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Abstrakt 

Práce se zabývá otázkou vzniku Organizace Spojených národů v roce 1945 a jeho reflexí 

v československém dobovém tisku. Nejprve seznámí s fakty o předchůdcích OSN, popíše 

proces vzniku nové organizace a průběh její zakládající konference v San Francisku (25. 4. – 

26. 6. 1945). Diskutuje postoj československého ministra zahraničí Jana Masaryka, který před 

druhou světovou válkou a během ní vystupoval jako velmi prozápadní politik, na konferenci 

však často vystupoval v rozporu se svými dřívějšími názory a postavil se za zájmy 

Sovětského svazu (např. v otázce uznání polské vlády). Práce také nastíní vnitropolitickou 

situaci, která ovlivňovala vystupování J. Masaryka a ostatních československých zástupců na 

konferenci. V první části textu je taktéţ zahrnut text preambule Charty Spojených národů.  

Druhá část práce se věnuje článkům v dobovém československém tisku, které se vzniku OSN 

týkaly. Vybrala jsem si tyto deníky: Lidová demokracie, Mladá fronta, Právo lidu, Rudé právo 

a Svobodné slovo, protoţe tyto deníky byly celostátní, česky psané, vycházely v období 

červen-prosinec 1945 a byly vydávány stranami zastoupenými v Národní frontě (kromě 

deníku Mladá fronta, který vydával Svaz české mládeţe, velmi levicová, prokomunisticky 

orientovaná organizace).  

 

Abstract 

The paper will concern the formation of the United Nations Organization in 1945 and its 

reflection in the period newspapers. Firstly it will provide facts about the preceding 

organizations of UNO, it will describe the proces of drafting the new organization and its 

establishing conference in San Francisko 25. 4. –  26. 6. 1945. It will discuss the position of 

the Czechoslovak Minister of Foreign Affairs Jan Masaryk at the conference, because he 

acted as a very pro-Western politician before and during World War II, but at the conference 



he stood for the interestes of the Soviet Union (i.e. in the question of recognizing the Polish 

government). Then the paper will also outline the domestic political situation that was 

influencing Masaryk’s performance at the conference. The first part includes also the 

preamble of the UN Charter. 

The second part of the paper will introduce the articles in the Czechoslovak press that were 

reporting about the UN creation. I chose the following newspapers: Lidová demokracie, 

Mladá fronta, Právo lidu, Rudé právo and Svobodné slovo, because those daily newspapers 

were written in Czech, they were published in the period of June–December 1945 and they 

were published by political parties that were represented in the National Front (only the 

journal Mladá fronta was published by the Czech Union of Youth, an organization that 

supported the  Czechoslovak Communist Party).  
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ÚVOD  

 
Organizace spojených národů je významná mezinárodní organizace, která vznikla v roce 1945 

s cílem zamezit opakování hrůz, ke kterým došlo v průběhu první i druhé světové války. Měla 

nahradit neakceschopnou Společnost národů. Od jejího vzniku se hodně očekávalo a tato 

očekávání se promítla i do článků v dobovém československém tisku.  

Téma své práce jsem si vybrala právě pro význam OSN pro celý svět i pro Československo, 

resp. nyní Českou republiku. Také však pro to, abych viděla, jakým způsobem o vzniku OSN 

referovala dobová česká média, a zda lze v roce 1945 mluvit o nezávislosti a svobodě 

československých médií. Cílem práce je tedy seznámit nejen s okolnostmi vzniku OSN, ale 

právě i s články, které tuto událost popisují.  

 

Pro svou práci jsem si stanovila tyto výzkumné otázky:   

 

 

1. Jak o vzniku OSN referovala dobová československá periodika v období                     

květen 1945–prosinec 1945?  

2. Závisel způsob psaní jednotlivých deníků na jejich politické orientaci? 

 

Při práci jsem postupovala tak, ţe jsem nejdříve zpracovala na základě odborné literatury 

vývoj záměru ustanovit Organizaci spojených národů (včetně představení předchůdců 

organizace), formování OSN, zakládající konferenci v San Francisku a účast československé  

reprezentace na ní a základní dokumenty OSN. Pracovala jsem převáţně s českou (resp. 

československou) odbornou literaturou, protoţe jsem chtěla vznik OSN představit z českého 

(československého) pohledu. Nicméně protoţe byla téměř všechna československá odborná 

literatura o Organizaci spojených národů publikována před rokem 1989 a její obsah a vyznění 

tedy byly ovlivněny komunistickým prostředím a komunistickou interpretací dějin, pouţila 

jsem pro srovnání i literaturu zahraniční. Česká odborná literatura publikovaná po roce 1989 

se vznikem OSN zabývá nanejvýš v jedné ze svých kapitol, jako např. kniha Jan Masaryk: 

Pravdivý příběh od P. Kosatíka a M. Koláře. 

Ve čtvrté kapitole práce jsem se zaměřila na články týkající se OSN, které vyšly 

v československých denících v období květen 1945 – prosinec 1945 (resp. v období červen–

prosinec 1945 u deníku Právo lidu, který v květnu 1945 ještě nevycházel). Vybrala jsem si 

periodika Lidová demokracie, Právo lidu, Mladá fronta, Rudé právo a Svobodné slovo.  
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Deníky jsem vybírala podle těchto kritérií:  

1) byl celostátní, česky psaný 

2) vycházel v období červen – prosinec 1945 

3) volila jsem deníky s různou politickou orientací – ústřední deníky čtyř hlavních politických 

stran sdruţených v Národní frontě a jeden nestranický deník, abych tak zjistila, zda politická 

orientace deníku ovlivnila i způsob a rozsah informování o vzniku OSN. 

 

Deník Lidová demokracie vznikl jako periodikum jediné české nesocialistické strany 

v Národní frontě, křesťanské Československé strany lidové.  

Deník Právo lidu byl ústředním tiskovým orgánem Československé strany sociálně 

demokratické.  

Deník Svobodné slovo představoval tiskový orgán České strany národně socialistické.  

Deník Rudé právo reprezentoval ústřední tiskový orgán Komunistické strany Československa. 

Deník Mladá fronta vznikl v roce 1945 jako nestranický deník vydávaný Svazem 

československé mládeţe, jeho orientace však byla levicová. 

 

Mým záměrem bylo zjistit, zda můţeme v roce 1945 ještě mluvit o svobodě tisku, zda deníky 

psaly prosovětsky a zda se případně způsob jejich psaní lišil v závislosti na jejich vydavateli 

(resp. na jejich politické orientaci).   
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1. Předchůdci OSN 

 

1.1. Zárodky mezinárodní spolupráce 

Zaloţení Organizace spojených národů (OSN) je jedním z nejvýznamnějších výsledků 

dobrovolné spolupráce svobodných států ve 20. století. Poprvé se lidem podařilo vytvořit více 

či méně akceschopnou mezinárodní organizaci, která pomohla zabránit některým ze 

světových válečných i neválečných konfliktů (nebo alespoň zmírnila jejich následky).  

 OSN vznikla jako reakce na druhou světovou válku v roce 1945, avšak jiţ před 

druhou světovou válkou můţeme hledat předchůdce této mírové organizace. Snahy o mír 

mezi národy a pragmatickou spolupráci najdeme hluboko v historii, nicméně v 19. století se 

toto úsilí začíná systematizovat, snad v reakci na současný nárůst nacionalismu. A tak na 

Vídeňském kongresu v roce 1815 byly podepsány první akty mezinárodního práva, a to sice 

Akt o svobodě navigace na mezinárodních řekách a regulace týkající se klasifikace 

diplomatických prostředníků (Barros, J.; 1972; s. 172). 

Druhým významným mezníkem byla první mezinárodní mírová konference 

v Londýně v roce 1843, přestoţe americké noviny The Times o ní tehdy napsaly: „Zúčastnilo 

se jí pár stovek nepříliš významných Angličanů a hrstka beznamných cizinců.“ (Simmons, G.; 

1994; s.6) Další mírové konference se konaly v roce 1848 a 1853. Bylo na nich projednáváno 

především všeobecné odzbrojení, na jehoţ podporu se v listech Daily News vyjádřil i 

spisovatel Charles Dickens (Simmons, G.; 1994; s. 6). 

Jednou z nejvýznamnějších mírových konferencí se stala konference v Haagu v roce 

1899 svolaná na popud ruského cara Nikolaje II.: „Musíme všem lidem zajistit prospěch 

z opravdového a trvalého míru a hlavně musíme zastavit progresivní rozvoj současného 

vyzbrojování.“ (Simmons, G.; 1994; s. 6) Odzbrojení se na konferenci nevyřešilo, byla však 

schválena Úmluva o mírovém řešení mezinárodních konfliktů a vytvoření Stálého 

arbitráţního soudu v roce 1902 (Simmons, G.; 1994; s.6). 

O světové hnutí na podporu míru se velmi zaslouţila i praţská rodačka a první ţenská 

nositelka Nobelovy ceny (1905) Bertha von Suttnerová rozená Kinská. Ta v roce 1889 vydala 

knihu „Die Waffen nieder!“, která byla přeloţena do několika jazyků včetně češtiny (pod 

názvem Odzbrojte!), a jenom do roku 1895 se dočkala dvanácti vydání.  Knihu Bertě v dopise 

pochválil i Lev Nikolajevič Tolstoj a přirovnal ji k dílu americké prozaičky Harriet Beecher-
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Stoweové Chaloupka strýčka Toma. "Zrušení otroctví předcházela slavná kniha jedné ženy, 

paní Beecher-Stoweové. Dej Bůh, aby po Vaší knize následovalo zrušení války."
1
 

Svou roli v předchůdcích OSN sehrálo i vytvoření Panamerické unie, spolku USA a 

jihoamerických států, zaloţené v roce 1889, na kterou v roce 1948 navázala Organizace 

amerických států (OAS) (Potočný, M.; 1960; s. 10). 

Nicméně nutnost mezinárodní spolupráce měla vedle mírových snah i další 

pragmatické důvody jako byla industriální revoluce, která si ţádala slazení různých standardů, 

mír, váh, známek, patentů, kolejí atd. (Barros, J.; 1972; s. 174). A tak byla například v roce 

1856 ustavena Dunajská komise, v roce 1865 Mezinárodní telegrafní unie, v roce 1874 

Světová poštovní unie či Mezinárodní zdravotní kancelář (1907) a další. Mnohé z těchto 

organizací se staly předchůdkyněmi organizací přidruţených k OSN (někdy nazývaných jako 

„rodina OSN“), na jejichţ základě je postaven tzv. decentralizovaný systém Organizace 

spojených národů (Barros, J.; 1972; s. 10). 

 

1.2. Společnost národů 

Za opravdového předchůdce Organizace spojených národů se však povaţuje Společnost 

národů (League of Nations), jejíţ vytvoření navrhoval v roce 1918 prezident Spojených států 

amerických Woodrow Wilson (ve spolupráci se svým poradcem plukovníkem Housem) jako 

prostředek k zajištění vojenského vítězství nad Německem. Společnost národů vznikla o rok 

později v roce 1919 v rámci Versaillské smlouvy na „podporu mezinárodní spolupráce a 

dosažení míru a bezpečnosti.“
2 

Paradoxně díky sporům Wilsona se senátem Spojených států, 

USA do Společnosti národů nikdy nevstoupily (Kennedy, P.; 2009; s. 24). 

Cílem Společnosti národů bylo podle Paktu podporování mezinárodní spolupráce a 

zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti. Orgány Společnosti národů byly Shromáţdění, 

sloţené ze zástupců všech členských států, Rada, sloţená ze stálých a nestálých členů (počet 

všech členů se pohyboval mezi 9 – 11), stálý Sekretariát a pomocné a technické orgány 

v oblasti hospodářské, technické, humanitární a správy mandátních území. Integrální (ale 

autonomní) organizací Společnosti národů byla i Mezinárodní organizace práce (International 

Labour Organization – ILO), která byla taktéţ jako Společnost národů ustavena Versaillskou 

mírovou smlouvou (Barros, J.; 1972; s. 176). 

                                                 
1
 Český rozhlas [online]. 21. 3. 2005 [cit. 2011-04-18]. Berta von Suttnerová. Dostupné z WWW: 

<http://www.rozhlas.cz/brno/poradykat/_zprava/160953>. 
2
 Informační centrum OSN v Praze [online]. 2005 , 30.12.2009 [cit. 2011-04-18]. Dostupný z WWW: 

<http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/>. 
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Sídlem Společnosti národů byla Ţeneva. Nejvíce členů měla organizace v roce 1934 – 

58 států. V roce 1926 se členem stalo i Německo, Sovětský svaz byl přijat v roce 1934, avšak 

v roce 1939 byl jako jediný stát vyloučen, a to za agresi vůči Finsku. Jeho vyloučení bylo 

prakticky jedinou demonstrativní sankcí Společnosti za nedodrţování pravidel. Tento akt  

však neměl velký význam, protoţe v té době většina velmocí uţ Společnost stejně opustila či 

do ní ani nevstoupila (např. Spojené státy americké; Japonsko, které vystoupilo v roce 1933; 

Německo, které Společnost opustilo také v roce 1933; a mnoho dalších, především 

latinskoamerických států) (Potočný, M.; 1960; s. 12).
 

Zákaz útočné války obsaţený v Paktu Společnosti národů byl neúplný a Rada mohla 

vojenské sankce proti útočníkovi členům pouze doporučit, aniţ to pro ně bylo závazné. Navíc 

ve Shromáţdění a Radě platil poţadavek univerzální zásady jednomyslnosti, který situaci 

ještě komplikoval. V roce 1928 byl sice přijat Briand-Kellogův pakt zakazující z principu 

útočnou válku (válka byla do té doby vnímána jako právo kaţdého státu), odzbrojení však 

ztroskotalo především na britsko-francouzských rozporech, neboť oba národy si přály 

vzájemné oslabení bez oslabení vlastního (Potočný, M.; 1960; s. 14).  Společnost národů 

nakonec nezakročila v letech 1931 – 1933  proti japonské agresi v Číně (Japonsko si 

nárokovalo Mandţusko, neboť se jako velmoc cítilo po první světové válce nedostatečně 

odměněno), italské agresi v Habeši roku 1935 – 1936, proti ozbrojené německo-italské 

intervenci v občanské válce ve Španělsku v letech 1936–1938, proti porušení povinnosti 

demilitarizace Porýní v roce 1936 a ani při násilném připojení Rakouska v roce 1938. 

Konečně se jí nepodařilo zabránit ani vypuknutí 2. světové války v roce 1939. Formálně 

organizace zanikla v roce 1946, tehdy se naposledy sešlo její Shromáţdění, aby organizaci 

rozpustilo (Potočný, M.; 1960; s. 14).  

