod Mnicho vskou dohodou.
Práci jsem rozčlenila do t ří kapit o l, úvodu a závěru. Nejpr ve
seznamuji čt enáře s po lit ickou sit uací, jeţ př íchodu Reinharda
Heydr icha bezprost ředně předcházela a zabývá m se důvody výměny
ř íšského prot ekt ora. Další kapit o la je věnována přehledu
prot ektorát ního, ilegálního a exilo vé ho t isku a v poslední kapit o le se
zabývá m reakcí výše uvedených t iskovin na př íchod Heydr icha do
Prot ektorát u a na událo st i, jeţ jeho př íchod doprovázely.
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Mou snahou je popsat událo st i nejen z pohledu legá lně
vydávaných novin a časopisů, ale t aké t isku i legálního a t isku
vydávaného česk y v exilu. Cht ěla bych se zaměř it zejména na články
spo jené nejen se samot ným př íjezdem zast upujícího ř íšského
prot ektora, ale t aké na t o, jak jeho činy ovlivnily psaní t isku
v následujících dnech.

Pramen y a literatu ra
Hlavním a nejdůleţ it ějš ím zdro jem mé práce pochopit elně byl
dobový t isk. Z velkého mnoţst ví per iodik byly pro mou práci st ěţejní
zejména po lit ické deníky Večerní české sl ovo, Venkov , Národní
politika nebo Lidové noviny, dále reg io nální noviny zejména deník y
Naši nec (vydáván v Olo mo uci), Moravská Orlice nebo plzeňsk ý Český
deník. Pro srovnání jsem t aké pouţila t ýdeník českých fašist ů s
názvem Ári jský bo j nebo nacist y vydávaný Der Neue Tag. Zdro je m pro
ilegální t isk byly pro mou práci noviny Rudé právo, kt eré byly t ou
dobou jiţ vlast ně jedinou ilegální per iodic kou t iskovinou. V roce 1971
byla všechna čísla ilegálního Rudého práva vydána kniţně. V př ípadě
českoslo venského exilo vého t isku mi jako pramen poslo uţil zejména
t ýdeník Čechoslovák vydávaný v Londýně .
Neméně důleţit ým zdro jem mé bakalář ské práce byla odborná
lit erat ura, a t o jak o Prot ektorát u a Heydr ichovi, t ak o dějinách
ţurnalist iky. Zvlášt ě př ínosné pro mou práci byly knihy Edouarda
Hussona Heydrich. Konečné řešení ţidovské otázky a Det lefa Brandese
Češi pod německým prot ektorát em. Z knih, kt eré se zabývají dobo vým
t iskem, byla pro mě zásadní práce Tomáše Pasáka Soupis l egálních
novin, časopisů a úředních věstní ků v českých zemích v letech 19391945, dále jsem čerpala z knihy Vo jt ěcha Dolejš ího Noviny a novi náři
a z Dějin české ţurnali stiky do roku 1945 od Mileny Beránko vé.
Poslední dvě zmíněné knihy byly po někud poplat né době svého
vzniku, proto bylo nut né jejich údaje kor igovat .
6

Všechny uvedené mat er iály jsem získala výpů jčkami v Národní
Kniho vně v Kle ment inu a v Oddělení časopisů Kniho vny Národního
muzea v Bubenč i.
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1. Neurathova politika a příjezd
Reinharda Heydricha
1. 1. Období říšského protektora Konstantina von
Neuratha
Dne 14. března 1939 byl na slo venském sněmu v Brat islavě
vyhlášen samo st at ný a nezávis lý S lo venský št át . Den pot é, 15. března
obsad ily jednot ky Wehr macht u české země. Oblast i v pohraničí byly
okupovány Německem od ř íjna 1938, kdy byly post oupeny Německu
v rámci Mnicho vské dohody.

1

Dne 16. března vydal Hit ler v Praze výnos o zř ízení Prot ektorát u
Čechy a Morava. Prezident em Prot ektorátu zůst al dosavadní
českoslo venský prez ident E mil Hácha. Autono mie Prot ektorát u byla ve
skut ečnost i jen fikt ivní, neboť prot ek torátní administ rat iva zcela
podléhala německé okupační správě. Do čela Prot ektorát u byl
jmeno ván ř íšsk ý prot ektor, kt erý měl hájit zájmy Říše a dbát na
dodrţování H it lerových pokynů. Ke jmeno vání pr vního ř íšsk ého
prot ektora došlo 18. března a st al se jím svobodný pán Ko nst ant in von
Neurat h. 2
Konst ant in vo n Neurat h symbo lizoval vývo j německého
t radičního imper ialis mu. Byl př íslušník jedno ho z významných
německ ých šlecht ických rodů s dávnou t radicí. Narodil se 2. února
roku 1873 v německém měst ě Kleinglat t bach ve Würt t enbebur sku.
Svou kar iéru začal ješt ě na dvoře císaře Vilé ma. Po st udiu práv
v Ber líně a v Tübingenu, ve svých dvacet i osmi let ech vst oupil do
diplo mat ických sluţeb. Do roku 1903 působil jako vicekonzul a pot é
jako legační rada německé ambas ád y v Londýně. Účast nil se pr vní
svět ové války, jednak jako vys lanec ně meckého císaře u t ureckých
spo jenců v Konst ant inopo li, a jednak bo joval na front ě jako důst ojník
u dělost řeleckého regiment u. Po t ěţkém zr anění se vrát il zpět do

1
2

Končelík Jakub, Večeřa Pavel, Orság Petr: Dějiny českých médií 20. Století, Praha 2010
Čapka František: Dějiny zemí Koruny české v datech, Praha 1999
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Ko nst ant inopo le, kde zů st al do konce války. Po skončení pr vní
svět ové války se st al diplo mat em Výmar ské republiky, mezi let y 1919
a 1921 pracoval na ambasádě v Kodani a pot é do roku 1930 jako
vys lanec v Římě. Po dvoulet ém působení v Londýně se roku 1932 st al
ř íšským minist rem za hranič í, do st rany NSDAP vst oupil v roce 1937 a
obdrţel hodnost SS - Gruppenführ er 3.
Po rozbit í Českoslo venska v březnu roku 1939 a vzniku
Prot ektorát u Čechy a Morava byl Ko nst ant in von Neurat h jmeno ván
Hit lerem pr vním ř íšským prot ektorem v Prot ektorát u.
Neurat hovým st át ním t ajemníkem se st al Kar l Her mann Frank,
býva lý poslanec sudet oněmecké st rany. S nást upem ř íšského
prot ektora došlo ke jmeno vání pr vní prot ektorát ní vlády v čele
s generá lem Alo isem E liášem (t ato vláda vyst ř ídala na konc i dubna
vládu Ber ano vu) a došlo k rozpušt ění par lament u. Konst ant in vo n
Neurat h byl nepř íliš významný, jedním z důvodů jeho dosazení bylo,
ţe měl budit do je m so lidnost i. Byl st oupencem mír nějš ího zacházení
s Čechy a spo léhal spíše na spo lupráci. Naprot i to mu Fr ank prosazoval
násilí, šlo mu o úplné zač lenění Čech do Velkoněmecké ř íše a o
naprostou ger manizaci českého prostoru. Cht ěl Čechy nechat
vyst ěho vat nebo zlikvido vat . Brzy se dost al s von Neurat hem do sporů.
St rukt ura okupační po lit ik y v počát ečním obdo bí nacist ické
o kupace českých zemí odpovídala základnímu st rat egickému cíli
nacist ického Německa na území Čech a Moravy. Na území
Prot ektorát u ţilo v t ét o době 7,5 milio nu obyvat el, mezi nimiţ bylo
méně neţ 250 t isíc Němců. Bylo zde soust ředěno 70% průmys lo vé
výroby Českoslo venska, převáţně mo hut ný zbro jní průmys l. Hlavním
úko lem bylo pacifikovat obyvat ele a vyuţít lidský a mat er iální
pot enciá l pro válečnou výrobu. Mělo být t aké vyřešeno „konečné
řešení české ot ázky“ - všechny české země měly být ger manizo vány a
česk ý národ měl být zničen, př ičemţ svýc h cílů v Prot ektorát u cht ělo

3

Nekola Martin: Hitlerovi satrapové, Praha 2008
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nacist ické Německo dosáhnout pouze s minimá lním nasazením
akt ivních sil.

1.1.1. Odboj v Protektorátu
Za působení Ko nst ant ina vo n Neurat ha rost l v českých zemích
odbo j a i přes zásahy gest apa na konci června 1941 (zat ýkání, represe)
neust ále nabýval na síle - rost l počet ilegálních let áků a časopisů.
Nacist ická po licie neúspěšně bo jovala prot i ant ifašist ick ým heslům,
kt erá se objevovala t éměř všude. St ále čast ěji docházelo k sabot áţím a
v t éto době t aké došlo k prvním výsadkům parašut ist ů. 4
Česká spo lečnost se rozdělila do t ří skupin - do první skupiny
pat řili t i, kdo se akt ivně účast nili odbo je, do druhé, ne jpočet nějš í
skupiny, lidé, kt eř í s okupací sice nesouhlasili, ale na druhou st ranu
ani nic nepodnikali a do t řet í skupiny pat řili t i, kt eř í s nacist y
kolaborovali. 5
V Prot ektorát u se vyt voř ilo něko lik odbo jových organizací:
Obr ana národa (ON), kt eré velel generál Josef Bílý. Skupina byla
sloţena z býva lých důst ojníků, ţelezničář ů, Sokolů nebo legi o nářů.
Měla úzké kont akt y s vedením prot ektorátní vlády - s Alo isem E liášem
nebo Emile m Háchou. Na začát ku války př ipravo vali ozbro jená
povst ání prot i nacist ům.
Další odbo jovou organizací bylo Po lit ické úst ředí (PÚ), vedené
Přemys lem Šáma lem. Členy t éto or ganizace byli převáţně býva lí
polit ici (Ladislav Rašín, Ferdinand Richt er a další), jejich snahou bylo
spo jit se s Benešem v exilu a zprost ředkovat zpravodajst ví do
Prot ektorát ů. Členo vé socialist ických st ran, bývalí odborář i a levico ví
int elekt uálo vé zalo ţ ili odbo jovou organizaci P et iční výbor Věr ni
zůst aneme (PVVZ), pat ř ili se m Václav Běhounek, Karel Bondy nebo

4

Brandes Detlef: Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 19391945
5
Cuhra, Jaroslav, Ellinger Jiří, Gjuričová Adéla a Smetana Vít: České země v evropských dějinách,
díl 4., Praha, Litomyšl 2006
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Vojt ěch Číţek. V roce 1940 vzniklo Úst řední vedení odbo je do mácího
(ÚVOD), hlavní odbo jo vý orgán, do kt erého pat řili vedoucí
předst avit elé všech o dbo jo vých organizací.
Kro mě t ěcht o odbo jových organizací exist o vala ješt ě skupina Tř i
králo vé, do kt eré pat řili Josef Balabán, Václav Morávek a Josef Mašín.
Členové t éto skupiny pracovali odděleně, proto bylo pro nacist y velmi
obt íţné je odhalit . Aţ do své ho odhalení v let ech 1941- 42
zprost ředkovávali rádio vé spo jení s Londýnem a dodávali zprávy
z Prot ektorát u i z Říše.
Kro mě odbo jových organizac í v Prot ektorát u narůst alo
nepřát elst ví a nedůvěra vůči Němcům, jakoţ i navzáje m mezi
obyvat eli českých zemí. Po začát ku okupace se mezi lidmi rozšíř ila
fáma, ţe Němci cht ějí ot rávit české dět i t ím, ţe do očkovací vakcíny
př idají jed. Nedůvěra rost la, lidé podezír ali Němce z int oxikace
t abáku, léků apod. Majit elé do mů odmít ali brát Němce do podnájmu,
zdravot níci odmít ali ošet řovat německé pacient y. Docháze lo t aké
k bo jkot ům německých filmů nebo německých novin a časopisů.
K prot est ům prot i Němcům byly vyuţívány sportovní zápasy, kde
docházelo k výt rţnost em. Mezi let y 1940 - 41 došlo k zast řelení Němce
(viník nebyl nikdy vypát rán) nebo k umíst ění bo mby do německého
Zemského divadla v Br ně. Od zář í 1941 st ále čast ěji docházelo
k sabot áţím.