Často se tvrdí, ţe kdyby Spojené státy bývaly vstoupily do Společnosti národů, mohla 

mít organizace mnohem významější světový vliv. Stejně tak se spekuluje, co by se bývalo 

stalo, kdyby Společnost, a především velmoci včetně Spojených států, zabránily japonské 

invazi do Mandţuska. Někteří historici se domnívají, ţe by se tak zabránilo druhé světové 

válce, neboť tento konflikt podle nich představoval dominovou kostku, která kdyby nespadla, 

tak by se nezhroutily ani ostatní (Kennedy, P; 2009; s. 29). Zpětné spekulace jsou však vţdy 

pouhé dohady.  

Přes své neúspěchy Společnost národů představovala i přínos a poučení především do 

budoucnosti a na jejích základech tak mohly vzniknout další mezinárodní organizace v čele 

s OSN. Jedním z přínosů v oblasti práva byla formulace principu nepřípustnosti agresivní 

války jako způsobu řešní mezinárodních sporů, která byla uvedena v Paktu Společnosti 
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národů (Článek 11).
3
 Jak jiţ bylo řečeno, před tímto jasným formulováním byla válka, útočná 

i obranná, chápána jako legitimní právo kaţdého státu (tzv. ius ad bellum), ne aţ jako 

poslední nástroj pro řešení sporů.
4
 

 

1.3. Dohody během druhé světové války 

Myšlenka zaloţit novou, akceschopnější mezinárodní organizaci se formovala jiţ 

během druhé světové války. Organizace měla získat větší pravomoce a prostředky, aby mohla 

zajistit mírové řešení sporů. Hlavní zodpovědnost měly nést světové velmoci. Zároveň měla 

organizace podporovat hospodářskou, sociální a kulturní spolupráci mezi jednotlivými 

národy.  

První úvaha o zřízení „širší soustavy všeobecné bezpečnosti a odzbrojení“ po 

skončení války byla obsaţena v Atlantické chartě přijaté Velkou Británií a Spojenými státy 

14. srpna 1941 (Potočný, M.; 1960; s. 15). Obsahuje osm bodů, bod jedna aţ šest deklaruje 

suverenitu, teritoriální integritu, bezpečnost a hospodářskou spolupráci států. Bod sedmý 

hovoří o svobodě plavby přes volná moře a oceány. Bod osmý o zřízení širší soustavy 

všeobecné bezpečnosti a o odzbrojení států, které hrozí nebo by mohly hrozit útokem mimo 

své hranice. K zásadám Charty se 24. září 1941 připojuje na Mezispojenecké konferenci 

v Londýně 26 států včetně USA, Velké Británie, SSSR, Číny, Brazílie, Peru, Polska a 

Československa (oba posledně jmenované státy prostřednictvím svých exilových vlád).
5
 

Sovětský svaz se v prvních dvou letech války nezapojoval do jakýchkoli jednání se 

západními mocnostmi, neboť s Německem podepsal pakt o neutralitě (známý také jako pakt 

Ribbentrop-Molotov, který byl podepsaný v Moskvě 23. 8. 1939, a platil aţ do napadení 

Sovětského svazu Německem 22. 6. 1941).  I po napadení Sovětského svazu Hitlerem nechtěl 

SSSR stále přistoupit na jednání s USA, Velkou Británií a Čínou ohledně vzniku nové 

mezinárodní organizace, tentokrát kvůli paktu o neutralitě s Japonskem, podepsaném 13. 

dubna 1941. Musely tak být vedeny oddělené americko-britsko-sovětské a americko-britsko-

čínské rozhovory (Suja, S.; 1985; s. 18).  

1. ledna 1942 podepisuje ve Washingtonu 26 států, které byly ve válečném stavu 

s fašistickými mocnostmi, Deklaraci Spojených národů, v níţ se přijímají zásady Atlantické 

                                                 
3
 Vysoká škola ekonomická v Praze : Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka [online]. 2000 [cit. 2011-

04-12]. Dokumenty světové politiky. Dostupné z WWW: <http://smsjm.vse.cz/wp-

content/uploads/2008/10/sp12.pdf>. 
4
 ČT24 [online]. 2005, 15. 2. 2009 [cit. 2011-04-12]. Textové přepisy: Společnost národů, nepodařený pokus. 

Dostupné z WWW: <http://www.ct24.cz/textove-prepisy/45618-spolecnost-narodu-nepodareny-pokus/>. 
5
 UN Yearbook [online]. New York : United Nations Publications, 1947 [cit. 2011-04-13]. UN Yearbook 1946-

1947, s.1. Dostupné z WWW: <http://unyearbook.un.org/unyearbook.html?name=194647index.html/>. 
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charty. Signatáři se zavazují k „vedení války všemi silami až ke konečnému a 

bezpodmínečnému vítězství nad mocnostmi Osy“ (Hulinský, I.; 1989; s. 20).  V tomto 

dokumentu poprvé figuruje název Spojené národy, schválený na podnět prezidenta F. D. 

Roosevelta. Mezi signatáři je i Československo prostřednictvím své exilové vlády. 

K Deklaraci mohly přistoupit všechny protifašistické státy, do roku 1945 se pod ni podepsalo 

47 států (Hulinský, I.; 1989; s. 20). Francie a Dánsko byly také vnímány jako spojenci (díky 

odbojovým akcím jak na svém území, tak v zahraničí), nicméně protoţe nebyly formálně 

zastoupeny svými vládami, nemohly Deklaraci podepsat. Francie ji podepsala prostřednictvím 

Francouzského výboru národního osvobození 26.12.1945, Dánsko aţ po začátku konference 

v San Francisku.
6
   

 Na vzniku OSN se zaslouţily i některé bilaterální dohody, jako dohoda uzavřená mezi 

SSSR a Velkou Británií 12. července 1941, dohoda mezi USA a Velkou Británií z února 1942 

či dohoda mezi SSSR a USA z června 1942 o vzájemné pomoci ve vedení války proti agresi. 

Podle Hulinského se na vzniku OSN podílela i bilaterální smlouva mezi SSSR a 

Československem z 12. prosince 1943 o poválečné spolupráci (Hulinský, I.; 1989; s. 24), 

avšak je nutno podotknouti, ţe právě tato smlouva později velmi ovlivnila svrchovaný přístup 

SSSR k Československu, a ne všichni tehdejší českoslovenští politici sdíleli z této smlouvy 

stejné nadšení. Její vyzdvihování Hulinským si lze vysvětlit dobou, v níţ napsal svou knihu o 

OSN. Viktor Fischl, tajemník tehdejšího exilového ministra zahraničí Jana Masaryka, si před 

jejím podpisem poznamenal Masarykova slova: „Ve vládě jsou z komunistů bez sebe, 

Stránský a Ingr mi prohlásili, že smlouva s Ruskem musí být, i kdybychom se kvůli tomu měli 

úplně rozejít s Anglií a Amerikou. Tak jsem řekl Stránskému, že je vůl, já mám jet za čtrnáct 

dní do Ameriky s touto politikou.“
 
(Otáhalová, L.; 1966; s. 198) .

 
Přípravu smlouvy měl v reţii 

především tehdejší československý velvyslanec v Moskvě, pozdější předseda vlády Zdeněk 

Fierlinger, který dokonce bez Masarykova i Benešova vědomí prodlouţil délku platnosti 

smlouvy z pěti na dvacet let a změnil způsob ratifikace smlouvy, kdy smlouva nemusela být 

ratifikována parlamentem po válce, jak bylo zprvu ujednáno, ale nabývala okamţité platnosti 

při podpisu v Moskvě (Kosatík, P. – Kolář, M.; 1998; s. 198). Masaryk sám se nezúčastnil 

podpisu smlouvy, neboť v říjnu 1943 odjel na čtyři měsíce do Spojených států. Komunisté si 

později jeho neúčast při podpisu vyloţili jako provokaci a pravděpodobně i tento fakt ovlivnil 

jejich vlaţný vztah k budoucímu ministru zahraničí, který nás zastupoval na konferenci OSN 

v San Francisku v roce 1945. Jak píše Masarykův tajemník Viktor Fischl, mnoho tehdejších 

                                                 
6
  UN Yearbook [online]. New York : United Nations Publications, 1947 [cit. 2011-04-13]. UN Yearbook 1946-

1947, s.1-2. Dostupné z WWW: <http://unyearbook.un.org/unyearbook.html?name=194647index.html/>. 
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československých politiků Masarykovi zazlívalo jeho prozápadní politiku a nazývali ho 

posměšně „mazlíček západu“ (Fischl, V.; 1996; s. 41). Fischl také ve své knize vzpomíná na 

jeden z rozhovorů s tehdejším ministrem zahraničí: „Jak tohle všecko může nakonec dobře 

dopadnout?“ řekl mi [Masaryk] jednou, když jsem vstoupil do jeho pracovny právě po tom, 

co odtamtud vyšel sovětský velvyslanec. „Ukusují z toho našeho koláče kus po kusu. Nakonec 

nám seberou všechno a přitom nám budou hledět vsugerovat, že ten koláč pořád ještě máme. 

Stalin, kamaráde, je větší hypnotizér než Hanussen, na kterého se vy možná už ani 

nepamatujete.“ (Fischl, V.; 1996; s. 41). 

 

2. Založení OSN 

 

2.1. OSN získává přesnější kontury 

30. října 1943 přijímají v Moskvě ministři zahraničí USA, Británie, SSSR a čínský 

velvyslanec Deklaraci o všeobecné bezpečnosti, v níţ uznávají „nutnost ustavení, jak 

nejrychleji to bude možné, mezinárodní organizce budované na zásadě svrchované rovnosti 

všech mírumilovných států, s cílem zachování mezinárodního míru a bezpečnosti“ (Hulinský, 

I.; 1989; s. 27). Dále se během tohoto roku konala řada specializovaných konferencí, na 

kterých byly zaloţeny organizace, které se v roce 1945 připojily k OSN, jako jsou např. 

UNESCO (Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu), FAO (zemědělská organizace) či 

UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) – Správa Spojených 

národů pro pomoc a obnovu.
7
 Ta sdruţovala 44 států a poskytovala základní pomoc pro 

poválečnou obnovu zemím osvobozeným od fašistické okupace. V dubnu 1944 jí kongres 

USA schválil příslib na 1,35 miliard dolarů (Simons, G.; 1994; s. 38). V roce 1947 UNRRA 

ukončila svou činnost (Suja, S.; 1985; s. 30). 

28. listopadu – 1. prosince 1943 se v Teheránu poprvé osobně setkávají prezident USA 

F. D. Roosevelt, ministerský předseda Velké Británie W. S. Churchill a předseda Rady 

lidových komisařů Sovětského svazu J. V. Stalin, tedy představitelé „Velké trojky“, 

tehdejších protifašistických velmocí. Na teheránské konferenci potvrzují společnou válečnou i 

mírovou politiku a Roosevelt představuje svou koncepci „čtyř policistů“ (USA, Velká 

Británie, Sovětský svaz, Čína), kteří by měli dohlíţet na mír ve světě (Vogler, H.; 2008; s. 9).
 

                                                 
7
 UN Yearbook [online]. New York : United Nations Publications, 1947 [cit. 2011-04-13]. UN Yearbook 1946-

1947, s.4. Dostupné z WWW: <http://unyearbook.un.org/unyearbook.html?name=194647index.html/>. 
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Iniciativu přípravy nové světové organizace přebraly Spojené státy, proti čemuţ 

Sovětský svaz neprotestoval. V prosinci 1943 tak americké ministerstvo zahraničí začalo 

pracovat na dokumentu s názvem „Plan For the Establishment of an International 

Organization for the Maintenance of International Peace and Security“ přezdívaný jako 

„Outline Plan“, který předalo jako memorandum 29. prosince 1943 prezidentovi 

Rooseveltovi, který ho v únoru 1944 akceptoval (Vogler, H.; 2008; s. 10). 

V průběhu roku 1944 se vedla diplomatická jednání mezi spojenci o konkrétní podobě 

nové mezinárodní organizace a po přípravách byla na podzim roku 1944 svolána do 

rezidenčního sídla Dumbarton Oaks ve Washingtonu konference, jíţ se zúčastnily Spojené 

státy, Velká Británie, SSSR a Čína. Kvůli paktu o neutralitě mezi SSSR a Japonskem musely 

být opět vedeny oddělené rozhovory nejdříve mezi USA, Velkou Británií a SSSR a poté mezi 

USA, Velkou Británií a Čínou. Sovětský svaz vypověděl válku Japonsku aţ 9. 8. 1945.  

Na podkladě amerického „Přibliţného textu Charty Spojených Národů“ a 

diplomatických jednání byl 9. října 1944 zveřejněn text Návrhu na ustavení všeobecné 

mezinárodní organizace, která ponese název Spojené národy (United Nations).  

Patrně nejdůleţitějšími pasáţemi z dohod z Dumbarton Oaks jsou kapitoly o Radě 

bezpečnosti sloţené ze stálých a nestálých členů, na které měla leţet hlavní odpovědnost při 

zachovávání mezinárodního míru. Bylo téţ navrţeno Valné shromáţdění, ve kterém by 

všichni členové budoucí organizace měli jeden hlas (Hulinský, I.; 1989; s. 32).  

Významná byla také konference v americkém okresu Bretton Woods v červnu 1944, 

na které byly poloţeny základy nového měnového a hospodářského systému, Mezinárodního 

měnového fondu a Světové banky.
8
 

Ve dnech 4. aţ 11. února 1945 se v Jaltě na Krymu konala konference, při které 

zástupci vlád Velké trojky (USA, Velká Británie a SSSR) řešili další otázky týkající se nové 

mezinárodní organizace. Byla zde přijata tzv. jaltská hlasovací formule, obsahující zásadu 

jednomyslnosti velmocí pro hlasování v Radě bezpečnosti, a to ve formulaci navrţené 

tehdejším prezidentem Spojených států F. D. Rooseveltem. O procedurálních otázkách se 

mělo hlasovat kvalifikovanou většinou sedmi hlasů z 11 členů Rady bezpečnosti, o ostatních 

otázkách taktéţ většinou sedmi hlasů, ale s nutným souhlasem pěti stálých členů Rady (USA, 

Velká Británie, Čína, SSSR, Francie). 
 

Dále byly dohodnuty zásady poručenské soustavy a usneseno datum a místo konání 

zakládající konference, která se uskutečnila v dubnu aţ červenci 1945 v San Francisku 

                                                 
8
 UN Yearbook [online]. New York : United Nations Publications, 1947 [cit. 2011-04-13]. UN Yearbook 1946-

1947, s.4. Dostupné z WWW: <http://unyearbook.un.org/unyearbook.html?name=194647index.html/>. 
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(Potočný, M.; 1960; s. 16). V Jaltě se však uţ začínaly čím dál více projevovat rozpory mezi 

velmocemi. Zástupce SSSR Molotov například poţadoval, aby všech 16 svazových republik 

Sovětského svazu mělo po jednom zástupci ve Valném shromáţdění OSN, poté slevil na šest 

reprezentantů, aby se počet rovnal zástupcům britského Commonwealthu. Na to odmítal 

přistoupit americký prezident Roosevelt. Molotov tedy slevil na tři reprezentanty. Přestoţe byl 

Roosevelt stále proti, nakonec na to přistoupil, protoţe kompromis podporoval i britský 

ministerský předseda Churchill, který argumentoval tím, ţe západ bude mít stále ve Valném 

shromáţdění převahu. Spojené státy si však proto také rezervovaly právo být ve Valném 

shromáţdění zastoupeny stejným počtem reprezentantů jako SSSR (toto právo USA nakonec 

nevyuţily) (Simons, G.; 1994; s. 43). 