1.2. Jmenování Reinharda Heydricha
Heydr ich př ijel do Prahy 27. zář í 1941. V ranních hodinách
př ilet ěl na Ruzyňské let išt ě, kde by l př ivít án K.H. Frankem. Pot é odjel
do hot elu Esplanade, kt erý se nacházel poblíţ P et schkova paláce.
V hot elu Esplanade proběhla porada o slavnost ním nást upu Heydr icha,
kt er ý se měl konat na Praţském hradě. První noc v Praze st rávil
Reinhar d Heydr ich v hot elu a pot é se přest ěhoval na Praţsk ý hr ad.
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S lavnost ní inaugur ace Heydr icha proběhla o den později, 28. zář í,
symbo licky na den sv. Václava. 6
„Říšský prot ektor v Čechách a na Moravě, říšský ministr
svobodný pán von Neurath povaţoval za nutné navrhnouti Vů dci, aby
mu udělil del ší dovol enou za účel em obnovení jeho ot řesného zdraví
(…)
Vůdce nemohl za těchto okolností nevyhověti ţádosti ří šského
protektora a pověřil SS - Obergruppenf ührera Heydricha na dobu
nemoci říšského mini stra von Neuratha výkonem f unkce říšského
protektora v Čechách a na Moravě.“ 7
Reinhar d Heydr ich byl poslán do Prahy na konci zář í roku 1941
jako dočasný zást upce ř íšského prot ektora Konst ant ina von Neurat ha.
Podle ofic iálních zpráv českého t isku Konst ant in vo n Neurat h poţádal
Hit lera o udělení zdravot ní dovo lené, jelikoţ jeho zdravot ní st av mu
bránil ve výkonu funkce. Vůdce mu vyho věl a posla l do Prot ektorát u
jeho nově jmeno vaného zást upce, Reinhar da Heydr icha. Skut ečnost se
ale od t éto zprávy, vydané t éměř ve všech legálních no vinách,
poněkud liš í. K vyst ř ídání Neurat ha Heydr ichem př ispěla Neurat hova
polit ika i událo st i v českých zemích. V českých zemích rost l odpor
vůči Němc ům a docházelo ke zvět šování r ozsahu odbo jo vých akt ivit .
Mezi dělníky se zvyšo val počet sabot áţí. Jedním z důvodů, proč byl
Neurat h poslán na „zdravot ní dovo lenou“, mohl být t aké bo jkot
prot ektorát ního t isku.
Dne 16. 9.1941 se konalo zasedání u ř íšského prot ektora za účast i
gest apa, SD a vo jenského Abwehr u, kde se jednalo o sit uaci
v Prot ekt orát u. Gest apo poţad ovalo drakonická opat ření, kt erá
podporoval K. H. Frank, opat ření spočívala ve velmi př ísných t rest ech
– st ávky a sabot áţe se měly t rest at smrt í- von Neurat h je ale odmít l.
Toto odmít nut í zásahu vůči českému odboji a německým odpůrcům
vyuţil Hit ler k jeho odst ranění a nahr azení Reinhardem Heydr ichem.
6
7

Heydrich- konečné řešení: 4/44- Svatováclavská neděle, dokumentární seriál ČT, 2011
Národní politika, roč. 59, 28 /9/1941

12

Odchodem Ko nst ant ina von Neur at ha skončilo relat ivně
nejmír nějš í o bdobí nacist ické okupace. 8 Konst ant in von Neur at h zůst al
oficiá lně ř íšským prot ektorem do roku 1943, po válce byl odsouzen na
15 let , v roce 1954 byl ale kvůli svému zdravot nímu st avu propušt ěn a
o dva roky později ve Würt t enbersku ve svých osmdesát i t řech let ech
zemřel.

1.3. Reinhard Heydrich
Reinhar d Heydr ich se narodil 7. března roku 1904 do měšťanské
rodiny v Halle nad Sálou, měst ečku nedaleko Lipsk a. Jeho ot ec,
Bruno Heydr ich, byl oper ním zpěvákem, učit elem hudby a hudebním
skladat elem, po sňat ku s E lizabet h Krant zovou si ot evřel vlast ní
hudební ško lu. Reinhard Heydr ich se narodil jako prost řední ze t ř í
dět í, měl st arší sest ru Mar ii a mladšího brat ra Heinze S iegfr ieda. Byl
hudebně nadaný a uţ odmala se věno val hře na housle.
Dět st ví a 1. svět ovou válku st rávil ve svém rodném měst ě, kde
jeho rodina pat ř ila mezi váţené občany. Krát ce po válce, na počát ku
března 1919, se Heydr ich, zklamaný z poráţky Německa, př ihlásil ke
sborům Freikorps, coţ byly pravico vé po lovo jenské organizace
vyt vořené z vet eránů z první svět ové války. T y vst oupily do Halle
t éhoţ roku, aby po mohly pot lač it povst ání krajního levico vého kř ídla.
O rok později se Reinhard Heydr ich st al členem Technische Not hilfe
(Technických nouzo vých sborů), coţ byla organizace zajišťující př i
povst ání v Halle v březnu roku 1920 chod infrast rukt ury a záso bování
měst a elekt r ickou energií.
Uţ od mládí měl Reinhard Heydr ich averzi k Ţidům. Jednak je
vinil z prohr y v 1. svět ové vá lce, a jednak kvůli všeobecným a
nepodloţeným do mněnkám, ţe jeho ot ec je ţidovského původu.

8
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Po ukončení gymnázia vst oupil Heydr ich v roce 1922
k německému námoř nict vu, kde od roku 1924 slouţil na kř iţníku
Ber lin pod velením kapit ána Canar ise, pozdějšího admirála.
O dva roky později byl po výšen na námořního poručíka 2. t ř ídy.
Celkem slouţil u námoř nict va devět let , do roku 1931, kdy byl
vyloučen. Důvodem jeho vyloučení byla milo st ná aféra se st udent kou
int er nát ní ško ly v Rendsburgu. Jedním z důvodů ale mo hly být i
Heydr icho vy po lit ické názor y.
Ko ncem prosince roku 1931 se Heydr ich oţenil s dcerou
zchudlého šlecht ice Linou von Ost en. Lina vo n Ost en se narodila
v roce 1911 v Avendor fu na ost rově Fehr man a pocházela z rodiny
velkých st oupenců nacis mu. S Heydr ichem měla celke m čt yř i dět i
narozené v let ech 1933 - 1942. Lina svého manţela přeţila o více neţ
čt yř icet let a zemřela ve svém rodném mě st ě v roce 1985.
Po odchodu z námoř nict va vst oupil Heydr ich do st rany
NSDAP (Národně socialist ická německá dělnická st rana Nat ionalso zialist ische Deut sche Ar b eit erpart ei) a byl pot é př ijat
Heinr ichem Himmlerem do sluţeb SS. Po svém povýšení na
St urmbannführera zača l spo lu s Himmlerem budo vat zpravodajskou
sluţbu NSDAP, t zv. SD (S icher heit sdienst ). Jejím úko lem bylo sbír ání
infor mací o nepřát elích NSDAP, př ičemţ největ ším nebezpečím pro
nacis mus Heydr ich po vaţo val Ţid y.
V roce 1933 Heydr ich spo lu Er nst em Röhmem, F ranzem
Rit t erem von Epp, Ado lfem Wagner em a Heinr ichem Himmlerem
provedl st át ní převrat v Bavorsku, jelikoţ t amní vláda se necht ěla
smíř it s předáním moci nacist ům. He ydr ich se záhy st al velit elem
bavorské st át ní po licie. V roce 1934 pak st anul ve vedení s t át ní
polic ie v dalš ích spo lko vých zemích Německa (Brémy, Hamburk,
Hesensko, Durynsko a další, na konci dubna t éhoţ roku převzal vedení
st át ní po lic ie t aké v Prusku 9 (a t ajné st át ní polic ie a gest apa).

9
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SS byla součást í S A (St urmabt eilung - úderný oddíl), jejíţ
velit ele m byl Er nst Röhm. S A měla velké mno ţst ví členů, v roce 1933
jich bylo 2,3 milio nu. V noci ze 30. 6. na 1. 7.1934, t zv. noci
dlouhých noţů, bylo post upně zast řeleno přes t isíc členů SA, mezi
nimi i Ernst Röhm, býva lý kancléř Kurt von Schleicher nebo Georg
St rasser, spo luzakladat el st rany.
Heydr ich velmi t ouţil po moci a usilo val o to, aby
v bezpečnost ním apar át u nebyl nikdo, komu by podléhal. V roce 1934
usilo val o to, aby po lit ické po licii v Bavo rsku podléhaly koncent rační
t ábor y, př ičemţ ho neodradilo ani t o, ţe Himmler odmít l. Heydr ich si
do koncent račních t áborů nechal zabudovat nové „po lit ické“ oddělení,
kt eré podléhalo př ímo t ajné po licii - t edy jemu. O pět let později se
dost al do vedení RS HA (Hlavní ř íšsk ý bezpečnost ní úřad) . RSHA
spo jovalo všechna dosavadní velit elst ví gest apa, Kr iminální po lic ie a
SD. V roce 1940 byl jmeno ván šéfem mezinárodní kr iminálně po licejní
komise (pozdějš ího I nt erpolu) 10.
Na vrcho l moci se Heydr ich dost al po svém jmeno vání
zast upujícím ř íšsk ým prot e ktorem v Čechách a na Moravě 27.9.1941.
Reinhar d Heydr ich zemřel 4. čer vna roku 1942 na následk y
at ent át u, kt erý provedli Gabčík s Kubišem. At ent át byl proveden 27.
květ na, ale kvů li řadě selhání nezemře l Heydr ich na míst ě at ent át u,
nýbr ţ aţ za něko lik dní v nemo cnici, kde podlehl vnit ř ním zraněním.
O t ři dny později bylo jeho t ělo vyst aveno na nádvoř í Praţského
hradu. Po smut ečním průvodu byla rakev s jeho ost at ky převezena do
Ber lína, kde byl po hřben na Hř bit o vě invalidů. V roce 1963 byl jeho
hrob zrušen. 11
Po jeho smrt i se no vým ř íšským prot ektorem st al Kurt Daluege.

10
11
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1.4. Heydrichova politika
Po svém př íchodu do Prahy a po své inauguraci na Praţském
hradě začal Heydr ich se svou prot ektorát ní po lit ikou - jeho hlavní
snahou bylo zničení odbo je, ukončení st ávek apod. S příchodem
Heydr icha do Prahy a s počát kem jeho po lit iky započala doba
nejkr vavějšího t eroru v no vodobých dějinách českého národa. Den po
svém př íchodu vyhlásil civilní výjimečný st av, nast olil st anné právo a
nechal zř íd it st anné soudy, jejichţ vedoucí pozice nechal obsadit lidmi
z SS a t ajné po licie. Nechal zat knout t isíce lidí, kt eř í se akt ivně
účast nili odbo je včet ně t ěch, kt eř í t oliko por ušili předpis y
Prot ektorát u.
Zat čení byli odsouzeni buď k t rest u smrt i, nebo k t ransport u do
koncent račních t áborů Maut hausen či Osvět im. Rozsudky byly
vynášeny bez obţalo by a bez soudů, čast o lidé ne měli ani t ušení, proč
byli odsouzeni.
V prvních dvou mě sících Heydr icho vy vlá dy v Prot ekt orát u bylo
podle o ficiálních zpráv zast řeleno 404 lidí. St anné právo Heydr ich
zrušil t ř i t ýdny po svém nást upu. Tím skončila i největ ší vlna t eroru
(do konce Heydr icho vy vlády lidí odsouzených na smrt bylo výr azně
méně). Kro mě neboţáků odsouzených k t rest u smrt i bylo do 4. února
1942 zat čeno 4- 5 t isíc lidí. Rozsáhlé zat ýkání a čet né popravy měly
slouţit hlavně k zast rašení, rozsudk y st anných soudů se denně
objevovaly v t isku. Ale hlavní úče l t olika poprav bylo
„propagandi stickým výrazem toho, ţe bylo rázně zakročeno“ 12
Výjimečný st av byl zrušen ( v někt er ých část ech českých zemí) 1.
prosince 1941.
V den svého nást upu dal Heydr ich zat knout předsedu
prot ektorát ní vlády Alo ise E liáše a nechal ho odsoudit k t rest u smrt i.
Rozsudek ale nebyl na Heydr icho vo přání vyko nán hned, neboť se
doufalo, ţe od něj bude moţné získat další infor mace o odbo ji.
12
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Heydr ich si od E liáše vynut il prohlášení, v němţ vyzval Čechy
k upř ímné spo lupráci s Němci a dist ancoval se od odbojo vého hnut í.
„(…) Eliáš, jenţ se také ve svém závěrečném slovu doznal k vině,
prohlásil, ţe je co nejhlouběji přesvědčen, ţe český národ můţe
z geopolit ických, hospodářských a sociál ních důvodů jít jenom v rámci
Velkoněmecké ří še vstříc šťast né budoucnosti. Prohlásil v závěru, ţe
douf á, ţe smrt, kterou odpyká svou vinu, přispěje k tomu, aby se český
národ konečně osvobodil od omylů a ilusí a dal se na správnou
cest u“ 13
Kromě snahy zničit odbo j se He ydr ich t aké zaměř il na
národnost ní slo ţení česk ých zemí, cht ěl určit , koli k procent obyvat el
Čech a Moravy by bylo moţné poněmčit a kolik ne. P láno val obyvat ele
rozdělit do čt yř různých kat egor ií - podle r asy a podle smýš lení. Češi
dobré rasy a dobr ého smýš lení mě li být poněmčeni a ost at ní mě li být
nasazeni někde v Říš i, ale mělo být post aráno, aby neměli dět i. Dále
plánoval, ţe po skončení válk y by r aso vě nevyho vu jící Češi byli
vys ídleni do východní E vropy.
Všechno t řídění obyvat el Prot ektorát u do čt yř skupin se mělo
odehrávat t ajně, aby o něm nikdo nepo jal sebe menší podezření.
Heydr ich očekával, ţe raso vá invent ura bude hot ová za pouhý rok a ţe
40- 60 % obyvat el bude schopno poněmčení.
Jiţ dva dny po svém nást upu vydal nař ízení, kt eré se t ýkalo Ţidů ,
čímţ byly zahájeny je jich deport ace do koncent račních t áborů.
V prvních t řech t ýdnech jich bylo deportováno přes 5000. Od počát ku
roku 1942 bylo z Terezína posláno přes 60 000 Ţidů do t áborů na
východ. 14
Na konferenci ve Wannsee, kt erá se konala 20. ledna 1942,
přednesl Heydr ich svůj plán na vyhlazení jedenáct i milio nů Ţidů.
Počít al i s Ţid y, kt eř í nepat ř ili do oblast í okupovaných Ně mci,

13
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Heydr ich počít al i s vyvraţděním Ţidů br it ských, irsk ých,
port ugalských, španělských, t ureckých nebo švýcarských. 15
Heydr ich t aké na Hit lerův rozkaz nař ídil, aby vš ichni Ţidé ţijíc í
v Prot ekt orát u byli označení ţlut ou Davidovou hvězdou. Za přát elst ví
s Ţidy hrozilo zat čení a odeslání do koncent račního t ábora. V
novinách vycházely prot iţidovské články, kt eré nabádaly obyvat ele,
aby vyst ěhovali Ţidy z měst , neboť t i jsou pro všechny hrozbou, a byl
proto podán návr h na jejich vyst ěho vání. „ Praţské ulice se hemţí
Ţidy“, „(…) ve měst ě nemají co pohledávat, jsou škodliví a neuţiteční
(…) mají se vystěhovat na určit é místo a t am pracovat“ 16
Jedním z nejvýznamnějš ích zbro jních cent er, kt eré získa li nacist é
po obsazení česk ých zemí, byly Škodovy závody. Kro mě Škodovky byl
zbro jní průmysl i ve Zbro jovce v Br ně - oba závody vyt voř ily
spo lečnost nazvanou Waffen Unio n Škoda - Brünn. Zbro jní průmysl
v českých zemích t voř il 28% zbro jního průmys lu v nacist ickém
Německu.

15
16
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2. Tisk v Protektorátu
2.1. Legální tisk
Za nacist ické okupace vycházelo v Prot ektorát u Čechy a Morava
velké mnoţst ví no vin a časopisů. Všechna legálně vydávaná per iodika
byla pod dohledem nacist ických okupant ů, kt eří určovali, co se
v novinách objevit smí a co nes mí a dohlíţeli na t o, jest li jsou jejich
nař ízení dodrţována. V Německu si nacist ický r eţim podř ídil t isk jiţ
krát ce po Hit lerově nást upu k moci jiţ po čát kem roku 1933 a od t é
doby ur čoval jeho podobu a zaměření - v Čechách a na Moravě
k tomut o kroku došlo v roce 1939.

2.1.1. Zavedení cenzury a rušení periodik
V době nacist ické okupace plat il t isko vý zákon, vydaný za
Rakouska- Uherska, kt er ý plat il od března roku 1863. Roku 1936 byl
vydán zákon o mimořádných opat řeních, kt erý ř íká, ţe pokud je st át
v ohroţení, můţe být zavedena cenzura t isku. V t akovémt o př ípadě
můţe st át „zakázat i vydání nebo rozšiřování tiskoviny, jejímţ obsahem
by mohly být ohroţeny zájmy obrany st átu (…)“ 17. Nacist é vyuţili t oto
nař ízení ve svůj prospěch 18. Jiţ po vyhlášení druhé mo bilizace byla 26.
zář í 1938 př i minist erst vu vnit ra zř ízena Úst řední cenzur ní ko mise,
kt erá byla minist er st vu podř ízena a t ím byla zavedena př ísná cenzura.
V prosinci t éhoţ roku bylo rozhodnut o, ţe t iskový odbor předsednict va
minist er ské rady bude cenzuru provádět př ímo v redakcích per iodik.
Vedoucím t ohoto t iskového odboru se st al Zdeněk Schmoranz. Jiţ ale
v následujícím roce vyšlo najevo, ţe Schmoranz organizo val špio náţní
síť, kde shro maţďoval vo jenské i po lit ické zprávy, kt eré následo vně
přes odbo jo vou skupinu Obrana národa posílal do Londýna. Po jeho
zat čení byl zř ízen t iskový odbor v kult ur ně polit ickém oddělení úř adu
ř íšského prot ekt ora, do čela t ohot o oddělení se dost al dr. von Gregor y,
17
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kt er ý v Prot ektorát u působil od květ na 1938 jako německý vys lanec.
T iskovou skupinu vedl Wo lfgang Wo lfr am von Wo lmar. Wo lfra m
nechal zavést pravidelné t iskové konference, kt eré slouţily
k předávání pokynů, výst rah i výt ek 19.
Jiţ od počát ku okupace bylo post upně zast avováno vydávání
někt er ých no vin a časopisů, v prvním roce jich bylo zrušeno 470,
ovšem nejvíce jich zanik lo v dalš ích let ech, od roku 1941 do konce
války. Ve vět šině př ípadů byly rušeny časopisy, kt eré podle
nacist ických okupant ů nepůsobily ideo logicky, a t udíţ odváděly
čt enáře k zájmům, kt eré byly vzdáleny od pot řeb po lit ického
přeško lení obyvat el. T isk se v pr vní řadě měl zaměř it na výcho vu
českého národa k ř íšskému vědo mí. Prot ektorát ní vláda měla záje m,
aby t isk vyjadřoval její post oje.
Krát ce po vzniku Prot ektorát u byla vydána no vá směr nice o
organizaci t isko vé sluţby. S měr nice udávala podobu no vin a obsahy
článků. Hlavní slo vo měla cenzura. T isk měl být především proř íšský.
Hlavními úko ly t isku byly út oky prot i nepřát elům a prot ivníků m,
články měly být zaměřo vány prot i Benešovi nebo Masar yko vi.
Nesmě ly být zmiňo vány sebevr aţdy spáchané v důsledku nacist ické
okupace. Polit ika měla být obsaţena ve všech rubr ikách no vin.
Redakt oři měli psát článk y, kt eré zdůvodňovaly a obhajo valy
perzekuci Ţidů. Velmi důleţit ou část í se pak měly st át články, kt eré
oslavo valy všechny německé válečné úspěchy. Kvůli t ěmt o nař ízením
byly po lit ické článk y legálních novin t éměř totoţné.
Za obsahy novin určených ke zveřejnění odpovídali redakt oři,
kromě nich na obsahy článků dohlíţeli t aké cenzoř i , t j. úředníci
Úst řední t iskové dozorčí sluţby. T i vykonávali cenzuru př ímo
v redakcích denních list ů a jejich úko lem bylo dohlíţet na obsahy
všech článků ve všech rubr ikách novin, t edy nejen na články
19
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s po lit ickou t émat ikou, ale i na článk y z oblast i kult ur y, sport u,
dokonce i na inzerci. Cenzurovány byly i veškeré fot ografie.
Kro mě rušení per iodik byl y zakládány i nové časopisy a noviny, a
to t akové, kt eré byly zaloţeny buď se souhlasem nacist ů, nebo nacist y
samými. Jedněmi z nově vydávaných no vin byl od roku 1935 t ýdeník
Fašist ické list y, coţ byly no viny fašist ické st rany, kt erou zaloţil
Rudo lf Geidl (Rado la Gajda). Kro mě t ohoto t ýdeníku během druhé
svět ové války vycházely i dalš í fašist ické noviny , např. Vlajka,
Árijský boj, Fašisti cké li sty, Faši stické noviny a mno hé další. T yt o
časopisy byly vydávány pouze v malém počt u výt isků a neměly t éměř
ţádný vliv 20. Vět šinou byly vydávány jen kr át ce - jak r ychle vznikaly,
t ak i zanikaly. Do konce válk y zanik ly všechny. Faš ist ické noviny a
časopisy se zaměřovaly hlavně n a bo j proti Ţidům a kladly důr az na
nacio nalismus 21 „Jestliţe se v titul u některého nového časopisu
objevilo slovo národ, mohl si čtenář být téměř ji st, ţe je vydáván
některou f ašist ickou skupinkou.“ 22