 Na Jaltské konferenci byl stanoven den 1. březen 1945 jako poslední termín, v němţ 

se státy k Deklaraci Spojených národů mohly připojit a zúčastnit se tak sanfranciského 

jednání o Chartě Organizace spojených národů. Podmínkou bylo, ţe stát musí bojovat alespoň 

proti jednomu státu z Paktu tří (Německo, Japonsko, Itálie) a jejich spojencům (Bulharsko, 

Finsko, Maďarsko, Rumunsko), ţe musí spolupracovat s ostatními signatářskými státy 

Deklarace a nesmí uzavřít separátní příměří či mír s nepřáteli a poslední podmínkou bylo, ţe 

musí být představován svou vládou (Hulinský, I.; 1989; s. 43). Právě tento poţadavek se 

ukázal jako komplikovaný pro Polsko a tím potaţmo i pro Československo kvůli jeho vztahu 

k polské vládě (resp. vládám), jak informuji níţe.   

Ostatní poţadavky také nebyly některými státy naplněny, například Island Deklaraci 

v roce 1942 podepsal, ale nevyhlásil ţádnému ze států Paktu tří válku, nebyl tedy povaţován 

za člena Spojených národů a nebyl pozván na konferenci v San Francisku.  

Československo podepsalo Deklaraci Spojených národů prostřednictvím exilové vlády 

1. ledna 1942. Jiţ 16. prosince 1941 notifikovalo Československo spojence, „že 

Československá republika je ve válečném stavu se všemi státy, které jsou ve válečném stavu 

s Velkou Británií, Svazem sovětských socialistických republik nebo Spojenými státy 

americkými a že válečný stav mezi Československou republikou na jedné a Německem a 

Maďarskem na druhé straně trvá od chvíle, kdy vlády těchto států se dopustily násilných činů 

proti bezpečnosti, samostatnosti a územní celistvosti republiky.“ (Hulinský, I.; 1989; s. 21). 

Pro československé působení v San Francisku je ještě důleţitá jedna událost, jeţ této 

konferenci předcházela. Jde o setkání československých a sovětských představitelů v Moskvě 

v březnu 1945, na němţ bylo dohodnuto poválečné uspořádání československé vlády. 
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Představitelé londýnské emigrace odletěli do Moskvy 9. března, prezident Edvard 

Beneš je kvůli mozkové příhodě následoval o dva dny později.
9
 Kromě dohody o zákazu 

obnovení činnosti politických stran, jeţ byly spojovány s kolaborací s Německem a byly 

označeny za „reakční“ (Strana agrární, Strana národně demokratická a Strana ţivnostenská, na 

Slovensku Strana ludová), byly projednávány otázky odsunu sudetských Němců, poválečného 

předání Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu a vytvoření „Národní fronty Čechů a Slováků“, 

která sdruţovala povolené politické strany (KSČ a KSS, jeţ vznikla sloučením slovenských 

komunistů se sociálními demokraty, Národně socialistickou stranu, Československou stranu 

sociálně demokratickou, Československou stranu lidovou a Demokratickou stranu na 

Slovensku).
10

 Projednána byla téţ personální otázka nové vlády. Beneš prosazoval Masaryka 

jako ministra zahraničí, komunisté v čele s Klementem Gottwaldem mu však zazlívali neúčast 

při podpisu spojenecké smlouvy se SSSR v roce 1943. Povaţovali ho za polovičního 

Američana, brali ho za odpůrce „třídního boje“ a stále opakovali, ţe „Masaryk dal střílet do 

dělníků“ (Kosatík, P. - Kolář, M.; 1998; s. 218). 
 
Benešův kancléř Smutný napsal o jednání 

v Moskvě: „Moskva Masaryka zklamala a Masaryk také zklamal Rusy. Moskevské prostředí 

bylo mu cizí mravy i řečí“ (Kosatík, P. - Kolář, M.; 1998; s. 218). Nicméně historik Vladimír 

Vaněk naopak píše, ţe Masarykovi se v Moskvě líbilo: Masaryk, jak se později vyslovil, byl 

„velmi vděčný, že se mu dostalo té cti a radosti navštívit slovanskou metropoli, pohovořiti si 

s vedoucími činiteli Sovětského svazu a zjistit, že oni a ruský lid nás mají rádi“ (Vaněk, V.; 

1994; s. 204) 

Dne 21. března vedl Masaryk s Gottwaldem rozhovor, kterým si ho pravděpodobně 

naklonil na svou stranu. Průběh rozhovoru si zaznamenal i sám Masaryk a jeho obsah 

naznačuje Masarykovu nepevnost v postojích a přinejmenším vnější přizpůsobivost v zájmu 

zachování své funkce: „Řekl jsem výslovně, že teď padá opona za jednou periodou a zdvihá 

se opona druhá, že nyní nastává den přelomu, kdy musíme konkrétně, loajálně a realisticky, 

do všech důsledků plnit smlouvu se Sověty, a to duchem i literou,“ cituje sám sebe Masaryk 

(Kosatík, P. - Kolář, M.; 1998; s. 222). Masaryk přijal Gottwaldovy výčitky o jeho malé 

spolupráci se SSSR, s polskou lublinskou vládou a s moskevským velvyslancem Zdeňkem 

Fierlingerem. „Gottwald pokračoval, že teď musíme zahraniční politiku naprosto a bez 

výhrady přizpůsobit politice sovětské a naznačil, že si není jist, jestli já tuto situaci chápu. 

Ujistil jsem ho, že ji nejen chápu, ale že jsem přesvědčen, že tak musí být, že teď právě 

                                                 
9
 Vláda České republiky : Historie Úřadu vlády [online]. 20. 12. 2008 [cit. 2011-04-13]. Doba poválečná 1945 - 

1948. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/historie/doba-povalecna-1945---1948-50552/>. 
10

 Vláda České republiky : Historie Úřadu vlády [online]. 20. 12. 2008 [cit. 2011-04-13]. Doba poválečná 1945 - 

1948. Dostupné z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/historie/doba-povalecna-1945---1948-50552/>. 
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Benešovou návštěvou v Moskvě nastává nová perioda našich dějin, že nejužší spolupráce 

zahraničněpolitická se Sověty musí se stát naším neměnitelným základním kamenem pro 

budoucnost... Tím se mi zdál Gottwald zcela pohnut a několikrát opakoval, že je rád, že jsem 

mu toto své stanovisko tak jasně sdělil.“ (Kosatík, P. - Kolář, M.; 1998; s. 222) 

Masaryk odlětěl z Moskvy do Londýna 6. 4. 1945, kde informoval o výsledcích 

jednání britskou vládu (která byla údajně z Masarykových slov rozčarována) a 

prostřednictvím rozhlasu i českou veřejnost. Do San Franciska se pak vydal 15. 4. 1945 

(Zvěřina, M.; 2009; s. 9). Historik Vladimír Vaněk o Masarykově cestě píše: Masaryk těžce 

nesl to, že se nemohl vrátit z Moskvy přímo do Československa. Bylo ovšem nutno, aby někdo 

dojel do San Francisca na konferenci o Chartě Spojených národů, a tak se opět podvolil 

vyplnit vakuum, přestože mu srdce krvácelo. „Záviděl jsem Benešovi a nové vládě,“ říká 

v rozhlasu 11. dubna, „že už jedou domů, ale rozkaz je rozkaz – tak jedu do Kalifornie, kde 

možná budu rokovat o přiští světové mírové soustavě, zatímco Praha bude osvobozena a já u 

toho nebudu.“ (Vaněk, V.; 1994; s. 205)  

 

2.2. Zakládající konference OSN v San Francisku 

O svolání zakládající konference se mluví v prohlášení přijatém na jaltské konferenci: 

„Jsme pevně rozhodnuti založit s našimi spojenci co nejdřív obecnou mezinárodní organizaci 

pro zachování míru a bezpečnosti. Soudíme, že je to nezbytné jak proto, aby se zabránilo 

agresi, tak proto, aby se odstranily politické, hospodářské a sociální příčiny války těsnou a 

trvalou součinností všech mírumilovných národů. Základy k tomu byly položeny v Dumbarton 

Oaks. Tam však nebylo dosaženo dohody o důležité otázce způsobu hlasování. Na nynější 

konferenci byla tato nesnáz vyřešena. Usnesli jsme se, aby se 25. dubna 1945 sešla v San 

Francisku ve Spojených státech konference Spojených národů a připravila ústavu takové 

organizace podle směrnic navržených na pracovních poradách v Dumbarton Oaks. Vláda 

čínská a zatímní vláda francouzská budou neprodleně dotázány a požádány, aby společně 

s vládami Spojených států, Velké Británie a Svazu sovětských socialistických republik 

převzaly odpovědnost za pozvání na konferenci. Jakmile budou porady s Čínou a s Francií 

skončeny, bude text návrhu týkajícího se způsobu hlasování zveřejněn.“ (Hulinský, I.; 1989; s. 

42).  

Konference o přijetí Charty OSN se konala za účasti padesáti států v době od 25. 

dubna do 26. června 1945 v San Francisku v budovách War Memorial Opera House a War 

Memorial Veteran’s Auditorium (Suja, S.; 1985; s. 159). Na začátku však bylo na konferenci 

přítomno pouze 46 států, některé státy se připojily aţ po souhlasu s jejich pozváním 
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(Bělorusko, Ukrajina a Argentina 30. dubna 1945, Dánsko na konferenci dorazilo 5. června po 

osvobození země a podepsání Deklarace Spojených národů).
11

 

Ještě před konferencí bylo do Charty zapracováno několik připomínek z celkového 

počtu 1200, které se sešly od jednotlivých států. Československo se také podílelo na 

některých změnách textu Charty. Například do článku 2 Charty, který hovoří o závazku 

členských států řešit své mezinárodní spory pokojnými prostředky, bylo doplněno, ţe přitom 

nemá být ohroţována ani mezinárodní bezpečnost a mír, ani spravedlnost. Také článek 4, 

který hovoří o povinnosti států vyvarovat se hrozby silou nebo pouţití síly jakýmkoli 

způsobem neslučitelným s cíli organizace, byl doplněn formulací, která zavazuje všechny 

státy vyvarovat se v mezinárodních vztazích hrozby silou nebo jejího pouţití „proti územní 

celistvosti anebo politické nezávislosti kteréhokoli státu“. Tato doplnění byla ovlivněna 

mnichovskou zkušeností, kdy byla odtrţením Sudet narušena územní celistvost 

Československa (Hulinský, I.; 1989; s. 53). 

 Vedoucím československé delegace byl tehdejší ministr zahraničních věcí Jan 

Masaryk. Odborná literatura, která byla napsána v dobách komunismu (Hulínský, Suja atd.) 

se však o něm příliš nezmiňuje, pravděpodobně vzhledem k jeho pozdější diskreditaci 

komunistickým reţimem.  

Dalšími členy československé delegace byli (dle amerického ţurnálu San Francisco 

Chronicle):  

 ● Dr. Václav Beneš, zaměstnanec ministerstva zahraničí, 

● Vladimír S. Hurban, československý velvyslanec ve Spojených státech, 

● Dr. Karel Červenka, zplnomocněný velvyslanec a ministr, 

● Josef Hanč, šéf československé ekonomické sluţby v New Yorku, 

● Dr. Ivan Kerno, zplnomocněný velvyslanec a ministr, 

● Dr. Jan Papánek, šéf československé informační sluţby v New Yorku, 

● Dr. Vladimír Vochoc, zaměstnanec ministerstva zahraničí,
 
 

mezi další poradce patřili: 

● Dr. Antonín Obrdlík, sekrétář československé ambasády (který se však dle ročenky 

OSN konference nezúčastnil),
12

 

● Dr. Ernest Sture, zaměstnanec československé informační sluţby v New Yorku. 

Tajemník a tři stenografky 
13

 

                                                 
11

 UN Yearbook [online]. New York : United Nations Publications, 1947 [cit. 2011-04-13]. UN Yearbook 1946-

1947, s.13. Dostupné z WWW: <http://unyearbook.un.org/unyearbook.html?name=194647index.html/>. 
12

 UN Yearbook [online]. New York : United Nations Publications, 1947 [cit. 2011-04-13]. UN Yearbook 1946-

1947, s.44 . Dostupné z WWW: <http://unyearbook.un.org/unyearbook.html?name=194647index.html/>.  
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Vedoucími delegací světových mocností byli: Edward R. Stettinius za USA, Anthony 

Eden za Velkou Británii, který byl v průběhu konference nahrazen Lordem Halifaxem, 

Vjačeslav Michajlovič Molotov za SSSR (v průběhu konference vystřídán Andrejem 

Gromykem), Dr. T. V. Soon za Čínu (vystřídán Wellingtonem Koo) a ministr zahraničí 

Georges Bidault vystřídán Josephem Paul-Boncourem za Francii.  

Celkem se konference zúčastnilo 258 delegátů, na 1000 úředníků, 2262 členů 

amerických ozbrojených sloţek, 800 ţenských dobrovolníků, 400 pracovníků Červeného 

kříţe, 800 skautů a 2636 novinářů. Náklady se vyšplhaly na dva miliony dolarů, které 

uhradily Spojené státy jakoţto hostitel (Simmons, G.; 1994; s. 45).  

„V San Francisku existovala naděje, že mezi velmocemi zavládne vzájemná důvěra, 

avšak mnoho událostí během konference a především pak po ní ukázaly, že válečná 

spolupráce mezi mocnostmi měla velmi křehký charakter, a že opět narůstá neporozumění, 

nedůvěra a nepřátelství, které mezi velmocemi [především Spojenými státy a Sovětským 

svazem] panovalo před válkou,” píše James Barros ve své knize o Spojených  národech 

(Barros, J.; 1972; s. 28) 

Krátce před zahájením konference Spojených národů (12. dubna 1945) zemřel na 

mozkovou mrtvici prezident F. D. Roosevelt, který koncem války trpěl značnými fyzickými i 

psychickými obtíţemi. Na jednání ho nahradil Rooseveltův viceprezident Harry S. Truman, 

který se po jeho smrti stal 33. prezidentem Spojených států amerických. 