2.1.2. Novináři
Po příchodů nacist ů do Prahy se pro novináře nepo lit ických
rubr ik nic př íliš nezměnilo, někt eř í sice uprchli do zahraničí a někt eř í
si naš li jiné zaměst nání, ale v zásadě jejich práce zůst ávala st ejná.
Naopak tomu bylo u no vinářů, kt eř í psali články s po lit ickou
t émat ikou. T i se museli př izp ůsobit reţimu a psát ve prospěch nacist ů.
Někt eř í novinář i se s t ím necht ěli smíř it , a proto se snaţili alespoň o
náznaky odporu prot i nac ist ům, např. básněmi, poznámkami apod.
V důsledku t oho byli redakt oři v Praze i na venkově zat ýkáni a část
z nich sko nčila v koncent račních t áborech. 23
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Další část no vinářů spo lupráci s nac ist y odmít la, z no vin odešla a
účast nila se bo je prot i nacismu, ale někt eří novinář i začali s nacist y
kolaborovat . V českém t isku se v roce 1939, po zájezdu česk ých
novinářů do Polska, o bjevila skup ina novinářských akt ivist ů. Vět šinou
se jednalo o novinář e, kt eří před válkou pat řili k druhořadým, a t udíţ
k málo úspěšným no vinářům. T it o novinář i se snaţili získat př ízeň
nacist ů, kt eř í by je pak dosazo vali do vedoucích pozic v redakcích.
Jejich př ízeň s i ale museli zaslouţit t ím, ţe psali články v nacist ickém
duchu. Těmit o novinář i, kt eř í ko laborovali, byli Kr ycht álek (Venkov),
Křemen (České slo vo), Wer ner (Po lední list ), Koţíšek (Moravské
noviny), Ryba, Cr ha a Paulus. Redakt orům ovšem nest a čily jen
vedoucí pozice v novinách, cht ěli se dost at i do prot ektorát ní vlády,
usilo vali o to, aby se st ali minist r y nebo aby byli jmeno váni do
správních rad banko vních a průmys lo vých podniků (Škodovy závody,
S mícho vský pivo var apod.) 24
Někt eř í novinář i se ale za ko laborant y jen vydávali, jelikoţ jim t o
př inášelo mno hé výhody, spo lupráce s nacist y jim mo hla př inést
spo lečenský vzest up a mat er iální prospěch. 25
Do poslední skupiny novinářů pat ř í t i, kt eř í s nacist y
spo lupracovali, psali články v jejich prospěch, ale t o jen kvůli t omu,
aby t ím kr yli svou prot inacist ickou odbo jovou činnost .

24
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2.1.3. Periodika vydávaná v Protektorátu
V Prot ektorát u Čechy a Morava vycházelo velké mnoţst ví novin a
časopisů, a t o nejen v Praze, ale i v ost at ních část ech země. V Praze
byly vydávány, např. no viny A-Zet . Tyt o noviny začaly být vydávány
v roce 1939 a jejich vydávání bylo zast aveno v roce 1944. Vycházely
denně, kro mě neděle, a t o ve dvou vydáních - A-Zet ranní a A- Zet
večer ní. Noviny mě ly i svá regio nální vyd ání, vycházely v západních
Čechách, v P lzni, Hradci Krá lo vé apod. Majit elem a vydavat elem byl
„Melant r ich“ v Praze. Jejich odpovědný redakt or byl J. Kovař ík a
později A. Technik. 26
Dalšími deníky, kt eré v Praze v do bě okupace vycházely, byly
deníky Lidové novin y a Národní politi ka. Lidové novi ny byly zaloţeny
Ado lfe m St ránským na konci roku 1893 v Brně. První čís lo vyš lo 16.
prosince t éhoţ roku. Zpočát ku byly t išt ěny a vydávány jen
v moravských měst ech- Br ně, Olo mouci, Přerově. Prvním
šéfredakt orem se st al E mil Čer mák. 27
Do Lidových novin př ispíva la ř ada sp isovat elů a básníků, např.
Ant onín Sova, S. K. Neumann, Fr áňa Šrámek, Karel To man, Vikt or
Dyk a dalš í. Od roku 1920 byly Li dové noviny t išt ěny t aké v Praze a
post upně i v dalších měst ech- např. v P lzni, Liberci, Českých
Budějo vicích apod.
Národní politika byla vydávána jiţ od roku 1883 jako česká
př ílo ha německy psaného deníku Politi k. Byla mluvčím st aročechů. Od
roku 1885 začala vycházet samost at ně pod názvem Národní politika.
Před vá lkou byla velmi rozšíř ená a pat ř ila k t isku s velkým nákladem.
Od roku 1939 vycházela ve dvou (shodných) vydáních - jedno pro
venkov a jedno pro Prahu. Deník měl i po lední vydání ( Polední
Národní politika) a nedělní vydání. Šéfr edakt ory deníku byli Fr.
Bauer, M. Čt rnáct ý a V. Jiř ina, vydavat elem Melant r ich. Vydávání
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deníku Národní politika bylo zast aveno v roce 1945. Ješt ě byl sice
pot é na krát kou dobu obnoven, ale potom zast aven definit ivně. 28
Noviny České slovo byly zaloţeny na začát ku roku 1907 jako
deník národně sociální st rany. Od roku 1910 byl vydavat elem Českého
slova Melant r ich. V t éto době zača lo vycházet večer ní vydání
s názvem Večerní České slovo . Během 1. svět ové válk y bylo vydávání
zast aveno a ve 20. let ech se večer ní vydání st alo nejrozšířenějš ím
deníkem ve st řední E vropě. 29 Během nacist ické okupace se deník,
st ejně jako ost at ní legálně vydávané noviny, st al nást rojem nacist ické
propagand y a podléhal př ísné cenzuře. V roce 1945 byl zrušen.
Venkov byl původně deník agrár ní st rany. Zalo ţen byl A. Š vehlou
v roce 1906. Jako t éměř kaţd ý deník měl i Venkov dvě vyd ání,
samot ný deník Venkov a Večer, zalo ţený r oku 1914. Za druhé svět ové
války noviny prosazovaly t ot alit ní po lit ik u R. Berana 30 a od roku 1944,
kdy se redakt orem Venkova st al V. Kr ycht álek, psaly no viny ve
prospěch nacist ů. Jejich vydávání bylo zast aveno v roce 1945.
V Praze byl od květ na 1939 vydáván něme cký nacist ický deník
s názvem Der Neue Tag.
Dále v Prot ektorát u Čechy a Morava vycházely deníky Český
deník, kt er ý byl vydáván v P lzni a Moravská orlice, kt er ý vycházel na
Moravě.
V průběhu nac ist ické okupace bylo do konce války zast aveno
vydávání vět šiny deníků. Do konce válk y byly vydávány pouze Lidové
listy, Lidový deník, Národní pol itika, Národní práce, Národní st řed,
Polední list, Večerní české slovo, Venkov, Nová doba, Lidové noviny a
Moravské noviny.
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2.2. Ilegální tisk
V Prot ektorát u Čechy a Morava byly kro mě legálních per iodik
vydávány t aké per io dika ilegální. Zat ímco legální noviny, časopisy
byly or ient ovány na Říš i a jejich vydávání ř ídili nacist ičt í okupant i,
ilegální t isk vyjadřo val post oje a názor y okupovaného náro da. I legální
t isk byl vydáván odbo jo vými organizacemi. Kro mě novin se
objevovalo velké mnoţst ví let áků s prot inacist ickou t émat ikou.
Nejvíce ilegálních novin bylo vydáváno na začát ku okupace, mezi let y
1939- 1941, za ř íšského prot ektora Konst ant ina von Neu r at ha. V roce
1941 byl odbo jovými organizacemi po mocí ilegálních no vin
zorganizo ván bo jkot legálního t isku. Př i bojkot u klesl prodej legálně
vydávaných novin o více neţ 70%.
Po dobu okupace – od 15. 3.1939 do 9. 5.1945 se v Prot ekt orát u
objevilo 102 ilegá lních časopisů, z toho bylo 63 ko munist ických a 39
bylo vydáváno ost at ním odbo jem. 31

2.2.1. Ilegální periodika
Po začát ku okupace začal být vydáván ilegální časopis V boj.
V boj byl vydáván od květ na 1939 do zář í 1941. Zpočát ku byl
př ipravo ván skupina mi vlast enců ko lem Jaroslava Šaldy a Vo jt ěcha
Preissiga a měl spo jení na odbo jové organizace Po lit ické úst ředí,
Obr anu národa a Pet iční výbor Věr ni zůst aneme. Po odhalení Šaldovy
vydavat elské skupiny na podzim 1939 se do vedení dost al Vo jt ěch
Preissig a Inka Ber náško vá. Tent o časopis byl jedním z nejčt enějš ích
ilegálních per iodik. Vycházel pravide lně a jeho náklad byl 500 - 2000
výt isků. 32
Dále vycházel časopis Český kurýr ( list opad 1939- únor 1942),
kt er ý byl zalo ţen býva lým r edakt orem S lo venského deníku
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Rost islavem Korčákem. Časopis se zaměř oval hlavně na dění
v Sovět ském svazu. 33
Dalšími ilegálními t iskovinami vydávanýc h v počát ku okupace
byly t zv. detekti vky. Det ekt ivky byly vydávány odbo jo vou organizací
Pet iční výbor věr ni zůst aneme (PVVZ). Svůj název z ískal y proto, ţe
byly vydávány ve st ejné podobě jako det ekt ivní ro mány. Jejich obsah
byl prot inacist ick ý. T ypické pro ně bylo propojení humoru
s burcujícími prot inacist ickými ver ši 34
Po nást upu Heydr icha bylo odhaleno a zast aveno vydávání
vět šiny ilegálních per iodik. Jedněmi z novin, kt eré byly ilegálně
vydávány aţ do konce 2. svět ové války, byl t iskový orgán
komunist ické st rany – Rudé právo.