Na konferenci bylo zřízeno pět výborů – řídící, výkonný, dozorčí, koordinační a 

mandátní. Řídící výbor projednával nejdůleţitější otázky ohledně konference a zasedali v něm 

předsedové všech delegací. Výkonný výbor připravoval doporučení pro Dozorčí výbor, 

sestával se ze 14 předsedů delegací včetně Jana Masaryka, coţ představovalo pro 

Československo i Masaryka osobně velkou prestiţ. Zásluhu na jeho obsazení měly 

pravděpodobně jeho vřelé vztahy s řadou západních státníků. Koordinační výbor pomáhal 

výkonnému výboru a dohlíţel na konečnou podobu Charty OSN. Zasedali v něm zástupci 

týchţ zemí, jako ve výboru výkonném.  Mandátní výbor prověřoval pověřovací listiny členů 

delegací. Kromě toho vzniklo dvanáct pracovních výborů, čtyři pracovní komise a vše 

završovalo plenární shromáţdění všech delegátů států (Zvěřina, M.; 2009; s.10).
 

 

 

                                                                                                                                                         
13

 San Francisco Chronicle : č. sb. 1095/1, inv. č. 82, kart. 20. In Výstřižkový archiv Ministerstva zahraničních 

věcí. 25.4.1945. USA : Chronicle Publishing Company , 1945. s. 1. (cit. in. M. Zvěřina, str. 10)  
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2.3. Působení Jana Masaryka na konferenci v San Francisku 

 Vystupování Jana Masaryka na konferenci v San Francisku je jedním z nejspornějších 

bodů jeho kariéry. Masaryk zde podle historiků Pavla Kosatíka a Michala Koláře ukázal, ţe 

„Československo, které reprezentuje, není nezávislým státem, leč státem vazalským.“ 

(Kosatík, P. – Kolář, M.; 1998; s. 227) 

Podle autorů byl na Masaryka vyvíjen nátlak ze strany Sovětského svazu (hlavně 

prostřednictvím zástupce SSSR V. M. Molotova), a to především v otázce uznání polské 

vlády a účasti Argentiny na konferenci (viz níţe). Masaryk pak navenek hrál demokrata, ve 

skutečnosti však byl „Molotovovým kukaččím vejcem“ majícím pouze nalákat ostatní 

zástupce států, aby hlasovali dle sovětského přání (Kosatík, P. - Kolář, M.; 1998; s. 228). 

Molotov osobně byl Masarykovi nepříjmený a kdyţ to bylo moţné, nechal se zastupovat v  

jednání s ním Jánem Papánkem (Kosatík, P. - Kolář, M.; 1998; s. 228). Jiní historikové, např. 

Vladimír Vaněk, jsou však k Masarykovi méně kritičtí: Masaryk udělal na konferenci v San 

Franciscu velký kus práce. Přiklonil se k tezi, aby celou zodpovědnost převzaly velmoci, 

protože na nich byla největší válečná tíha, na nich je také zamezit příští válce a zabezpečit tak 

všechny. Tato teze na konferenci zvítězila a výsledkem byla Charta Spojených národů, která je 

jejich morální a organizační základnou... Spolupráce se sovětskou delegací byla v San 

Franciscu velmi úzká a přátelská a Masaryk se zde často vídával s Molotovem, který 

předsedal sovětské delegaci. (Vaněk, V.; 1994; s. 205). Vaněk zároveň píše, ţe Masaryk byl 

nemocen a měl horečky, nicméně za kaţdou cenu trval na účasti na schůzích. Trpěl také 

nedostatkem zpráv z domova a špatným (resp. vůbec ţádným) spojením s československou 

vládou. I rodinné zprávy mu z osvobozeného Československa nedocházely, a tak se zde cítil 

sám a opuštěn, přestože byl všude všemi vážen a uctíván a se vším se na něj při redakci textu 

Charty obraceli. (Vaněk, V.; 1994; s. 205) 

Nejpodivnějším výstupem Jana Masaryka na konferenci v San Francisku byla jeho 

podpora zástupce Sovětského svazu Molotova ohledně účasti Prozatímní polské vlády na 

ustanovující konferenci. Československá exilová vláda v Londýně během 2. světové války 

velmi spolupracovala s polskou exilovou vládou, s níţ dokonce od listopadu 1940 do léta 

1942 jednala o vytvoření společné poválečné konfederace, která se zadrhávala na několika 

bodech, především na územních sporech o Těšínsko, které Polsko zabralo 30. 9. 1938 na 

příkaz polského ministra zahraničí Józefa Becka (Československo to povaţovalo za polský 

násilný akt vyuţívající Mnichovské dohody). V létě 1942 tyto rozhovory úplně ustaly, kdyţ 
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Beneš trval na souhlasu Sovětského svazu s jednáními, který si měla vyţádat polská exilová 

vláda. Polsko odmítalo do jednání o konfederaci SSSR zatahovat, neboť povaţovalo Sovětský 

svaz vedle hitlerovského Německa za prvotního válečného agresora, který Polsku zabral 

východní území. Polská vláda a československý prezident Beneš se tedy v náhledu na SSSR 

zásadně rozcházeli. Polsko chovalo k Sovětskému svazu nedůvěru – kvůli zabrání východních 

území a dalším neshodám, Beneš naopak viděl v SSSR záruku míru ve střední a východní 

Evropě. V roce 1943 navíc byly objeveny první masové hroby v Katyni, kde proběhl v roce 

1940–41 velký masakr polských válečných i civilních zajatců. Sovětský svaz svaloval vinu na 

Německo, avšak mnozí tušili pravdu (kterou Sovětský svaz přiznal aţ v roce 1990). Mezi 

padlými zavraţděnými byl např. i bratr premiéra polské exilové vlády, generál Franciszek 

Sikorski.
14

 A nakonec sám Sovětský svaz jednání o československo-polské konfederaci 

nepodporoval, neboť neměl zájem na vytvoření silného Polska (coţ polští představitelé tušili, 

proto nechtěli SSSR do jakýchkoli jednání vtahovat). 

V červenci 1944 ustavila po osvobození Lublinu Sovětským svazem skupina 

levicových polských politiků tzv. Polský výbor národního osvobození, který se ujmul moci 

v osvobozeném Polsku a SSSR ho okamţitě uznal jako jedinný zákonný orgán výkonné moci 

v Polsku (Ţáček, R.; 2000; s. 72). Tento výbor se pak označoval jako tzv. „lublinská vláda“. 

Vyvstala otázka, kdo bude pověřen vládnutím v Polsku po konci války. Západní mocnosti 

včetně Československa podporovaly exilovou vládu, Sovětský svaz lublinskou vládu. 

Sovětský svaz tlačil na uznání lublinské vlády Československem (velkým dílem i 

prostřednictvím československého velvyslance v Moskvě Zdeňka Fierlingera), 

Československo se zase snaţilo vyjednat si podmínku předání Těšínska Československu. 

Fierlinger však stále na Beneše naléhal: „V sovětských kruzích vzbuzuje podivení, že dosud 

naše vláda nepovažovala za nutné navázat s polským komitétem styk... Musíme uvážit, že 

londýnská vláda v Polsku vládnout nebude a že to budou spíše lidé nového polského 

demokratického režimu... Váhání z naší strany tyto skutečnosti uznat může vrhnout i stín na 

náš poměr k SSSR...“ (Ţáček, R.; 2000; s. 75). Fierlinger dále ujišťoval československou 

vládu, ţe Sovětský svaz stojí v těšínském sporu na naší straně, přestoţe odmítá vydat jakékoli 

oficiální prohlášení: „V otázce těšínské jsou Sověté zcela na naší straně. Budeme-li 

postupovat v polské otázce, jak nám sovětská vláda radí, podepře s celou svou autoritou naše 

stanovisko. Bez podpory Moskvy naše postavení bude obtížné...“ (Ţáček, R.; 2000; s. 76). A 

tak 30. 1. 1945 československá exilová vláda uznala pod tlakem Sovětského svazu vládu 
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lublinskou, přestoţe ţádnou písemnou záruku o vydání Těšínska nedostala (Ţáček, R.; 2000; 

s. 79).  

Ostatní mocnosti však lublinskou vládu odmítaly uznat, a protoţe jednou z podmínek 

účasti na zakládající konferenci OSN byla reprezentace svou vládou, Poláci do San Franciska 

nepřijeli. Podle dohody z Jaltské konference totiţ měla vzniknout nová Prozatímní polská 

vláda národní jednoty sloţená ze zástupců exilu i Lublinu. "Úplným osvobozením Polska 

Rudou armádou vznikla nová situace. To vyžaduje, aby byla vytvořena polská prozatímní 

vláda, která by měla širší základnu, než to bylo možné před nedávným osvobozením 

západního Polska. Prozatímní vláda, která nyní působí v Polsku, měla by tedy být přetvořena 

na širší demokratické základně tím, že by byli přibráni přední demokratičtí činitelé z Polska 

samého i z Poláků zahraničních. Tato nová vláda měla by se pak nazývat polská prozatímní 

vláda národní jednoty,“ píše se v závěrečném prohlášení z Jaltské konference.
15 

  Tato vláda 

však do konference v San Francisku nebyla vytvořena.  

Přes tuto jasnou podmínku z Jaltské konference poţadoval sovětský ministr 

zahraničních věcí Molotov pozvání polských zástupců do San Franciska, samozřejmě členů 

lublinské vlády. Tyto výzvy byly odmítnuty s odkazem na Jaltu. Třetí den konference byla 

schválena účast zástupců Běloruské a Ukrajinské sovětské svazové republiky (taktéţ na 

základě dohod z Jalty), tyto republiky však nebyly ani zdaleka nezávislými státy. Sovětský 

svaz díky jejich samostatnému zastoupení v San Francisku získal de facto další dva hlasy. Jak 

jsem jiţ zmínila, Stalin původně poţadoval samostatné zastoupení a volební právo všech 16 

svazových republik: „I ty tři zástupci, které získal, byli velkou anomálií. OSN byla dokonce 

několikrát poctěna návštěvou ´zahraničních ministrů´ Ukrajiny a Běloruska. Nikdy se však 

nepodařilo zjistit, čím se tito státníci zabývali mezi svými návštěvami New Yorku,“ humorně 

komentoval vazalskou situaci sovětských republik novinář a historik A. Boyd (Boyd, A.; 

1962; s. 56). 

Jan Masaryk, který během války sympatizoval a jednal s polskou exilovou vládou,  

v San Francisku jasně podpořil vládu lublinskou. Vystoupil na Řídícím výboru s projevem, ve 

kterém doporučoval pozvat lublinské Poláky, po kterém se hned přihlásil o slovo ministr 

jugoslávské vlády Ivan Šubašić a Molotov, kteří návrh podpořili. Marek Zvěřina ve své 

bakalářské práci cituje americký list Gazette z 28. 4. 1945, který charakterizuje Masarykovo 

vytoupení jako „nesmělé“ (Zvěřina, M.; 2009; s. 10). Můţeme se tedy domnívat, ţe bylo 
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učiněno pod tlakem sovětské delegace. Kaţdopádně představitelé západních států, často 

Masarykovi přátelé z válečných let, byli jeho náhlým obratem v rétorice překvapeni a 

Masaryk svými projevy v San Francisku začal ztrácet jejich důvěru. Historik Vaněk dokonce 

píše, ţe původně byl Jan Masaryk navrhován jako první generální tajemník OSN, nicméně 

v důsledku tohoto vystupování bylo od jeho podpory ustoupeno (Vaněk, V.; 1994; s. 222). 

Definitivně ztratil Masaryk svou pozici na západě při dalších cestách do USA, kde pronášel 

sovětské zdravice, a při mohutném znárodnění v Československu, při němţ přišla řada 

západních investorů o svůj kapitál (Kosatík, P. - Kolář, M.; 1998; s. 240).  

V debatě, která následovala po Masarykově projevu podporujícím lublinskou vládu, ostatní 

zástupci návrh víceméně odmítli, státní tajemník USA Edward Stettinius se vyjádřil takto: 

„Připomínám konferenci, že jsme právě dodrželi naše závazky z Jalty ve prospěch Ruska 

[samostatná účast Běloruska a Ukrajiny, pozn.aut.]. Dále připomínám, že jsou další závazky 

z Jalty, které si rovněž zasluhují naši pozornost. Jeden z nich si žádá novou polskou 

prozatímní vládu. Dokud tato nebude, konference s čistým svědomím nemůže uznat lublinskou 

vládu. To by bylo bolavé vyjádření zlé vůle.“
 
(Schlesinger, S.; 2003, s. 134). Anthony Eden 

navíc upozornil na fakt, ţe Sověté nedovolili ţádnému britskému pozorovateli vstup na polské 

území, aby zjistil, zda polský lid opravdu podporuje Prozatímní vládu.  

Nakonec byla přijata deklarace navrţená belgickým ministrem zahraničních věcí 

Paulem Henrim Spaakem: „Vlády Spojených národů vyjadřují své sympatie a obdiv polskému 

lidu. Doufají, že konstituování polské vlády, uznané jako takové pořádajícími státy, umožní 

polským delegátům dostavit se a co nejdříve se zapojit do prací konference.“
16 

Zároveň bylo ponecháno v Chartě místo, aby ji nová polská Prozatímní vláda národní 

jednoty ustavená 28. června 1945 mohla podepsat spolu s ostatními zakládajícími členy 

Organizace Spojených národů, takţe 24. října 1945 Polsko ratifikovalo Chartu OSN a stalo se 

taktéţ zakládajícím členem organizace.  

Do sporu o polské otázce se ještě přimíchaly spory o účast Argentiny. Tu naopak 

Sovětský svaz odmítal s poukazem na její válečnou spolupráci s Německem a fašistické 

tendence. Molotov, paradoxně sám signatář smlouvy o neútočení s Německem z roku 1939 

(známé jako pakt Ribbentrop-Molotov), na tiskové konferenci v San Francisku řekl 
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novinářům: „Možná je na čase zapomenout na hříchy spáchané Argentinou během války, ale 

proč bychom měli zapomenout na službu obětavě vykonanou Poláky?“
17 

 

Proti účasti Argentiny nakonec hlasoval jen Sovětský svaz, Československo, 

Jugoslávie a Řecko. Po výsledcích hlasování Molotov spolu s Janem Masarykem a 

jugoslávským ministrem zahraničí Šubašićem budovu sanfranciské opery ostentativně opustili 

(Zvěřina, M.; 2009; s. 14). 

Zástupci západních států byli československým vystupováním v San Francisku často 

velmi zaskočeni, protoţe především Jana Masaryka do té doby povaţovali za spojence 

západu, přitom na konferenci pronášel projevy rozcházející se s jeho dřívějšími stanovisky a 

naopak kopíroval sovětské pozice: „Rusové, kteří jsou zvyklí naslouchat na komunistickém 

sjezdu dva dny v kuse Chruščovově řeči, byli v San Francisku překvapeni svým omezeným 

časem. Naopak lidé z ostatních zemí, nejsouce zvyklí na sovětské velkorysé pojímání času, se 

ošívali při sovětských vystoupeních, resp. při vystoupeních jejich triplikátu (SSSR, Ukrajina, 

Bělorusko) a dalších identických kopií delegátů ze zemí sovětského bloku.“ (Boyd, A.; 1962; 

s. 56) 

Podle několika pramenů se však Masarykův osobní názor rozcházel s jeho 

vystupováním, které bylo činěno pod nátlakem Molotova. Masaryk se prý navzdory svému 

veřejnému vystupování snaţil v kuloárech přemluvit Američany, aby nerespektovali dohodu 

československé vlády v Košicích a vedle Šumavy obsadili i Prahu. Masaryk se tak snaţil 

zajistit kredit Američanů u československého obyvatelstva a následný dohled Američanů nad 

svobodností poválečných voleb (Kosatík, P. - Kolář, M.; 1998; s. 229). 

Americký delegát Charles Bohlen ve svých memoárech vzpomíná na Masarykovo 

stěţování v hotelu Fairmont: „Co jeden zmůže s těmihle Rusy? Z čistého jasného nebe mi 

přijde nóta od Molotova říkající, že Československo musí hlasovat ve vztahu k Polsku podle 

sovětských propozic, nebo ztratí přátelství sovětské vlády... Můžete být na kolenou, ale stejně 

to pro Rusy není dost.“ (Schlesinger, S.; 2004; 133) 

Na rozhovor s Masarykem vzpomíná i přítel a spolupracovník Viktor Fischl: „Víte, co 

to je studený čumák? To je Molotov. Jak Rampouch. Já si vždycky obleču tričko, když se s ním 

musím sejít. Já si často myslím, že se musel narodit ve zkumavce. Když sedíme na všelijakých 

těch konferencích, posílá mi befély na malých kouscích papíru – já si je vždycky schovávám, 

jeden nikdy neví, kdy se to může hodit – a většinou musím poslechnout. Už jsem se skoro 

smířil, že jsem jako ten foxteriér na reklamách His Master´s Voice. Ale kdykoli slyším 
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Molotova mluvit, modlím se, kdyby tak hlas mého pána byl aspoň o kapánek lidštější.“
 

(Fischl, V.; 1996; s. 87)
 
Dnes lze jiţ těţko říct, nakolik můţeme Janu Masarykovi vyčítat jeho 

vystupování pod sovětským diktátem a nejednání dle svého svědomí (pokud tedy nebyl pouze 

bezpáteřním člověkem měnícím své názory dle toho, komu je třeba se zrovna zavděčit, jak 

naznačují historici P. Kosatík a M. Kolář ve své knize Jan Masaryk: Pravdivý příběh).   

 

3. CHARTA OSN 

„Bylo dojemné vidět starou americkou dámu, která ztratila manžela v první světové 

válce a jejíž tři synové bojovali v této [druhé světové válce], jak pročítá články čerstvě 

vytištěné Charty Spojených národů. Po chvíli zavřela leták a teskně řekla: „Jedinou věc, 

kterou můžu udělat, je doufat a modlit se za mír.„“ napsal Louis Dolivet v roce 1946 v knize o 

OSN (Dolivet, L.; 1946; s. 9).  

Národy do OSN vkládaly při jejím zaloţení obrovské naděje. Charta obsahovala vedle 

preambule 111 článků rozdělených do 19 kapitol. Jednou z nejdůleţitějších kapitol Charty je 

kapitola VII pojednávající o akcích při ohroţení míru, porušení míru a činech útočných.
18

  

 

Články 41 a 42, kapitola VII stanoví:  

 

Článek 41  

Rada bezpečnosti můţe rozhodnout, jakých opatření nezahrnujících uţití ozbrojené 

síly má být pouţito, aby jejím rozhodnutím bylo dodáno účinnosti, a můţe vyzvat členy 

Organizace spojených národů, aby taková opatření provedli. Tato opatření mohou zahrnovat 

úplné nebo částečné přerušení hospodářských styků, spojů ţelezničních, námořních, 

leteckých, poštovních, telegrafních, rádiových a jiných, jakoţ i přerušení styků 

diplomatických.
19

 

 

Článek 42  

Má-li Rada bezpečnosti za to, ţe by opatření podle článku 41 nedostačovala anebo ţe 

se ukázala nedostatečnými, můţe podniknout takové akce leteckými, námořními nebo 
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pozemními silami, jaké povaţuje za nutné k udrţení nebo obnovení mezinárodního míru a 

bezpečnosti. Takové akce mohou zahrnovat demonstrace, blokádu a jiné operace leteckými, 

námořními nebo pozemními silami členů Organizace spojených národů.
20

 

  

 Tyto dva články znamenají výrazné posílení akceschopnosti OSN oproti 

Společnosti národů, která mohla vydávat pouze doporučení, na kterých se navíc musely 

shodnout všechny členské státy (Barros, J.; 1972; s. 3). V OSN byl nutný „pouze“ souhlas 

včech stálých členů Rady bezpečnosti a sedmi (resp. devíti po rozšíření Rady v roce 1965 

z devíti členů na jedenáct) nestálých členů Rady bezpečnosti. Samozřejmě nutnost souhlasu 

všech stálých členů Rady bezpečnosti znamená, ţe proti ţádné z velmocí ani proti jejich 

spřáteleným zemím nemůţe být podniknuta ţádná akce (Boyd, A.;1962; s. 47). Opět se tak 

vynořila otázka trápící všechny mezinárodní organizace, kde logicky větší státy mají větší 

moţnost určovat pravidla a ovlivňovat dění: „Quis custodiet ipsos custodes?“ („Kdo bude 

dozorovat dozorce?“) (Simmons, G.; 1995; s. 42)  

Především na přání Sovětského svazu bylo dohodnuto, ţe i vyšetřování státu bude 

muset být schváleno Radou bezpečnosti. Původně sovětský velvyslanec Alexandr Gromyko 

trval na tom, ţe právo veta by mělo být uplatňováno i na samotné diskuze o jakýchkoli 

opatřeních proti státům. Americký státní tajemník Stettinius v reakci na to řekl, ţe jednání o 

OSN prochází „velmi hlubokou krizí“ a ţe sovětský poţadavek by „z OSN učinil frašku“ 

(Boyd, A.;1962; s. 47). Následně tedy američtí diplomaté Harry Hopkins a Averell Harriman 

jeli přímo za Stalinem, který jim řekl, ţe je to pro něj „bezvýznamná otázka“. Gromyko den 

nato přestal trvat na svém poţadavku (Boyd, A.;1962; s. 47). 

Na konferenci v San Francisku se také jednalo o tom, zda by stálými členy Rady 

bezpečnosti měly být i Čína a Francie. Rozhodlo se, ţe ano, protoţe „Francie je velkou 

mocností a Čína velkou mocností bude,“ koloval na konferenci vtip (Barros, J.; 1972; s. 3) 

(který nám vzhledem k dnešní realitě hospodářsky úspěšné Číny uţ tolik vtipný nepřipadá, 

pozn. aut.). 

Účastníci konference v San Francisku také schválili vytvoření Mezinárodního 

soudního dvora (článek 36 Charty), jehoţ soudce volí Rada bezpečnosti s Valným 

shromáţděním. Návrh statutu Dvora připravila konference právníků, která se konala v dubnu 

1945 ve Washingtonu před zahájením konference v San Francisku (Hulinský, I.; 1989; s. 52). 
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S tímto soudním dvorem měly problém především Spojené státy, které nakonec v roce 1960 

schválili tzv. Connallyho dodatek, který říká, ţe Spojené státy nemohou být předvolány před 

Mezinárodní soudní dvůr „v záležitostech, které v zásadě spadají do domácí jurisdikce 

Spojených států podle určení Spojených států“ (Barros, J.; 1972; s. 11) Tento precedens vedl 

k adopci podobných dodatků i pro jiné státy a zneváţil tak význam Mezinárodního soudního 

dvora.  

 

3.1. Podepsání Charty OSN 

Jak jiţ bylo zmíněno, v San Francisku se projednávala všechna usnesení z přechozích 

konferencí včetně návrhů Charty OSN z Dumbarton Oaksu a Krymu. O meritorních otázkách 

navrhovaných výbory rozhodovala konference dvěma třetinami hlasů, o procedurálních 

otázkách rozhodovala prostou většinou (Hulinský, I.; 1989; s. 48).  

Celé znění Charty Organizace spojených národů bylo spolu se Statutem 

Mezinárodního soudního dvora schváleno na plenárním zasedání konference v San Francisku 

jednohlasně dne 25. června 1945, o den později byla Charta za účasti filmařů slavnostně 

podepsána v budově Veteran’s Auditorum.  

První podepsal Chartu zástupce Číny Wellington Koo, coţ bylo privilegium za čínský 

vytrvalý boj proti agresorovi.
21

 Dále následoval Sovětský svaz, Velká Británie Francie a poté 

ostatní národy v alfabetickém pořádku. Jako poslední se podepsaly Spojené státy jakoţto 

hostitel konference.  

 Charta vstoupila v platnost 24. října 1945, kdy byla ratifikována všemi mocnostmi 

(Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou Británií) a většinou ostatních signatářů. 

Ratifikační listiny byly předány k uloţení u vlády Spojených států amerických. 

Československo ratifikovalo Chartu dne 19. září 1945, ratifikační listiny odevzdalo o měsíc 

později. Do 27. prosince 1945 ratifikovalo Chartu všech padesát jedna původních členů 

organizace (Hulinský, I.; 1989; s. 54).  

 

Původními členy OSN jsou: Argentina, Austrálie, Belgie, Bolívie, Brazílie, Běloruská 

sovětská socialistická republika, Kanada, Chile, Čína, Kolumbie, Kostarika, Československo, 

Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Salvador, Etiopie, Francie, Řecko, 

Guatemala, Haiti, Honduras, Indie, Irán, Irák, Libanon, Libérie, Lucembursko, Mexiko, 

Holandsko, Nový Zéland, Nicaragua, Norsko, Panama, Paraguay, Peru, Filipíny, Polsko, 
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Saúdská Arábie, Sýrie, Turecko, Ukrajinská sovětská socialistická republika, Jihoafrická unie, 

Sovětský svaz, Británie, Spojené státy, Uruguay, Venezuela a Jugoslávie (Potočný, M.; 1960; 

s. 21).
 

 

3.2. Preambule Charty OSN  

„My, lid Spojených národů, jsouce odhodláni uchránit budoucí pokolení metly války, 

která dvakrát za našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, prohlásit znovu svou víru 

v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a 

národů velkých i malých, vytvořit poměry, za nichž mohou být zachovány spravedlnost a úcta 

k závazkům plynoucím ze smluv a jiných pramenů mezinárodního práva, podporovat sociální 

pokrok a zlepšovat životní úroveň ve větší svobodě a k tomuto cíli pěstovat snášenlivost a 

navzájem žít v míru jako dobří sousedé, sjednotit své síly k udržení mezinárodního míru a 

bezpečnosti, přijmout zásady a zavést metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo užíváno 

jinak než ve společném zájmu, a používat mezinárodního ústrojí k podpoře hospodářského a 

sociálního povznesení všech národů, rozhodly jsme se sdružit své úsilí, abychom těchto cílů 

dosáhli. Proto se naše vlády prostřednictvím svých zástupců, kteří se shromáždili v městě San 

Francisku a předložili své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodly na 

této Chartě Spojených národů a zřizují tímto mezinárodní organizaci zvanou Spojené 

národy.“ (Azud, J.; 1976; s. 28)
 

 

3.3. Cíle OSN  

OSN bude usilovat o: 

1. O udrţení mezinárodního míru a bezpečnosti cestou kolektivních opatření, o řešení 

mezinárodních sporů pokojnou cestou. Cílem OSN je udrţení mezinárodního míru, a nikoliv 

vnitřního pokoje a míru v tom kterém státě. Otázky vnitřního uspořádání si řeší ten který stát a 

národ sám, bez zásahu z vnějška. 

2. O rozvíjení přátelských vztahů mezi národy zaloţených na úctě k zásadám rovnoprávnosti 

a sebeurčení národů. 

3. O uskutečňování mezinárodní součinnosti při řešení mezinárodních hospodářských, 

sociálních, kulturních nebo humanitních problémů a posilování úcty k lidským právům a 

k základním svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboţenství. 

4. O vytvoření z OSN střediska, jeţ by slaďovalo veškerou činnost států ke zmíněným cílům 

(Potočný, M.; 1960; s. 18). 
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3.4. Zásady OSN 

1. OSN je zaloţena na zásadě svrchované rovnosti členských států. 

2. Členové mají povinnost plnit poctivě závazky převzaté podle Charty. 

3. Členové jsou povinni řešit své mezinárodní spory pokojnými prostředky tak, aby nebyl 

ohroţován mezinárodní mír a bezpečnost a spravedlnost. 

4. Členové jsou povinni vystříhat se ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo 

pouţití síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak 

jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli OSN. Státy mohou pouţívat své ozbrojené 

síly jen při individuální nebo kolektivní sebeobraně podle článku 51 Charty a při kolektivních 

donucovacích akcích Rady bezpečnosti podle článku 42 Charty. 

5. Členové jsou povinni poskytnout OSN veškerou pomoc při kaţdé akci, kterou podnikne 

podle Charty. Nesmí poskytnout pomoc státu, proti němuţ OSN podnikla preventivní nebo 

donucovací akci. 

6. OSN má zajistit, aby podle těchto zásad jednaly i nečlenské státy, pokud to bude nutné 

k udrţení mezinárodního míru a bezpečnosti. 

7. OSN není oprávněna zasahovat do věcí, které patří podstatně do vnitřní pravomoci států 

(Potočný, M.; 1960; s. 20). 

 

3.5. Dodatky k Chartě OSN 

K Chartě OSN byly v roce 1965 přidány dodatky, které rozšiřovaly členství v Radě 

bezpečnosti OSN z jedenácti na patnáct států a v Hospodářské a sociální radě z osmnácti na 

dvacet sedm členů. Rozhodnutí Rady bezpečnosti o závaţných otázkách tak musí schválit 

devět místo sedmi členů Rady (včetně všech pěti stálých členů Rady).
22

  

Další dodatek nabyl účinnosti v roce 1968 a zvyšuje počet hlasů v Radě bezpečnosti nutný ke 

svolání Všeobecné konference o revizi Charty ze sedmi hlasů na devět.
23 

 

3.6. První Valné shromáždění a sídlo OSN 

První zasedání Valného shromáţdění Organizace spojených národů se konalo 

v Londýně v lednu a únoru 1946. (Azud, J.; 1976; s. 27).  
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<http://www.osn.cz/system-osn/o-osn/>. 
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O sídle OSN se vedly od jejího zaloţení mezi členy diskuze a názory na řešení se 

lišily. Někteří navrhovali umístit sídlo v některé z malých zemí (v úvahu padala i Praha). 

Západní Evropané preferovali z tradice Evropu, jiní naopak navrhovali umístit sídlo OSN 

v USA, aby si tam tak OSN získala popularitu (k překvapení mnohých politiků tuto moţnost 

podporoval i Sovětský svaz). Nakonec tedy padla volba na Spojené státy a 10. prosince 1945 

se Kongres Spojených států jednomyslně usnesl poţádat OSN, aby zřídila své sídlo v USA. 