Rudé právo- noviny KSČ
První čís lo Rudého práva vyšlo 21. zář í roku 1920, ne jednalo se
však o úplně nový deník, nýbr ţ jen o verzi novin Právo lidu, kt eré
vycházely od roku 1893. Redaktorem st aronového deníku se st al
Bohumil Š meral. Rudé právo bylo nejpr ve t išt ěno v Lido vém do mě v
Praze, ale později se jeho redakce a vydavat elst ví přesunulo do
Myslíko vy ulice. Rudé právo mělo dvo jí vydání- ranní a večer ní ( večer
vycházelo pod názvem Rudý večer ník).
Během své exist ence od roku 1920 bylo jeho vydávání něko likr át
úředně zakázáno, a to např. na podzim roku 1 928 a v lét ě roku
následujícího. Současně bylo zast avováno i vydávání ost at ního
komunist ického t isku. Zákazy byly zpočát ku pouze krát kodobé, t rvaly
jeden aţ dva měs íce, k delš ímu zákazu došlo aţ v roce 1938, kdy byla
zakázána ko munist ická st rana. Poslední legální čís lo vyšlo 20. ř íjna
1938 a v prosinc i t éhoţ roku došlo k rozpušt ění ko munist ické st rany.
33
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O necelý rok později vyš lo ilegální Rudé právo, kt eré př ipr avilo
ilegální vedení ko munist ické st rany. První číslo se objevilo v srpnu
roku 1939 a dalš ích šest let bylo vydáváno ilegálně. Noviny byly
vydávány nepravidelně a t išt ěny byly v ut ajení na různých míst ech,
aby se předeš lo př ípadnému odhalení. T isklo se na vlast ních psacích
st rojích, články byly dále př edávány různým organizacím, kt eré Rudé
právo dále šíř ily ( někdy ovšem v upravené podobě). Tisklo se na
různých míst ech v Praze i mimo Prahu - jednou z t iskáren byla
t ruhlářská dílna v Lindnerově ulici v Praze Libni. Vět šinou se články
psaly zvlášť a pak byly svezeny na jedno míst o, kde bylo celé čís lo
dáno dohromady. Redakt oři jen s obt íţemi sháněli infor mace, např.
infor mace ze Sovět ského svazu měli moţnost získávat jen do jeho
přepadení hit lerovským Německem, t edy do roku 1941. Nadále měli
redakt oři k dispozici pouze zahraniční rozhlas, kt er ý se t ak st al
jediným zdro jem infor mací. Rudé právo bylo vydáváno jen v českých
zemích, na S lo vensku byly vydávány noviny Hlas ludu.
Rudé právo se st alo symbo lem exist ence ilegální ko munist ické
st rany a s louţilo jako pojít ko mezi vedením st rany a jejími
organizacemi nebo skupinami, kt eré t ak seznamo vala se základní
polit ickou linií st rany a inst ruovala k odbojo vé činno st i.

35

Poslední ilegální č íslo bylo vydáno 1. květ na 1945 a po povst ání
5. květ na začalo vycházet legálně jako noviny ko munist ické st rany. Po
samet ové revo luci v roce 1989 se redakce oddělila od komunist ické
st rany, přejmeno vala no viny na Právo a pod t ímt o názvem vychází
dodnes.
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2.3. Exilový tisk
Dalšími no vinami, kt eré infor mo valy o dění v Prot ektorát u, byly
noviny vydávané v exilu. Jejich vydávání bylo spo jeno se zahraničním
odbo jem. První časopis vydávaný v exilu se jmeno val Zprávy a mezi
let y 1938- 1939 byl vydáván v Pař íţi. Zanedlouho se spo jil
s per iodikem Českoslo vensk ý bo j a po poráţce Francie byl pod názvem
Čechoslovák vydáván v Londýně, kde se st al po loúředním t ýdeníkem
českoslo venské exilo vé vlády. 36 Ve Francii i po obsazení nac ist y český
t isk vycháze l i nadále, ovšem ilegálně.
V Londýně kro mě t ýdeníku Čechoslovák vycházela i celá řada
dalších časopisů. Od roku 1941 vycházel v Anglii časopis Mladé
Českoslo vensko , na kt eré v roce 1942 navázal časopis Naše
Československo. Dále začaly ve Velké Br it ánii vycházet pod názvem
Naše voj sko pr vní vo jenské noviny, jeţ byly zaloţeny v roce 1941 na
br it ské lodi Neuralia.
Noviny byly vydávány i v SSSR- t am od roku 1942 vycházely
st ejno jmenné no viny Naše vojsko a od roku 1944 no viny Za svobodné
Československo.
Kro mě Velké Br it ánie a Sovět ského svazu vycházely české
noviny v různých část ech svět a, např. na Blízké m východě, v sever ní
Afr ice, v It álii nebo t aké v Kanadě, Argent ině a Mexiku.
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3. Reakce tisku na příjezd Reinharda
Heydricha do Protektorátu
Články v novinách, vydávaných v Prot ektorát u, byly jiţ od
počát ku okupace nacist y sledovány a kor igovány př ísnou cenzurou.
Novinářům bylo př ikázáno, co mo hou nebo nesmějí psát . Ale př íjezd
Heydr icha do Prahy byla velmi významná událo st , pro to o ní
infor mo valy t éměř všechny noviny, kt eré v t é době v Prot ektorát u
vycházely, nicméně infor mace o příjezdu a činno st i no vého ř íšského
prot ektora se liší podle t oho, kým byly noviny vydávány. Infor mace
podávané čt enářům v legálně vydávaných novinách n ebyly – a kvůli
cenzuř e ani nemo hly být - objekt ivní, popiso valy pouhá fakt a, kt erá se
mno hdy nezakládala na pravdě - no viny psaly pouze t o, co vyho vo valo
nacist ům. Byla snaha ovlivňo vat čt enáře ve prospěch vládnoucího
reţimu. Noviny vydávané nacist y ( např . Árijský boj nebo Der Neue
Tag) popisovaly př íjezd Heydr icha jako událost , kt erá má Čechy
osvobodit od zrádců. Ani no viny, kt eré vycházely ilegá lně, nejsou
zcela objekt ivní, popisují př íjezd Heydr ic ha jako hroznou událo st ,
zároveň se ale snaţí národ povzbuzovat a vyz ývají ho k obraně své
vlast i.
Jediné no viny, kt eré podávaly celkem objekt ivní zprávy o dění
v Prot ekt orát u, byly no viny vydávané v exilu, zejména t ýdeník
Čechoslovák. Objekt ivit a byla zaručena jednak proto, ţe nepodléha ly
cenzuř e, jednak proto , ţe byly psány v zahraničí, a t udíţ aut oři článků
nezaţili př ímo dění v Prot ektorát u a nebyli jím př ímo ovlivněni. Ale i
t yt o noviny se snaţí o bčany probudit a váţí si je jich č inno st i prot i
nacist ům.
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3.1. Legálně vydávané noviny
O samot ném př íjezdu He ydr icha v sobot u 27.9.1941 byla
v novinách následující den vydána jen krát ká zpráva, kt erá se snaţila
zdůvodnit Neurat hův odchod ze zdravot ních důvodů. Ve zprávě se
píše, ţe svobodný pán Konst ant in vo n Neurat h poţádal Hit lera, aby mu
udělil zdravot ní dovo lenou. Ten mu samo zřejmě rád vyho věl a na jeho
míst o poslal jako jeho zást upce SS Obergr uppenführera a generála
polic ie Reinharda Heydr icha. Tat o infor mace byla zveřejněna ve všech
novinách s po lit ickou t émat ikou, v neděli 28. 9. vyšl a na st ránkách
deníku Národní politiky, Národní práce, Lidových novin, Večerního
Českého slova, deníku A -zet, Moravské orlice a mno hých dalš ích.
Zprávy ve všech novinách byly t otoţné. Článek o př íjezdu nového
ř íšského prot ekt ora nebyl v novinách nija k nápadný, jako by se ani
nejednalo o důleţit ou událost . Další dny se no viny o Heydr icho vi
rozepsaly uţ více. V no vinách je podrobně popsáno převzet í funkce o
den později na den sv. Václava 28. zář í 1941 „ dnes dopol edne se ujal
svého úřadu SS Obergruppenf ührer g enerál Heydrich, zastupující