První generální tajemník Nor Trygve Lie sídlo v USA také podporoval a vyjádřil se k této 

otázce: „Viděl jsem, že pro nás bude v budoucnu velkou výzvou, jak zajistit co nejplnější 

zapojení Spojených států do jakékoli mezinárodní organizace vzniklé z válečných spojenectví. 

Nemůžeme dovolit opakování tragédie Spojených národů, na které mělo podíl odmítnutí 

Spojených států zapojit se.“ (Vogler, H.; 2008; s. 34)  

Na první části 1. Valného shromáţdění v Londýně 14. února 1946 byla tato nabídka 

přijata (Potočný, M.; 1960; s. 29). Budova OSN tedy nakonec byla vybudována na 

Manhattanu v New Yorku.  

 

3.7. Generální tajemník OSN 

Dle kapitoly XV Charty, článku 97 se zřizuje sekretariát OSN, který se skládá z tajemníka a 

zaměstnanců. Generálního tajemníka jmenuje Valné shromáţdění na doporučení Rady 

bezpečnosti. Je hlavním správním úředníkem Organizace.
24

 

O pravomocích generálního tajemníka se příliš nedebatovalo a jejich precedens v podstatě 

poloţil aţ první, velmi aktivní generální tajemník, Nor Trygve Lie. Označení „generální 

tajemník“ bylo zmíněno v Chartě, ovšem uvaţovalo se i o jiných názvech představitele. Jeden 

z hlavních tvůrců Společnosti národů, anglický státník a nositel Nobelovy ceny lord Robert 

Cecil navrhoval jako název představitele Společnosti národů označení „kancléř“. Nad tímto 

označením se uvaţovalo i u Spojených národů. Roosevelt navrhoval název „světový 

moderátor“, v roce 1944 se uvaţovalo nad „prezidentem“ a „administrativním generálním 

tajemníkem“. Nakonec se velmoci shodly nad označením „generální tajemník“ (Boyd, 

A.;1962; s. 96). 

V San Francisku se vášnivě debatovalo i o podmínkách zvolení generálního tajemníka. 

Sovětský svaz chtěl, aby generální tajemník měl dvouleté volební období, po kterém jiţ 

nemůţe být znovuzvolen. Podobně by měli být voleni i jeho čtyři zástupci. Na všechny volby 

                                                 
24

 Informační centrum OSN v Praze [online]. 2005 [cit. 2011-04-18]. Dokumenty OSN. Dostupné z WWW: 

<http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-

soudniho-dvora.pdf>. 
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by se mělo vztahovat právo veta stálých členů Rady bezpečnosti a všech pět zástupců OSN by 

mělo pocházet z pěti velmocí zastoupených v stálé Radě bezpečnosti (Boyd, A.; 1962; s. 168). 

S těmito sovětskými návrhy neměli ostatní členové stálé Rady bezpečnosti zásadní problém, 

ovšem výrazně (a pochopitelně) proti nim protestovaly všechny ostatní státy, především pak 

Kanada a Nový Zéland. „Malé“ státy tentokrát vyhrály a odhlasoval se systém volby 

generální tajemníka zmíněný v článku 97 (Generálního tajemníka jmenuje Valné shromáţdění 

na doporučení Rady bezpečnosti) s tím, ţe mu je ponechána svobodná volba ve výběru svých 

zaměstnanců. Měl by se řídit pouze doporučeními v článku 101 Charty:  

 

Článek 101  

1. Zaměstnance jmenuje generální tajemník podle předpisů stanovených Valným shromáţděním. 

2. Vhodní zaměstnanci se natrvalo přidělí Hospodářské a sociální radě, Poručenské radě a podle 

potřeby i jiným orgánům Organizace. Tito zaměstnanci tvoří součást sekretariátu.  

3. Při příjímání zaměstnanců a stanovení jejich sluţebních podmínek je třeba se řídit především 

nutností zajistit co nejvyšší úroveň výkonnosti, znalosti a bezúhonnosti. Je třeba náleţitě dbát 

toho, aby zaměstnanci byli vybírání na zeměpisné základně co nejširší.25 

 

Shodnout se na konkrétní osobě prvního tajemníka byl oříšek. Sovětští představitelé odmítali 

americké kandidáty, američtí zase sovětské. Nakonec se velmoci shodly na Norovi Trygveovi 

Lieovi, neboť Američanům vyhovovalo, ţe pochází ze státu, který je přátelský k Británii a 

Americe, Sovětům vyhovoval pro svou sympatii k marxismu. A i jeho následné působení 

ukazovalo jeho ambivalentní postoj, ať uţ to bylo jeho vystupování v iránské krizi, podpoře 

Palestiny, mírové misi v Řecku, podpoře Čínské lidové republice v Radě bezpečnosti či 

naopak podpoře pomoci Jiţní Koreji (Boyd, A.; 1962; s. 94–97). 

I Čechoslováci se začlenili na nejvyšší místa v nové organizaci, a to sice díky slovenskému 

právníkovi dr. Ivanu Kernovi, který se stal zástupcem generálního tajemníka OSN a jeho 

náměstkem pro právní otázky. Ivan Kerno však po komunistickém puči v roce 1948 v USA 

zůstal a přijal americké občanství.
26

  

 

                                                 
25

 Informační centrum OSN v Praze [online]. 2005 [cit. 2011-04-18]. Dokumenty OSN. Dostupné z WWW: 

<http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-

soudniho-dvora.pdf>. 
26

Ministerstvo zahraničí České republiky [online]. 08.10.2010 [cit. 2011-04-19]. Vyslanci Československa do 

roku 1948. Dostupné z WWW: 

<http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/specializovany_archiv_mzv/velvyslanci_ceskoslovenska_do_roku_1

948.html>. 
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4. ČLÁNKY V DOBOVÉM TISKU 

 

4.1. Média v roce 1945  

Po popisu vzniku Organizace spojených národů se nyní zaměřím na dobová 

československá média a na jejich způsob referování o zrodu OSN. Přestoţe cenzura nebyla v roce 

1945 ještě oficiální politikou československé vlády, můţeme jiţ vytušit budoucí směřování naší 

politiky. Naši politickou orientaci vyjádřil tzv. Košický vládní program přijatý 5. dubna 1945. 

Vedle zákazu několika politických stran (zmíněných jiţ výše) se vyjadřoval i k otázce médií. Na 

jednu stranu jim zaručoval svobodu slova, na druhou stranu podpořil personální „očistu“ od 

kolaborantů, přestal vnímat tisk jako soukromou výdělečnou činnost, ale zdůrazňoval novou roli 

médií, která měla naplňovat zájmy státu a „slouţit lidu“ (Končelík, J. – Večeřa, P. – Orság, P.; 

2010; s. 115). 

Médiím první republiky byla vytýkána bulvarizace a rozvracení republiky tím, ţe slouţily 

soukromým zájmům. Prezident Beneš prohlásil:  ,,Žurnalismus je po mém soudu služba veřejná. 

Bezuzdná volnost ve vydávání novin se nesmí více opakovat. Víme přece, co to byl před válkou 

tzv. červený tisk. To je, pravda, omezování osobní svobody, ale je třeba si položit otázku, do jaké 

míry je to nutno a v jakém zájmu. Neomezená volnost musí však ustoupit veřejným zájmům.” 

(Bednařík, P.; 2004, s. 132) 

Na podkladě jednoho z Benešových dekretů (dekret o Nové organizaci vlády a ministerstev) bylo 

zřízeno Ministerstvo informací (od roku 1948 Ministerstvo informací a osvěty), v jehoţ čele 

zasedl později nechvalně známý Václav Kopecký (v letech 1953–1955 ministr kultury, 1955–

1961 místopředseda vlády). Ten na adresu zastánců předválečných soukromých médií pronesl v 

informačním výboru Prozatímního národního shromáţdění 7. února 1946 tato slova: „Jsou to  

však jen ti lidé, kteří ideál tiskové svobody vidí jen ve staré, překonané, prohnilé ´tiskové svobodě´ 

měšťácké demokracie, v té tiskové svobodě, která se ukázala pařeništěm národní zrady a vhodnou 

půdou pro činnost fašistické páté kolony, i za pomoci kupování nemorální, bezcharakterní, 

prodejné žurnalistiky, jejímiž typy se u nás stali Wernerové, Krychtálkové, Scheinostové, 

Kožíškové a druzí podlí sluhové Němců, čekající dnes v pankrácké věznici na národní soud a na 

oprátku.” (Bednařík, P.; 2004, s. 133) A dále v projevu dodal věty vysmívající se pojmu 

„nezávislost“: ,,Takový ideál tiskové svobody, za které se časopisy pod titulem ´nezávislost´ 

stávají ve skutečnosti jen nejzávislejšími služkami kapitalistických boháčů, za které se tisk zvrhává 

v nástroj kupčení s duší národa, korupce a masové demoralizace a za které tisk může být zneužit 

proti zájmům lidu a národa, takový ideál tiskové svobody již neodpovídá ani politickému 

charakteru, ani morálce dnešní československé demokracie.” (Bednařík, P.; 2004, s. 133) 
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Mediální úlohu v „sluţbě lidové republice“ potvrdila vyhláška z 18. 5. 1945, která 

zakázala „vydávání veškerých periodik s výjimkou deníků stran Národní fronty. Povolení 

k vydávání mohly od ministerstva dostat kromě státem uznaných politických stran, státních úřadů 

a veřejnoprávních institucí jenom korporace celonárodního významu – masové a zájmové 

organizace, které prokázaly na vydávání veřejný zájem.“ (Bednařík, P.; 2004, s. 134) Zanikly tak 

například deníky zakázané Agrární strany Venkov a Večer. Jiné deníky se musely přejmenovat. 

Deník Československé strany národně socialistické České slovo se změnil na Svobodné slovo a 

Lidové listy Československé strany lidové na Lidovou demokracii. Bylo obnoveno např. Rudé 

právo a Právo lidu, vznikly nové deníky jako Práce či Mladá fronta (Bednařík, P.; 2004, s. 134). 

Kvůli nedostatku papíru (několik papíren pozastavilo provoz kvůli odchodu německých 

pracovníků, kvůli nedostatku uhlí i špatnému transportu) byla také 15. 6. 1945 přijata vyhláška o 

přechodném omezení vydávání periodického tisku, takţe monopol na vydávání papíru tiskárnám 

získalo Ministerstvo informací a rozsah periodik byl redukován na 4 listy (Bednařík, P.; 2004, s. 

134). 

Od 1. 12. 1945 pak mohly být vydávány pouze tiskoviny s nově uděleným povolením 

Ministerstva informací, které však získala pouze část z nich (v roce 1946 vycházelo v Čechách 

pouze 28 deníků, přitom v Protektorátu Čechy a Morava to bylo 55 deníků, počet regionálních 

týdeníků se sníţil ze 144 v roce 1940 na 87 v roce 1946 a v oblasti časopisů povolilo ministerstvo 

vydávání pouze 765 titulů ze 1760, které o povolení ţádaly) (Bednařík, P.; 2004, s. 137). 

Ministerstvo informací dále „usměrňovalo tematickou agendu tisku dodáváním instrukcí, 

o čem se má nebo nemá psát z hlediska vyšších státních zájmů“ (zatím nestanovovalo, jak se má 

psát) (Bednařík, P.; 2004, s. 140). Jiţ v roce 1945 ministerstvo informací také připravilo zákon 

o prozatímní úpravě poměrů v československém tisku, který ministr informací Kopecký 

předloţil v srpnu 1945, ale ministři Čs. strany národně socialistické i Čs. strany lidové jej 

odmítli, z meziministerského připomínkového řízení se ani nedostal na pořad jednání vlády, 

hlavně kvůli rozporu mezi ústavou zaručenou svobodou slova a zákonem navrhovaným 

vyloučením soukromého podnikání z oblasti tisku. Národní socialisté a lidovci navrhovali zákon 

přijmout aţ později, aby byl v souladu s připravovanou novou ústavou, případně jeho součástí 

(Bednařík, P.; 2004, s. 140). Ministerstvo tedy alespoň ovlivňovalo personální obsazení redakcí a 

v roce 1947 nařídilo povinné členství ve svazech novinářů (Svaz českých novinářů a Zväz 

slovenských novinárov) (Končelík, J. – Večeřa, P. – Orság, P.; 2010; s. 115). 

Kopecký se také k otázce cenzury médií vyjádřil takto: „K pojmu tiskové svobody ovšem 

platí nejen to, že jeden každý může svobodně vyjadřovat své názory, ale také to, že druhý může mu 

stejně svobodně vytknout, že projevené jím názory jsou nesprávné, škodlivé, odporující na příklad 

i linii vládní politiky v duchu Národní fronty. A toto právo si bere i ministerstvo informací, tiskový 
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odbor, kontrolující noviny teprve dodatečně, když jsou v rukou čtenářů, a hlavně kontroluje je z 

toho hlediska, zda se ve svých článcích a zprávách nevychylují od vládního programu a 

neporušují jednotu Národní fronty. V případech tohoto druhu usiluje pak tiskový odbor o 

nápravu, podobně jako se snaží všechny stížnosti v tisku obsažené tlumočit na příslušných místech 

a způsobit i v tomto směru nápravu.” (Bednařík, P.; 2004, s. 143). 

Všechna tato omezení jistě měla vliv na tehdejší novináře, kteří byli navíc, patrně vlivem 

radosti z konce války, mnohem vstřícnější k tehdejší vládě a našemu osvoboditeli, Sovětskému 

svazu, neţ by pravděpodobně byli za jiných okolností. V dobovém tisku se tedy nedočteme kritiku 

Jana Masaryka či Sovětského svazu za podporu lublinské vlády, nenajdeme zde pochybnost o 

tom, zda českoslovenští diplomaté hájí v San Francisku skutečně zájmy našeho státu, či zda 

vystupují pod tlakem východní velmoci. Novináři se taktéţ nepozastavují nad tím, ţe Sovětský 

svaz vystupuje proti účasti Argentiny na ustavující konferenci OSN s ohledem na její podporu 

fašismu, přestoţe sám Sovětský svaz aţ do roku 1941 vystupoval jako spojenec nacistického 

Německa. Noviny povětšinou citují pouze tiskové agentury, zpravodaje na místě pravděpodobně 

neměly. Jejich články se často shodují, někdy jsou naprosto identické. Autoři článků se prakticky 

omezují na suchý popis tehdejších událostí, navíc viděných perspektivou sovětského přátelství, 

neţ aby se snaţili o kritickou reflexi dění, jak by snad mělo být jejich posláním.     

 
 

4.2. Výběr periodik 

Pro analýzu článků v dobovém tisku jsem si vybírala periodika dle těchto kritérií: 

1) byl celostátní, česky psaný 

2) vycházel v období červen-prosinec 1945 

3) volila jsem deníky s různou politickou orientací – ústřední deníky čtyř hlavních 

politických stran sdruţených v Národní frontě a jeden nestranický deník, abych tak zjistila, 

zda politická orientace deníku ovlivnila i způsob a rozsah informování o vzniku OSN. 