říšského protekt ora a pověřený výkonem j eho f unkce. Před 11. hodinou
dopolední nastoupily na Hradčanské náměstí před hlavní vchod do
hradu čestné setniny (…) 37“ Po jmeno vání Heydr icha zast upujíc ím
ř íšským prot ektorem ho navšt ívi l pr ezident Prot ektorát u Emil Hácha.
Tent ýţ den, 28. zář í, v odpo ledním vydání Lidových novin vyšlo
nař ízení o civilním výjimečném st avu, kter ý Heydr ich vyhlás il v den
svého př íjezdu. Na t oto t éma vyšly v no vinách dva články – pr vní
článek s názvem „Nař ízení ř íšského prot ektora v Čechách a na Moravě
o vyhlášení civilního výjimečného st avu ze dne 27. zář í 1941 “
infor mo val o bčany, za jaké sit uace můţe být civilní výjimečný st av
zaveden. A to v př ípadě narušování pořádku a bezpečnost i,
hospodářského ţivot a a pracovního míru. Lidé nesmí drţet st řelné
zbraně, st řelivo nebo t řaskaviny. V další část i je uvedeno, ţe kdo
nař ízení nedodrţí, bude odsouzen st anným soudem, prot i jehoţ
rozsudku není odvo lání. Druhý článek s názvem „Výno s ř íšského
37
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prot ektora v Čechách a na Moravě o vyhlá šení civilního výjimečného
st avu ze dne 28. zář í 1941 “ podává zprávu o tom, ţe výno s byl vydán
proto, ţe st ále více občanů se př idává na st ranu nepřát el a akt ivně se
účast ní odbo je. Civilní výjimečný st av byl vyhlášen v okresech Praha,
Brno , Moravská Ost rava, Olo mouc, Hradec Krá lo vé a Kladno. Kro mě
zákazu drţení st řelných zbraní se lidé nesměli shro maţďo vat - a t o ani
v uzavřených míst nost ech, ani v ulicích nebo na náměst ích.
30. zář í vyšel v Lidových novinách článek od redakt ora Leopolda
Zemana „Důt klivá výst raha “. Jak uţ sám název napovídá, článek má
varovat občany Prot ektorát u před odporem vůči nacist ům a před účast í
na odbo jových akcích. Aut or se snaţí zdůvodnit př íjezd Heydr icha do
Prahy. L idé se mají rozhodnout o své budoucnost i, kt erou Zeman vidí
po boku Velkoněmecké ř íše. Bohuţel se zde ale najdou i t i, kt eř í
narušují klid a dobré fungování Prot ektorát u t ím, ţe se snaţí občany
ovlivňo vat prot i Říši (odbo j, redakt oři ilegálního t isku apod.). Ţádný
z pokusů o svrţení nacist ů nemůţe podle Zemana sko nčit úspěchem,
jen t o vede ke zbyt ečnému zat ýkání a rozsudkům smrt i.
Dále se v článku píše, ţe v posledních dnech se v českých zemích
zvyšo vala činno st odbo je (sabot áţe apod.) a kvůli t ěmt o narušit elům
pořádku musel nový ř íšský prot ektor Reinhard Heydr ich udělat rázná
opat ření. Aut or se uvedené infor mace snaţí podat občanům t ak, aby je
přesvědčil, ţe nový ř íšsk ý prot ektor činí vše pro dobro občanů, vše
dělá jen pro jejich blaho a za kaţdou cenu se snaţí hájit jejich zájmy,
jakoţ i chránit obyvat ele před zrádci. Všechna opat ření, kt erá zavedl
po svém př íchodu, nezavedl ale ze své vlast ní vůle, ale byl k nim
donucen oko lnost mi a sit uací v Prot ektorát u. Zeman v článku uvádí
projev nového ř íšského prot ektora, kt er ý pronesl krát ce po svém
jmeno vání. Ve své řeč i Heydr ich prohlásil „(…)ţe ke svému politování
musil zahájit úřední či nnost opatřeními, která byl a vynucena chování m
zasl epených jednotlivců a organizovaných skupin“ 38
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Dále Heydr ich ve svém pro jevu infor mo val občany o zat čení
Alo ise E liáše, kt er ý by l obţalo ván ze zrady.
Tent ýţ den vyšel v novinách Národní poli tika článek na podobné
t éma. Aut orem článku s názvem „Pro kázeň a uvědo mění je no vinář “
A. Roček. Tent o článek je reakcí na zavedení st anného práva a
výjimečného st avu. Zde je opět zmíněno, st ejně jako v článku
z Lidových novin, ţe Heydr ich nejednal ze své vlast ní vůle, ale ţe ho
k tomut o kroku vedlo něco opravdu velmi váţného. Dále aut or uvádí,
ţe jedině zavedením t ěcht o opat ření bude mo ţné zno vu dosáhnout
klidu v Prot ektorát u. Kaţdý občan musí dodrţovat příkazy a nař ízení a
odpovědně vykonávat svou práci. Občané jsou klamáni t ím, ţe vše je
upř ímným př áním prezident a Háchy, kt er ý sám nabádá občany
k odpovědnému chování a k poslušnost i vůči Říši.
V další část i článku aut or píše, ţe Češ i si svý m cho váním sami
určují, jak se budou událo st i v Prot ektorátu vyvíjet , aby se sit uace
vyvíje la co nejlépe, je nut né respekt ovat a poslouchat vedení
Prot ektorát u - jedině t o přinese českému národu šťast nou budoucnost .
Dne 3. ř íjna se v t ýdeníku Našinec objevil článek s názvem
„Rozum do hr st i“. Tent o článek se snaţí ujist it nedůvěř ivé čt enáře, ţe
jen t isk v Prot ektorát u jim př inese pravdivé infor mace o polit ické
sit uaci. Redakt oři no vin vydávaných v exilu občanům pouze lţou a
schválně je nabádají k prot est ním akcím, kt eré vedou jen k zat ýkání a
t vrdým t rest ům. Aut or píše (st ejně jako v předchozích článcích
„Důt klivá výst raha“ a „Pro kázeň a uvědomění“), ţe Heydr ich ve svém
projevu prohlásil „ţe někt eré jevy posledních dnů jej bohuţel přinutili
k tomu, aby vyhlásil výjimečný st av v někt erých oblastech“ 39 A uvádí,
ţe pot rest ání t ěch, kt eř í se nechali ovlivnit londýnsk ými emigrant y a
účast nili se odbo je prot i okupační mo ci, bude varovným př íkladem pro
ost at ní.
Asi nejvíce se př íchodem Heydr icha do Prot ektorát u zabývá deník
Večerní České slovo . Dne 28. zář í vyše l článek, kt er ý se svým
39
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obsahem nijak nelišil od ost at ních deníků, a to zpráva o příjezdu
Heydr icha z důvodu von Neurat hovy nemoci. Další den uţ
zast upujícímu ř íšskému prot ektorovi byla věnována celá pr v ní st rana.
Kro mě člá nku „S lavnost ní akt uvít ání na Praţském h r adě“, kt er ý
popisuje Heydr icho vo jmeno vání do no vé funkce a Heydr ichův
ţivot opis, samo zřejmě upravený t ak, aby Heydr icha ukázal v co
nejlepším svět le, se t aké objevil článek od autora Frant iška J. Prokopa
s názvem „Chceme slouţit Evropě vedené Velkoněmeckem“. Článek je
zaměřen prot i odbo ji, hlavním jeho t émat em je osvobození občanů
Prot ektorát u od anglosaského kapit alis mu a ruského bo lševismu.
Pouze Říše je zárukou lepší budoucnost i a lidé si t o musí uvědo mit . V
článku je uveden Heydr ichův pro jev ze dne 28. zář í, kde zast upující
ř íšský prot ektor říká, ţe Češi nemo hou provozovat polit iku v zájmu
Londýna a Moskvy, nýbrţ musí všemi sila mi podporovat společnou
o branu evropských zájmů. Kdo bude prot i polit ice Prot ekt orát u, kdo
bude sympat izo vat s Londýnem nebo s Moskvou bude t vrdě pot rest án,
ale naopak t omu, kdo bude řádně plnit své povinnost i, bude
zabezpečena ochrana. V druhé část i článku Frant išek Prokop
přesvě dčuje o bčany, aby věř ili pouze českému t isku, kt er ý jim jako
jediný pravdivě popisuje sit uaci v Prot ektorát u „Nyní česká veřejnost
se opět ně přesvědčuje, ţe český ti sk jako j ediný kreslil jí správně
pravý obraz sit uace a nezatajoval ji nic i za cenu, ţe po něm bude
házeno bahnem.“