Deník Lidová demokracie vznikl v roce 1945 jako periodikum jediné české 

nesocialistické strany v Národní frontě, křesťanské  Československé strany lidové (ČSL), stál 

1 Kčs.  

Deník Mladá fronta vznikl v roce 1945 jako nestranický (avšak velmi levicově 

orientovaný) deník vydávaný Svazem české mládeţe (SČM), organizací podporující 

Komunistickou stranou Československa.  

Deník Právo lidu byl ústředním tiskovým orgánem Československé sociální 

demokracie (ČSSD). Vycházel v letech 1897–1938 a 1945–1948. Při sloučení sociální 

demokracie s KSČ v roce 1948 bylo jeho vydávání zastaveno a nahrazeno deníkem Rudé 
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právo, které v záhlaví a tiráţi uvádělo vedle čísla ročníku Rudého práva i číslo ročníku Práva 

lidu, čímţ vyjadřovalo, ţe se povaţuje za nástupce obou periodik.
27

 Deník stál taktéţ 1 Kčs.  

Deník Rudé právo reprezentoval ústřední tiskový orgán Komunistické strany 

Československa (KSČ), šéfredaktorem byl Vladimír Koucký, od 1. 6. 1945 pak Gustav Bareš. 

List stál jednu korunu.  

Deník Svobodné slovo představoval tiskový orgán Československé strany národně 

socialistické (ČSNS). První poválečný výtisk vyšel 11. května 1945 pod názvem Osvobozené 

československé slovo. Jiţ 16. května se však z výše zmíněných důvodů přejmenoval na 

Svobodné slovo. Jeho šéfredaktorem byl Karel Nový, stál 50 haléřů.  

Gramatické chyby či pravopisný úzus jsem v citacích neměnila (v článcích se např. 

objevuje slovo Charta OSN s velkým i malým písmenem, San Francisko i San Francisco, 

organisace a president místo dnes obvyklé podoby organizace a prezident).  

 

4.3. Analýza obsahu článků 

 

4.3.1. Lidová demokracie 

Deník Lidová demokracie o zakládající konferenci Organizace spojených národů 

v San Francisku informuje na základě informací z tiskových agentur ČTK, Tass, Reuter a 

AFP. V některých článcích noviny signaturu agentury sice neuvádí, avšak dle stručného 

informativního charakteru zpráv bez citací přímých účastníků lze soudit, ţe deník na 

konferenci pravděpodobně neměl svého zpravodaje. Z prostorových důvodů zmiňuji v textu 

pouze nadpis článku a datum otištění, kompletní seznam článků se všemi bibliografickými 

údaji uvádím v seznamu pouţité literatury. Do poznámek pod čarou uvádím pouze údaje k 

článkům, ze kterých přímo opisuji citaci (kaţdý článek uvádím do poznámek pod čarou jen 

jednou, i kdyţ z něj cituji dvě či více míst – opět z prostorových důvodů).  

O jednání v San Francisku se poprvé zmiňuje 16. 5. 1945 článkem Eden ve 

Washingtonu, který informuje, ţe přední státníci odjeli ze San Franciska a těţiště jednání se 

nyní přenese do výborů, kam byly předloţeny návrhy z plena. O čtyři dny později informuje 

v článku Naprostá shoda v San Francisku o tom, ţe „Velká Británie, Spojené státy a 

Sovětský svaz docílily na konferenci ve všech zásadních bodech naprosté shody,“
28

 jak pravil 

v londýnském rozhlase britský zástupce Atlee. Článek vůbec nezmiňuje spor o polskou vládu 

                                                 
27

 CoJeCo : Vaše encyklopedie [online]. 24.9.2007 [cit. 2011-04-19]. Právo lidu. Dostupné z WWW: 

<http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=76173&title=Pr%E1vo%20lidu&s_lang=2>. 
28

 ČTK. Naprostá shoda v San Francisku. Lidová demokracie : Orgán Československé strany lidové. 20.5.1945, 

roč. 1, č. 9, s. 3. 
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či účast Argentiny. Můţeme se pouze dohadovat, zda o tom měl deník zakázáno informovat, 

nepovaţoval to za podstatné, či byl sám dobrovolně loajální s československou a sovětskou 

vládou.   

27. května deník neopomene zmínit v článku Třetí výročí anglo-sovětské smlouvy 

přátelství Británie a Sovětského svazu. Cituje i telegramy lidového komisaře zahraničních 

věcí Molotova a ministra zahraničních věcí Edena, který Molotovovi napsal: „Jako vždy i 

nyní jsem přesvědčen, že celá Evropa získá trvalý mír a všeobecný blahobyt, zůstanou-li obě 

naše země věrny duchu anglo sovětské spojenecké smlouvy a všem pozdějším spojeneckým 

úmluvám, jichž se zúčastnily.“
29

 Ve stejný den vyšel na první stránce také článek dr. Josefa 

Doleţala Cesta presidentova, který nám můţe něco napovědět o názorech prezidenta Beneše i 

o názorech Lidové demokracie, která článek otiskla na první stránce: „[...] President dr. 

Beneš od počátku hájil stanovisko, že naše existence státní je zabezpečena jen tehdy, když 

bude Sovětský svaz spoluurčovat politiku evropskou a zabezpečovat evropský mír. Proto 

vyvinul největší úsilí při vstupu sovětského Ruska do Společnosti národů, proto uzavřel 

spojeneckou smlouvu s touto mohutnou mocí slovanskou, aby už předem čelil všem pokusům 

hitlerovského nacismu a italského fašismu zlákati Anglii a Francii k rozhodování o Evropě 

bez Sovětského spojence. S největší energií se postavil proti všem „paktům čtyř“ a podobným 

isolačním plánům před válkou i za ní. Hrozné a zájmům vlastních národů se příčící zakolísání 

vedoucích vrstev tehdejší Anglie a Francie před Mnichovem zmařilo však toto úsilí a nás stálo 

svobodu a státní samostatnost. To byl ústup západu před nacismem a fašismem, to bylo 

rozhodnutí o evropských věcech s vyloučením Sovětského svazu. [...]“
30

 Zdá se, ţe všichni 

včetně tehdejších novinářů jakoby zapomínali na pokrytecky tolerantní postoj Sovětského 

svazu k nacistickému Německu od počátku války aţ do roku 1941. 

5. června vyšel článek Nutnost těsných přátelských styků USA a SSSR. Cituje 

poselství prezidenta Trumana a státního tajemníka Stettiniuse přečtená na táboru lidu 

pořádaném americkou Národní radou pro americko sovětské přátelství. V závěru je 

proklamováno „Ať žije přátelství národů Spojených států a Sovětského svazu!“
31

, přičemţ 

není jasné, zda tento euforický výkřik vyslovil ve svém telegramu přímo sám Stettinius či 

redaktor Lidové demokracie, který neoddělil Stettiniusovy citace od svých vlastních názorů.  
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Článek V San Francisku docíleno dohody (9. 6.) praví, ţe bylo dosaţeno dohody 

velmocí o sporném bodě, jímţ bylo hlasování ve stálé Radě bezpečnosti (byla prosazena 

zásada jednomyslnosti), a konference bude tudíţ pravděpodobně během týdne aţ deseti dní 

skončena.  

Následně se noviny zmiňují o sanfranciské konferenci aţ 23. června, kdy v článku 

Program závěrečné schůze konference v San Francisku informují o zveřejnění programu 

závěrečné schůze, která se uskuteční 26. 6. 1945. Upozorňují, ţe na ní promluví i zástupce 

Československa, a ţe Československo bude i členem Výkonného výboru, který Spojené 

národy zastoupí do zahájení jejich činnosti. Článek však vůbec nezmiňuje, co to pro 

Československo znamená, nepřináší ţádné rozhovory s československými účastníky 

konference. O den později deník v krátké zprávě Poláci do San Franciska vyjadřuje názor, ţe 

zástupci polské vlády národní jednoty pravděpodobně dorazí včas do San Franciska. Noviny 

ale nevysvětlují ţádné souvislosti, neinformují o sporu mezi exilovou a lublinskou vládou, o 

jaltském usnesení, ani o hlasování Sovětského svazu a Jana Masaryka pro účast lublinské 

vlády v San Francisku. Prostému čtenáři tedy pravděpodobně unikají souvislosti této krátké 

zprávy, která se přitom týká otázky, jeţ ve velké míře odhalila budoucí směřování 

československé politiky.  

Článek na titulní stránce Jde o zachování světového míru a bezpečnosti zveřejněný 

den po podepsání Charty OSN (27. 6.) informuje o obsahu Charty, přičemţ zmiňuje i některé 

její pasáţe. V perexu se snaţí o trochu čtivější přiblíţení atmosféry při podepisování: „První 

podepsal vůdce čínské delegace Wellington Koo, jenž štětcem namaloval na chartu svůj 

podpis v starobylých čínských značkách. Potom následovalo 152 delegátů, jejichž 

podpisování tohoto historického dokumentu zabralo několik hodin. – President Truman ohlásí 

rozhlasem čtvrt hodiny po půlnoci v noci z 26. na 27. června z posledního plenárního 

zasedání, že charta byla podepsána 50 spojenými národy.“
32

 Tím však čtivost článku končí. 

Dále jde o text napsaný na základě informací z ČTK (která však informaci přebrala od 

agentury Reuter), který nepřináší ani jedinou citaci českého delegáta či nějakého významného 

československého státníka, nezmiňuje ani projev Jana Masaryka pronesený na této závěrečné 

konferenci. Ve stejný den vyšla ještě zpráva President USA Truman v San Francisku, 

napsaná podle informací agentury AFP, která líčí přílet prezidenta do San Franciska a 
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informuje, ţe Truman poněkud déle pohovořil s československým ministrem zahraničních 

věcí Janem Masarykem (není řečeno o čem).  

V článku Spojené národy spojeny zůstanou (28. 6.) deník cituje dlouhé pasáţe 

z projevu prezidenta Trumana, o Masarykově projevu se ale zmiňuje aţ v článku Charta míru 

a světové bezpečnosti na druhé straně téhoţ vydání, který čerpá z agentury ČTK: „Nemluvte 

již o nejbližší světové válce. Řeči, které možno slyšet na jistých místech, jsou žalostně 

nekonstruktivní. Vzbuzují podezření, a to právě v okamžiku, kdy věcí nejdůležitější je 

vzájemná důvěra. Nikdo z nás, kdož jsme v této síni, nechce novou válku,“ cituje list 

Masaryka. Zmiňuje také, ţe Masaryk na konferenci prohlásil, ţe „Československo si vytklo 

zásadu, že velmoci, které byly schopny samy vyhrát válku, by měly mít v organizaci 

rozhodující slovo, a že malé a střední národy nestály na konferenci vůči velkým v ustavičné 

opozici, přestože jisté rozpory se vyskytly.“
33

 Jde o první článek, který cituje Masarykova 

slova, jeţ moţná poodhalují něco o jeho názorech na právo mocností určovat směřování 

malých států.  

Je zajímavé, jak nekriticky noviny píší i o další územně sporné otázce Československa 

– o Podkarpatské Rusi. Dne 1. 7. 1945 otiskují článek Zakarpatská Ukrajina včleňuje se do 

Sovětského svazu velebící smlouvu mezi Československem a Sovětským svazem díky které 

Československo ztrácí toto své území nabité po první světové válce. „Historické události, 

jichž jsme svědky, změnily hranice mnohých států a naše republika se stala sousedem 

Sovětského svazu a Sovětské Ukrajiny. Náš národ cítí, že nadešla doba, kdy se Zakarpatská 

Ukrajina opět může vrátiti do lůna své vlasti, velké Sovětské Ukrajiny. Jsme si jisti, že spojení 

Zakarpatské Ukrajiny se svou vlastí bude k užitku oběma zemím i k dobru našeho přátelství 

s velkým národem ukrajinským a že pouta, která nás spojovala s našimi ukrajinskými bratry 

pod Karpaty v minulosti, ještě více utuží naše bratrské a přátelské vztahy ke všem národům 

Sovětského svazu,“ citují noviny premiéra československé vlády, dřívějšího velvyslance 

v Moskvě (který hájil spíše zájmy Moskvy neţ Prahy) Zdeňka Fierlingera. Dále pak citují i 

Molotova: „Zakarpatská Ukrajina byla odloučena od své vlasti již koncem IX. století, kdy 

podlehla útlaku uherských šlechticů a kapitalistů a později i Němců. Tito nepřátelé 

pronásledovali ukrajinský jazyk a snažili se zničiti kulturu Karpatoukrajinců.[...] Odvěkým 

snem těžce zkoušeného národa Zakarpatské Ukrajiny bylo spojit se se svými pokrevními 
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bratřími Ukrajinci.“
34

 V novinách se neobjevuje ţádná kritika či nejmenší pochybnost, zda 

smlouva není jen dalším „Mnichovem“ ohroţujícím teritoriální integritu státu. Přitom naopak 

v případě Těšínska, kde šlo o situaci analogickou Podkarpatské Rusi, nebyli Čechoslováci 

ochotni k ţádným ústupkům a v médiích soustavně vycházely články na obranu českého 

Těšínska a odmítající polské nároky.  

V červenci se Lidová demokracie o Spojených národech na více neţ měsíc odmlčuje a 

zmiňuje je aţ v článku Československo dobře obstálo v San Francisku (3. 8.), kde informuje 

o návratu Jana Masaryka po sedmi letech do své vlasti a o schůzce pro novináře v Černínském 

paláci. „Československo obstálo v San Francisku dobře. Naše delegace postupovala v nejužší 

spolupráci s delegací Sovětského svazu,“ píše se v článku bez jakýchkoli pochybností o míře 

rozsahu spolupráce. „Ministr Masaryk, jenž, jak známo, uvedl v San Francisku m. j. na 

přetřes účast Polska, byl zvolen jedním z pěti řečníků, kteří se ujali slova v závěrečné schůzi. 

[...] Ministr Masaryk si odnesl ze San Franciska dojem, že se rýsuje trvalá spolupráce mezi 

Spojenými státy a Sovětským svazem, na které tolik záleží,“
35

 píše se dále v článku. Redaktoři 

nevyjdařují pochybnosti, zda na této spolupráci opravdu tolik záleţí, neptají se, proč Masaryk 

za války spolupracoval s polskou exilovou vládou, kdyţ pak na konferenci jasně hlasoval za 

účast vlády lublinské, dokonce tuto otázku „uvedl na přetřes“, jak píší noviny.    

V článcích Podíl USA na zachování světového míru (7. 8.) a Spojené státy, 

nejmocnější národ dějin, uvědomují si své mravní závazky vůči míru světa (11. 8.) pak 

noviny na základě informací od agentury ČTK  a Reuter informují o projevech prezidenta 

Trumana o zodpovědnosti USA za světový mír a o moţnosti vyslání amerických kontingentů 

bez souhlasu amerického kongresu. Dále zmiňují útok na Japonsko a vstup SSSR do války, 

jednání v Postupimi o Berlíně a dohodu o vypsání tajných voleb v Polsku (nazývající ji 

podtitulkem „Kompromisní dohoda o Polsku“). Články se o USA nevyjdařují nijak hanlivě, 

naopak je prezentují jako významného světového hráče.  