40

Česká spo lečnost musí pochopit , ţe t isk jako

jediný pravdivě t lumočí událo st i a poct ivě infor muje občany, vše dělá
k jejich prospěchu, neboť právě t ak si t o přeje st át ní pr ezident E mil
Hácha.
Ješt ě t ent ýţ den vyš ly články o zat čení generála E liáše a
„Nař ízení a Výno s ř íšského prot ektora v Čechách a na Moravě o
vyhlášení civilního výjimečného st avu ze dne 27. zář í 1941. “
Následujíc í den byl v novinách opět vydán t ent ýţ článek o
slavnost ním převzet í funkce na praţském hradě, o zat čení E liáše a t aké
opět Heydr ichův ţivot opis. 30. zář í vyšel další článek od redakt ora
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Frant iška J. Prokopa. Ten je zaměř en zejména prot i odbo ji a svým
obsahem se podobá článku z předchozího dne. Prokop zde obha juje a
vysvět luje činnost Heydr icha, jehoţ hl avním úko lem je, aby
v Prot ekt orát u sjednal pořádek.
Téměř v kaţdém deníku vyšel krát ce po příchodu He ydr icha
článek, kt er ý ospravedlňuje a zdůvodňuje Heydr icho vu činno st . Český
národ řadí do Velko německé ř íše a píše, jak se mají občané
Prot ektorát u chovat , aby si míst o v Říš i zaslouţili. V no vinách
Moravská or lice je dokonce napsáno, ţe články s t outo t émat ikou byly
psány na př ímou ţádost Heydr icha.
Dalším článkem, kt er ý vyšel ve více denících zároveň, byl článek
s názvem „Post avení a úko l Čechů“, 1. ř íjna ho vydaly Lidové novi ny a
Národní politika a den pot é vyšel v plzeňském deníku s názvem Český
deník. Článek byl vydán jako další výst raha Čechům, kt eř í neberou
váţně opat ření vydaná He ydr ichem. Je zde zdůrazňo váno, ţe t ato
opat ření nejsou na míř ena prot i v šem Čechům ( jak se někt eř í mylně
domnívali), ale jen prot i t ěm, kt eř í nesouhlasí se sit uací v Prot ektorát u
a s vládou okupačních úřadů, a t udíţ necht ějí vyhlášky respekt ovat .
Aut or článku proto vybízí občany, aby pomáhali t akovét o zrádce
zneškodnit , jeliko ţ kvůli nim t rpí celý nár od. Český národ, kt er ý t eď
st ojí po boku Velkoněmecké ř íše, musí plnit své povinnost i, aby si své
míst o zaslouţil. Češi by mě li být Němcům vděční za t o, ţe je uchr ánili
před př ímo u účast í ve válce a zajist ili jim klidný ţivot v Pro t ektorát u.
„Český národ však vzal na sebe úkol, prací a svědomitým plněním
svých povinností doma, podporovati vítězství Říše a vybudování nové
Evropy.“ 41
Tent o článek souvis í s vydáním druhého výno su, jehoţ t ext byl
zveřejněn v no vinách 2. ř íjna. Druhým výnosem rozšíř il Heydr ich
výjimečný st av, kt er ý nově plat il i v okresech Hodonín, Uhersk ý Brod
a Uherské Hradišt ě. Byl zde vyhlášen zákaz drţení st řelných zbraní,
t řaskavin a lidé se neměli shro maţďovat nebo shlukovat .
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Samozřejmě ani zde nebylo opominut o, ţe výno s byl vydán pro
ochranu zájmů Říše a obyvat el Prot ekt orátu.
Ve všech legálně vydávaných novinách byly články buď
t emat ick y velmi po dobné, nebo dokonce úplně t otoţné - všechny
deníky vydaly st ejnou zprávu o příjezdu Heydr icha, dalš í den zase
článek s Heydr icho vým ţivot opisem a popisem t oho, jak proběhlo
převzet í mo ci na Praţském hradě, ne liší se ani zprávy o vyhlášení
civilního výjimečného st avu. V kaţdém deníku se t aké objevo val
seznam lidí, kt eř í byli st annými soudy odsouzeni k smrt i. V článcích
je snaha ospravedlnit činno st Heydr icha ( proč zavedl opat ření ).
Články jsou pronacist ické, jsou zaměř eny prot i odbo ji, prot i exilo vé
vládě v Lo ndýně (zejména pak prot i Edvar du Benešovi a Janu
Masar ykovi), prot i Ţidům apod. Hlavní snahou je přesvědčit občany o
tom, ţe nacist é vše dělají pro dobro obyvat el Prot ektorát u a přísná
opat ření zavedená Heydr ichem ma jí o bčany chr ánit před zrádci a
zajist it v Prot ektorát u klid.
V Prot ektorát u nacist y vydávaný t ýdeník s názvem Árij ský boj
naopak popisuje př íjezd Heydr icha jako radost nou událost a souhlasí
s opat řeními, kt eré no vý ř íšský prot ekt or po svém nást upu vydal.
„Musíme říci otevřeně, ţe nut no jen souhl asit s tím, ţe jde se ost ře
proti zrádcům nej en Říše ale i českého národa“ 42 Ve článku nazvaném
„Prot i zr ádcům Říše a národa “ vyst upuje prot i „zrádců m“, t edy prot i
t ěm, kdo nesouhlasí s př ipo jením česk ých zemí k Velkoněmecké ř íši,
pokouší se o odpor nebo se účast ní odbo je. Lidé se naopak musí snaţit
o to, aby si míst o v Říš i svým smýš lením a plněním povinnost í
zaslouţili. Podle redakt orů časopisu Árij ský boj byl Heydr ich do Prahy
poslán prot o, aby sit uaci uklidnil a Prot ektorát od zrádců vyč ist il.
Redakt oři t ěcht o novin zaměř ují své č lánky nejen prot i odbo ji a
prot i exilo vé vládě v Londýně, kt erá se snaţí o bčany Pr ot ektorát u t aké
ovlivňo vat , ale zejména prot i Ţidům. V článku s názvem „Dělá se
pořádek v ţido vské ot ázce“ jsou čt enář i infor mo váni o no vém
42
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nař ízení, kt eré vydal zast upující ř íšský pr ot ektor - a to, ţe všichni
Ţidé musí být označeni ţlut ou Davidovou hvězdou. Aut or píše, ţe t oto
nař ízení bylo př ijat o s všeobecným souhla sem. Článek není zaměřen
jen prot i samot ným Ţidům, ale t aké prot i t ěm, kt eř í se s Ţ idy přát elí.
Na rozkaz Heydr icha budou pot rest áni t i, kt eří „na uli ci nebo ve
veřejných míst nost ech se budou ostentativně bavit s Ţidy“ 43
I před př íchodem Heydr icha do Prot ekt orát u vycházely
v novinách články, kt eré byly zaměř eny prot i odbo ji, ale po př íchodu
zast upujícího ř íšského prot ektora jejich počet výra zně st oupl, jakoţ se
i zvýš ily snahy o přesvědčení občanů, ţe nejlépe jim je po boku Říše.
V článcích je snaha ospravedlnit Heydr ichovy činy.
Před st ř ídáním Neurat ha Heydr ichem se v novinách o bjevovaly
články o zahraničních událost ech, o bit vách a o úspěších Německa
(články podléhaly cenzuř e a byly psány z pohledu německých
okupant ů, proto nejsou nikt erak objekt ivní). Polit ickými událo st mi
v Prot ekt orát u se t éměř nezabýva jí, píš í spíše o kult urních událo st ech,
o událost ech z krajů nebo o hospodářst ví. Po nást upu Hey dr icha došlo
k velké změně, články jsou za měřovány prot i Londýnu, Moskvě a prot i
„zrádcům“ národa.
Okupant i se prost řednict vím no vin snaţí manipulo vat s občany
Prot ektorát u, snaţí se je přesvědčit o tom, ţe se je snaţí chr ánit , dělají
vše v jejich prospěc h a pro jejich do bro, proto jim lidé musí být
vděční a niko li vyst upovat pro
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3.2. Ilegální noviny
I legální noviny – na rozdíl od novin legálních - s ice nepodléhaly
cenzuř e, ale i přest o jejich zprávy nejsou zcela objekt ivní. V době
př íjezdu Reinharda Heydr icha do Prahy vycházelo, i kdyţ
nepravidelně, jen ilegální Rudé právo. Činnost vět šiny ost at ních
časopisů byla odhalena a zast avena.
Rudé právo infor mo valo o př íjezdu nového říšského prot ektora a
o počát ku jeho půso bení v Prot ektorát u ve svém ř íjno vém vydání. Ve
svých článcích se hlavně snaţí podporovat občany v účast i na odbo ji
a dodávají jim odvahu bo jo vat . „Na vyhlášení stanného práva, na
bestiál ní vraţdy svých synů odpovídá lid celého Českosl ovenska ústy
svých předst avitelů v zemi spol ečnou výzvou k obraně!“ 44
Články v Rudém právu vycházely vět šinou ano nymně, t akţe ani
dnes se neví, kdo byli jejich aut oři.
Na úvodní st ránce ř íjno vého Rudého práva vyšel článek s názvem
„Byli js me a budem“. V t omt o článku se píše o tom, co se dělo po
př íchodu Heydr icha do Prahy, o t eroru a zat ýkání, kt eré po jeho
nást upu nabylo na int enzit ě. Aut or článku se především snaţí
povzbudit národ, aby prot i nespraved ln ost em v Prot ekt orát u bojoval –
a slibuje po mst u. „ Národ se sklání před svými národními mučedníky a
při jejich památce pří sahá, ţe nezl omen, semknut jako nikdy, vytrvá ve
svém spravedlivém boji. Smrt Vaše bude pomstěna!" 45
Občané Českoslo venska jsou vyz ývá ni k tomu, aby bo jo vali prot i
nacis mu všemi moţnými prost ředky: sníţením výroby, zvýšením počt u
sabot áţí a bo jkot ů. Dále jsou občané vyzýváni k tomu, aby dr ţeli př i
sobě, neboť jedině t ak se jim podař í zlo mit moc nacist ů.
Dalším článkem ř íjno vého ilegálníh o vydání Rudého práva je
provo lání „Občané Českoslo venska“. V něm je popisována sit uace
v Prot ekt orát u krát ce po nást upu Heydr icha k moci. „Ješt ě nikdy
v celých naši ch dějinách nebyl ţivot národa ohroţen tak přímo a
44
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zblí zka jako nyní“ 46 V t omt o článku jsou popisovány hrůzy
nacist ického reţimu. P íše se v něm, ţe nacist ům jde o zničení českého
národa, snaţí se o jeho podrobení a nakonec i jeho likvidaci. Lidé jsou
post upně zbavo váni svých pr áv i ma jet ku. S příchodem Heydr icha se
sit uace ješt ě mnohem zhoršila, bylo zavedeno st anné právo a s t ím
př išlo zat ýkání a popravy nevinných lidí. Všechno vraţdění redakt oři
Rudého práva vysvět lují bezmocnost í a st rachem nacist ických vůdců
(zejména Heydr icha a Franka), kt eř í se svým t erorem snaţí odvrát it
vlast ní pád i ko nec nacist ické okupace českých zemí. Nikdy se jim ale
nemůţe podař it zvít ězit , jelikoţ prot i nim st ojí Rudá ar máda, Ang lie kt erá vyt voř ila na západě druhou front u, čehoţ se nacist é bá li - a
Amer ika ( myšleno US A), i kd yţ pouze formálně. Hit ler je prot i t ěmt o
nepřát elů m bezmo cný, i kdyţ vraţdění bude pokračovat , t ak nikdy
nemůţe zvít ězit , jeho osud je zpečet ěn : „ bude rozdrcen, vymazán ze
ţivota jako nejodporněj ší skvrna, jaká kdy hyzdila tvář země“ 47
V dalších článcích s názvy „Národně revoluční front a prot i
nacis mu “, „Národně revo luční výbor y “, „Nejlepší z nejlepších“ a
„Národní revo luční výbor y všude! " se píše o tom, ţe se národ musí dát
dohro mady. Všichni od rolníků, dělníků po podnikat ele a čet níky se
musí spo jit a bo jovat prot i nacis mu. Musí bo jo vat , aby zvít ězili. Dále
jsou občané vyz ýváni k vyt voření národně revo lučních výborů, coţ
měly být vedoucí orgány po lit ického bo je za svobodu a nezávis lo st
Českoslo venska. T yt o výbor y musí být slo ţeny z nejlepš ích občanů
česk ých zemí a měly by obsahovat všechny vrs t vy národa. Musí být
vyt vořeny všude na pracovišt ích, v dílnách, na závodech, na
ţelezničních st anicích apod. Národně revoluční výbor y měly
organizovat bo j prot i nacist ům: sabot áţe, zpo malo vání výroby, bo jkot
německ ých výrobků, zpo malo vání praco vního t empa apod.
Dále noviny píš í zprávu o provedení gener ální st ávky, kt erá má
zničit moc nacist ů , a infor mují o probíhajících st ávkách po celé zemi.
Dělníci st ávku jí i za vyšší mzdy a vět ší př íděly jídla.
46
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3.3. Noviny vydávané v exilu
Asi nejo bjekt ivnějš í jsou per io dika vydávaná v exilu.
Nejvýznamnějš ím per io dikem vydávaným v exilu byl t ýdeník
Čechoslo vák. Př íjezd He ydr icha je popsán v čís le z 3. ř íjna. Noviny
v článku od Jana Masar yka „Budeme jich hodni?“ popisují př íjezd
Heydr icha jako něco, co přijít muselo, ale po nást upu Heydr icha se
sit uace vyvíje la ješt ě hůře, neţ se předpokládalo. Lidé do ma se
st at ečně snaţ í bo jo vat prot i nacist ům a emigrant i, kt eř í se po poráţce
Němců vrát í do Prot ektorát u, musí doufat , ţe budou př ijat i zpět . Ve
článku „Š éf gest apa v Prot ektorát ě“ je popsán př íjezd Heydr icha do
Prahy. Podle o fic iální zpr ávy z Ber lína von Neurat h poţádal o
zdravot ní dovo lenou, bylo mu vyho věno a na jeho míst o byl dosazen
Reinhar d Heydr ich, kt er ý se před t ím snaţil pot lačit vzpouru
v Norsku. Po příjezdu do Prah y zavedl st anné právo a st anné soudy.
V neděli 28. 9. byl zat čen Alo is E liáš a Hácha navšt ívil Heydr icha a
pot é mu poslal prohlášení, v němţ „projevuje přání po loyální
spolupráci s Němci. Není ovšem jisto zdal i Hácha takový dopi s posl al,
nebo jde-li o jeden z německých obvykl ých padělků.“ 48
Další článek se t ýká odporu Čechů prot i Němcům. Češi
v Prot ekt orát u se snaţí o odpor všemi moţnými, t ěţko post ihnut elnými
způso by. Článek má být jakousi úvahou o tom, proč musel být von
Neurat h vyst ř ídán Heydr ichem. Jsou zde vidět obavy z t oho, co přijde,
jelikoţ i za působení r elat ivně mír ného von Neurat ha došlo k zavř ení
vysokých ško l, t ransport ů lidí do koncent račních t áborů, zat ýkání,
popravám apod. Jednou z moţných př íčin výměny ř íšského prot ektora
byly sabot áţe, především t y, kt eré zpo malovaly německou výrobu
zbraní, jakoţ i sabot áţe v dopravě. Kr át ce před odchodem vo n
Neurat ha došlo k velk ým akcím na ţeleznici, např. na jedné z
nejdůleţit ějš ích drah došlo ke sráţce vlaků. St ále čast ěji dochází
k poţárům vo jenských t ransport ů sena a slámy. I přes veškeré snahy
Němců se nepodař ilo viníky odhalit a zat knout . K další sabot áţím

48

Čechoslovák, roč. 3, 3/ 10/ 1941

39

došlo v průmys lu, např. v Po ldině hut i na Kladně byla poškozena
lano vá dráha, t ím byla zpo malena doprava koksu.
T ýdeník Čechoslo vák popisu je událo st i v Prot ektorát u asi
nejo bjekt ivněji ze všech per iodik, zejména proto, ţe vycházel
v Londýně, kde nebyla cenzura t isku. T ýdeník popisuje udá lost i t ak,
jak se st aly a snaţí se i povzbuzovat občany, aby bo jo vali a nevzdávali
se.
Kro mě běţných zpráv o dění v Prot ektorátu se v Čechoslo váku
objevily i dva články o tom, jak se na událo st i díval amer ický a
br it ský t isk. Téměř ve všech br it ských novinách je zdůrazňo ván odpor
Čechů vůči Němcům. „Skutečnost, ţe v protektorátě převzal moc
Heydrich, je měřítkem váţno sti protiněmeckého hnutí v Čechách
(Dail y Mail)“ 49
V dalším článku s názve m „Rozhlasové pr ojevy na okraj událost í“
(článek je záznamem rozhlaso vého vys ílání) je snaha popsat důvody
př íchodu Heydr icha. St ejně jako v pro jevu prezident a Beneše je
př íchod Heydr icha povaţován za neúspěch Němců a jejich po lit iky.
Hubert Ripka v článku „T eror v Českoslo vensku“ píše o sit uaci
v Prot ekt orát u, o zat ýkání a popravách nevinných lidí, kt eré po
nást upu Heydr icha byly na denním pořádku. Dále apeluje na účast ník y
odbo je v Prot ektorát u, aby vyt r vali, je přesvědčen, ţe určit ě dosáhnou
vít ězst ví. V dalším č ísle je podrobně popsána sit uace v Prot ektorát u
od odchodu Neurat ha do soudu s Eliášem.
Exilo vý deník Zpravodaj vydávaný na St ředním Východě popisuje
př íjezd „kat a“ Heydr icha jako st rašnou událost . Tent o krok povaţují
za definit ivní ko nec snah o dohodu mezi Němci a Čechy. Jako důvod
výměny He ydr icha za Neurat ha uvád í st rach Němců z poráţky, jelikoţ
prot i Německu je uţ celá E vropa, Němci t ak dělají vše proto, aby
zabránili vzpouře.
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Závěr
Skut ečnost , ţe let os uplynu lo 70 let od at ent át u na Reinharda
Heydr icha a období, pro kt eré se vţil název „heydr ichiáda“, je
vhodnou př íleţit ost í se k t ěmt o událost em vrát it . A t o t ím více, ţe
v souvis lost i se 70. výročím t ěcht o událost í se objevily no vé
souvis lo st i a int erpret ace.
Po přijet í Mnicho vské dohody (29. zář í 1938) probíhala demo nt áţ
českoslo venského demokrat ického st át ního zřízení, kt erá nako nec
vyúst ila v obsazení zbyt ku republik y a zř ízení Prot ektorát u. Během
celého tohoto období probíhalo int enzivní zbro jení Německa.
Průmys lo vý pot enciá l v Čechách a na Moravě se nabízel jako jeho
vít ané posílení. Vţdyť propojením Škodových závodů a Br něnské
zbro jovky ( Waffen Unio n Škoda - Brünn, kt eré ovládl koncer n
Reichswerke Her mann Gör ing) byla posílena nacist ická zbro jní výroba
nejméně o 25%. V t omt o odvět ví pr acovalo na 150 000 dělníků a
během válk y zbro jní výroba v Prot ektorátu samozř ejmě st ále rost la.
Význam našich zbro jovek a dalš ích průmyslo vých závodů
(prokázaný jiţ za 1. svět ové válk y) s rozrůst áním válečného konflikt u
st ále narůst al- zejména po napadení Sovět ského svazu v čer vnu 1941.
Na začát ku válk y pro bíhaly německé út očné akce post upně, s určit ými
přest ávkami, během nichţ měl Wehr macht vţd y čas na dozbro jo vání a
reorganizaci. Po napadení Sovět ského svazu t ato výhoda odpadla a
mat er iálo vá náročnost vá lky st ále rost la.
Bylo proto v eminent ním zájmu nacist ického vedení, aby masy
zahraničních dělníků praco valy pro Říši kvalit ně a bez rušivých vlivů
odbo jových organizací. Přes zavedení repr esivních opat ření nebyl
ř íšský prot ektor Konst ant in vo n Neurat h schopen t yt o úkoly plnit , a
proto byl nahrazen Reinhardem Heydr ichem. Ten dokázal výrazně
oslabit do mácí odbo j. Důsledkem bylo mi mo jiné př erušení t oku
důleţit ých infor mací, kt eré aţ dosud posilovaly relat ivně slabou pozici
naší exilo vé vlády v Lond ýně. Ta proto prosadila plán na odst ranění
Heydr icha přes odpor část i do mácího odboje, kt erý ( správně)
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předvídal t vrdá odvet ná opat ření. Uskut ečnění at ent át u a odstranění
Heydr icha skut ečně potom posílilo prest iţ Edvarda Beneše, prozat ímní
exilo vá vláda byla uznána za vládu spo jeneckého st át u a de Gaulle a
Br it ové „oduzna li"Mnicho vskou dohodu.
Cílem mé práce bylo popsat př íjezd Heydr icha do Prot ektorát u a
událo st i s t ím spo jené v zrcadle prot ektorát ního t isku. K dispozici
jsem měla značné mnoţst ví pramenů, jelikoţ novin bylo v Prot ektorát u
vydáváno velké mno ţst ví a i dnes jsou snadno dost upné ve st udovně
per iodik v Národní kniho vně nebo O ddělení časopisů Národního
muzea v Bubenč i. Dík y velkému mnoţst ví mat er iálu jsem mo hla
porovnat , jak se liš í v jednot livých no vinách popis událo st í, kt eré se
odehrály 27. zář í 1941 nebo krát ce pot é. V různých novinách se
články, kt eré v t é době vycházely, velmi podobaly jeden druhému,
nezáleţelo, kde no viny vycházely nebo kter ý aut or článek napsal všechny byly napsány st ejným st ylem a měly st ejný o bsah ospravedlnit činy Heydr icha a zdůvodnit jeho příjezd. Ať si čt enář
přečet l článek vydaný v novinách Národní politika, Moravská orlice
nebo Našinec dočet l se vţdy v podst at ě tot éţ. Dočet l se, jak Heydr ich
dělá vše s ohledem na občany Prot ekt orátu a v jejich prospěch.
Vět šina článků byla ve všech novinách st ejná, zejména ofic iální
zprávy o onemocnění Ko nst ant ina vo n Neurat ha, př íjezdu Heydr icha
nebo jeho ţivot opis. Novinář i přebírali úř ední ko muniké a vyhýba li se
psaní vlast ních článků. Vět šina zpráv publiko vaných v českém t isku
byly pouhým překladem článků z německého deníku Der Neue Tag
nebo z říšského t isku.
Hlavní snahou byla manipulace lidmi. Toto ovlivňo vání t isku a
pot aţmo veř ejného mínění je t ypické pro jakýko li t ot alit ní r eţim, ať
uţ nacist ick ý či ko munist ický. Podobně jako se v časech po nást upu
Heydr icha k moci snaţili novinář i přesvědčit občany o pro spěšnost i
změn a jejich nevyhnut elno st i, st ejným způsobe m o hýbali veř ejné
mínění novinář i ko munist ičt í jiţ o necelých sedm let později. Dnes je
ve vyspělém svět ě dominant ním médiem t elevize a int er net , v časech,
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o nichţ je má práce, to byl především t isk a rozhlas. Mo je práce mimo
jiné ukazu je, jak je t isk schopen manipulo vat veřejným míněním, ať uţ
ve prospěch dikt át ora, či – v podobě ilegální – v odbo ji prot i němu.
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Anotace
Dne 27. zář í roku 1941 byl uveden do funkce zast upujícího ř íšského
prot ektora Reinhard Heydr ich. Bakalář ská práce po jednává o reakci
dobového t isku na t uto událost . Zachycuje různé př íst upy jednot livých
t iskovin vyp lývajíc í z jejich ideo logického zaměření. V práci je
zdůrazněn odlišný př íst up t isku proreţimního, ilegálního
prot ireţimního, jakoţ i t isku exilo vého.
Pro přehlednost je t éma rozděleno do t ří část í. Nejpr ve se zabývám
polit ikou ř íšského prot ektora Konst ant ina von Neurat ha, nást upem
Heydr icha a dů vody, kt eré k výměně ř íšského prot ektora vedly.
V další část i je podán přehled dobového t isku. Je rozdělen na t isk
legální, ilegální a exilo vý. Tohoto rozdělení se drţí i závěrečná část
práce, kde jsou uvedeny reakce t isku na Heydr ichův nást up a jeho
první kroky.
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Summary

On t he 27 t h S ept ember 1941 Reinhard Heydr ich was int roduced as

Deput y Reich-Prot ector o f Bohemia and Moravia. T his bachelor t hesis
deals w it h t he reflect io n of t he event in t he press at t hat t ime.
Different approaches o f t he var ious newspapers depending on t heir
ideo logical or ient at ion are int roduced wit h focus on t he differences
bet ween t he pro - regime, ant i- regime and exile or ient ed press.
Wit h t he regard o f clar it y, t he t opic is divided int o t hree part s. The
first part is about t he po lit ics of Ko nst ant in von Neurat h, arr ival o f
Reinhar d Heydr ich and t he reasons o f t he Reich - Prot ector´s change.
In t he next part an over view of t he press is given. The press is divided
int o t hree part s- legal, illegal and exile. The divisio n is also respect ed
in t he t hird part , where t he different react io ns at t he new Reich Prot ector´s arr ival ar e descr ibed, and t he different a pproaches of t hese
t ypes o f newspaper s are discussed.
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