9. srpna pak noviny v článku Konference Spojených národů v San Francisku shrnují 

fakta o OSN a její chartě, u příleţitosti projevu Jana Masaryka na schůzi ministerské rady 3. 

srpna. Noviny pouze parafrázují, podávají prostá fakta, ţádné přímé Masarykovy citace, 

ţádné pikantnosti, zákulisní informace, jen pár prosovětských poznámek jako: 

„Československo nešlo do San Franciska se zvláštními požadavky. Jeho delegace se 
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nevměšovala do sporu velmocí, nespolčovala se se zákulisními skupinami, avšak zasahovala 

vždy, kdy šlo o zájem našeho státu – v dohodě s delegací Sovětského svazu, zejména, když šlo 

o pozvání demokratického Polska, jaltskou formuli, o přizvání zástupců konnference 

odborových sdružení, požadavek práva na práci a v souhlase s delegacemi hlavně těch států, 

jimž vděčíme za své osvobození...“
36

 

Dále v průběhu léta zmiňuje Lidová demokracie Spojené národy v souvislosti s úsilím 

Rumunska o vstup do této organizace (24. 8.) a s odporem Turecka povolit sovětské základny 

v Dardanelách (16. 9.). Turecko by podle článku Turecká vláda je ochotna zříditi základny 

Spojených národů (16. 9.) souhlasilo pouze se základnami Spojených národů. Noviny sice 

blíţe nevysvětlují sovětsko-turecký spor, alespoň však zvěřejňují postoj Turecka a tuto 

událost nepodávají z čistě sovětské perspektivy.    

18. 9. pak krátká zpráva První ustavující schůze Spojených národů (18. 9.) informuje, 

ţe bylo v Londýně rozhodnuto, ţe ustavující schůze se bude konat taktéţ v Londýně do 4. 12. 

1945.  

Dalších textů o OSN na podzim mnoho nevyšlo. S podivem se noviny nezmiňují ani o 

ratifikaci Charty OSN československou vládou 19. 10. 1945.  

V listopadu noviny zmiňují Spojené národy ještě v souvislosti s návštěvou britského 

ministerského předsedy Atleeho v Americe, který zde jednal o moţnosti svěřit tajemství 

atomové pumy Radě bezpečnosti Spojených národů – Attleeho plán úplného dorzumění 

velmocí: Anglie, USA a Kanada odevzdají tajemství atomové pumy Spojeným národům? 

(13. 11.), Projev Attleeho v americkém kongresu: Jedinou záchranou civilisace je 

křesťanská zásada o lásce k bližnímu (14. 11.), Attlee o svých washingtonských poradách: 

Debata v britské sněmovně o zahraničních otázkách (23. 11.). Noviny citují jeho projev a 

zmiňují i čekání na vyjádření Sovětského svazu.  

Kdyţ tedy shrneme informování Lidové demokracie o vzniku Organizace spojených 

národů, můţeme snad říci, ţe list událost podával trochu neosobně ze zdrojů světových 

agentur a ţe se nepouštěl do konfrontace s vystupováním československé delegace či názory 

Sovětského svazu. O nekonzistentnosti v názorech a vystupování Jana Masaryka list raději 

neinformoval. Přestoţe z novin je čitelná prosovětská orientace, ještě v nich nelze najít 

orientaci protiamerickou, která se v novinách objevila později.  
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 4.3.2. Mladá fronta 

První krátká zpráva o konferenci v San Francisku se v Mladé frontě objevila 22. 5. pod 

titulkem Naprostá shoda, jejíţ obsah je totoţný se zprávou v Lidové demokracii ze dne 20. 5. 

pod názvem Naprostá shoda v San Francisku. V Mladé frontě však v domicilu není uvedena 

zkratka agentury ČTK, kterou jako zdroj cituje Lidová demokracie, ale pouze „Londýn“. Je 

také zajímavé, ţe Mladá fronta píše stejně jako Lidová demokracie, která článek otiskla o dva 

dny dříve, ţe britský delegát Atlee mluvil včera v britském rozhlase o naprosté shodě. Je tedy 

moţné, ţe deník Mladá fronta zprávu převzal od Lidové demokracie.   

Ve stejný den, tedy 22. 5., deník uveřejňuje ještě jednu zprávu dotýkající se San 

Franciska, Jednota „Velké pětky“, ve kterém cituje moskevský deník „Izvěstija“, který měl 

v San Francisku zvláštního zpravodaje Ţukova. Ten v článku píše, ţe „pokračuje zápas, který 

mezi představiteli začal organizačními otázkami a nyní pokračuje debatami o politických 

zásadních směrnicích.“ Ţukov zmiňuje debaty o hlasování v Radě bezpečnosti a nutnost 

dodrţet myšlenku z krymské (Jaltské pozn.aut.) konference o „solidaritě tří hlavních 

demokratických mocností“ (USA, SSSR a Velká Británie pozn.aut.) v zájmu zajištění 

světového míru. Článek dále zmiňuje patrně Ţukovova slova, ţe „není důvodu věřit 

vypočítavým pověstem, že prý vznikly mezi velkými mocnostmi nepřekonatelné rozpory, pokud 

jde o problémy, které byly autoritativně rozřešeny již krymskou konferencí, naopak možno 

důvěřovat, že v těchto důležitých problémech zůstane jednota velké demokratické koalice 

pevnou.“
37

 Zde tedy se jiţ noviny dotýkají případných rozporů mezi představiteli států, avšak 

pouze zprostředkovaně přes moskevský deník Izvěstija, problémy jmenovitě nezmiňují (z 

článku nelze vyčíst, zda mají na mysli pouze hlasování v Radě bezpečnosti či například i 

otázku polských představitelů). Navíc článek končí přesvědčením novinářů, ţe není třeba si 

dělat starosti – toto subjektivní tvrzení by ve zpravodajství současných českých deníků asi 

těţko bylo moţné, v té době však novináři pravděpodobně opravdu z vlastní naivity, 

nedostatku informací a z „důvěry v lepší zítřky“ rezignovali na kritiku československých a 

sovětských politiků.  

Další krátká zpráva Ze San Franciska vychází o tři dny později (25. 5.), informuje o 

schválení regionálních úmluv a na konci zmiňuje „zákulisní informace“, ţe se proslýchá, ţe 

mexický delegát navrhne, aby z nového svazu národů byly vyloučeny nynější vlády španělská 

a mandţuská.
38
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Článek Zájmy SSSR se nesrazí se zájmy USA (30. 5.) cituje projevy sovětského 

velvyslance Gromyka, lidového komisaře zahraničních věcí Běloruské SSR a lidového 

komisaře zahraničních věcí Ukrajinské SSR Manuilskyje, které pronesli na hostině pořádané 

pro účastníky konference. Gromyko: „[...]Nedostatek vzájemného porozumění a souladu mezi 

spojenci mohl by v příštích letech vážně ohrozit bezpečnost národů.“ Manuilskyj: „Krev 

prolitá našimi národy a národem vaším za spravedlivou věc posiluje naše přátelství s vámi. 

Jednota národů obou zemí musí potrvat i po válce. Není na světě ani jediného místa, kde by se 

zájmy národů Sovětského svazu mohly srazit se zájmy národa amerického. Ukrajinská 

republika potřebuje mnoho věcí pro svou novou výstavbu. Amerika na druhé straně chce 

zabránit poválečné nezaměstnanosti, a to obojí tvoří zdravý podklad k naší hospodářské 

spolupráci.“
39 

V článku Vojenské spojenectví SSSR, Britanie a USA (2. 6.) deník píše, ţe USA, VB 

a SSSR plánují vojenské spojenectví s účelem provést úplné odzbrojení Německa a zajistit 

světový mír, neţ bude fungovat nová mezinárodní organizace a ţe tato smlouva bude „vtělena 

do nové organisace“.
40 

O týden později (9. 6.) vychází článek Další zprávy ze San Franciska, který 

informuje, ţe došlo k odstranění neshod ve věci veta při hlasování ve stálé Radě světové 

bezpečnosti, a ţe byl vybrán název organizace Spojené národy (o jiných neshodách se 

nezmiňuje). Také se  v něm píše, ţe se dojednávají podrobnosti vojenského orgánu Spojených 

národů.  

Dne 14. 6. vychází článek Zbytečná námaha reakčního tisku USA, který 

pravděpodobně pěkně vyjadřuje tehdejší postoj československého tisku ke kritické 

ţurnalistice (která v tehdejší době asi byla běţná v zahraničí, nikoliv však v poválečném 

Československu), proto z něj budu citovat delší pasáţ: „[...] Tisk, nakloněný fašismu, a 

zvláště ve Spojených státech časopisy tiskového reakčního magnáta Hearsta, zveličují případy 

ojedinělého nedorozumění, vyskytne-li se někdy v táboře spojenců. Tento reakční tisk 

profašistický se tak pokouší připraviti podmínky pro boj proti odzbrojení Německa a 

ekonomické kontrole nad ním. Tento tisk vyslovuje se proti reparacím, proti náhradě škod i 

proti soudům nad německými válečnými zločinci.  

Když na konferenci v San Francisku vznikly v některých podružných bodech názorové 

rozdíly mezi hlavními spojeneckými velmocemi, psali někteří zahraniční novináři, že třetí 
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světová válka je nevyhnutelná. Očekávali, že Sovětský svaz z konference odejde. Ale jejich 

dohady se neuskutečnily. Spojenecké velmoci našly společnou řeč a dosáhly o základních 

otázkách všeobecné dohody. [...]“
41 

Obsah zprávy San Francisko (23. 6.) se téměř shoduje se zprávou v Lidové 

demokracii (Program závěrečné schůze konference v San Francisku). Informuje o tom, ţe 

na závěrečné schůzi mimo jiné promluví československý řečník, a ţe neţ začne pracovat 

Organizace spojených národů, bude v Londýně působit čtrnáctičlenný výbor.  

Zpráva Charta o „Spojených národech“ (27. 6.) má doslovné znění jako článek 

z Lidové demokracie ze stejného dne s názvem Jde o zachování světového míru a 

bezpečnosti. Zrovna tak článek President Truman v San Francisku (27. 6.) se shoduje 

s článkem President USA Truman v San Francisku z Lidové demokracie.  

Článek Moskva o chartě Spojených národů  (29. 6.) cituje ruský deník Izvěstija, který 

píše o Chartě Spojených národů a o této nové organizaci jako o nejlepším moţném řešení, 

které snad v budoucnosti na rozdíl od Společnosti národů zabrání útoku či „zdolá útočníka 

spojenými silami mírumilovných národů“ (z pouţitého jednotného čísla se zdá, jakoby se stále 

uvaţovalo nad jediným moţným útočníkem – Německem). Na závěr cituje lidového komisaře 

zahraničních věcí Molotova: „Na Sovětský svaz je možno spolehnouti ve věci zajištění míru a 

bezpečnosti národů. Tuto věc podporuje neochvějně náš mírumilovný lid, sovětská vláda, 

Rudá armáda a náš velký maršál Stalin.“
42

  

Článek Konečná úprava polské otázky (1.7.) informuje o vzniku nové polské vlády, 

která o čtyři dny promeškala konferenci v San Francisku. Protoţe se v něm taktéţ dobře 

ukazuje tehdejší prosovětský a provládní postoj československého tisku, cituji z něj určité 

pasáţe: „Uznání varšavské vlády ovlivní ovšem zásadně chování k takzvané polské vládě, 

která se dosud zdržuje v Anglii. Hlava této samozvané vlády, tak zv. president Rackiewicz, se 

pokouší nyní prostřednictvím svých vatikánských přátel získat pohostinství v Irsku nebo 

v Kanadě. [...] Podle soukromých odhadů zpravených kruhů ušetří Velká Británie 

zlikvidováním polské „vládní“ organisace v Londýně značné částky. [...]“
43 Noviny tedy 

jednoznačně píší podle prosovětské linie a podle postoje tehdejší československé vlády, aniţ 

by vyjadřovaly jakékoli kritické zmínky či alespoň otázky nad obratem československého 
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postoje k polské exilové vládě, s níţ československá exilová vláda během války značně 

spolupracovala.    

Poté ještě vychází článek Sídlo Spojených národů bude v Americe (25. 9.) Další 

články o OSN v Mladé frontě do konce roku 1945 uţ nevyšly.  

Pozitivně bych na Mladé frontě hodnotila to, ţe občas zmiňuje i jisté spory mezi 

velmocemi, ovšem bohuţel je nikdy nerozpracovává, nevysvětluje, pouze je vţdy uzavře 

nějakým blahosklonným prohlášením typu „ať nám zlí jazykové nekazí naše světlé sovětské 

zítřky“. List tak zcela jasně naplňuje Košický vládní program, který tisku ukládá za úkol 

„naplňovat zájmy státu a slouţit blahu lidu“ – za jeho účelem je nutné psát pozitivně naladěné 

články těšící se z naší spolupráce se Sověty.  

 

4.3.3. Právo lidu 

Deník Právo lidu začal pravidelně vycházet aţ v červnu 1945, takţe první zmínka o 

konferenci v San Francisku je z 9. 6. zpráva „Spojené národy“ za Společnost národů, která  

se obsahově i stylově velmi podobá článku V San Francisku docíleno dohody (9. 6.) 

v Lidové demokracii, často jsou stejné celé věty. Informuje, ţe v San Francisku bylo 

dojednáno jméno nové mezinárodní organizace a ţe byl odsouhlasen způsob hlasování 

s právem veta v Stálé radě světové bezpečnosti.  

Zpráva Světová charta připravena k podpisu (21. 6.) na rozdíl od ostatních deníků 

informuje, ţe charta bude připravena k podpisu v sobotu, její podpisování bude trvat přibliţně 

osm hodin a přítomni budou dokumentární filmaři. Článek se také informuje o projevu 

mexického zástupce a velvyslance v SSSR Quintanilly, který upozornil na fašistické názory 

španělského generála Franca a následně vznesl poţadavek – který byl schválen – aby 

Francovo Španělsko nesmělo do organizace vstoupit.
44

  

Článek Celý svět vyslechne projevy ze San Franciska (23. 6.) má v podstatě stejný 

obsah jako články Program závěrečné schůze konference v San Francisku (23. 6.) v Lidové 

demokracii či článek San Francisko (23. 6.) v Mladé frontě. 

Zpráva Charta světové bezpečnosti podepsána (27. 6.) je opět naprosto shodný 

s článkem Jde o zachování světového míru a bezpečnosti (27. 6.) z Lidové demokracie a 

článkem Charta o „Spojených národech“ (27. 6.) z Mladé fronty. 
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Článek Charta je vítězstvím nad válkou samou (28. 6.) se stylově blíţí spíše 

komentáři (autorem je Jan Vaněk) neţ zprávě. Fakta jsou zmíněna hlavně v dlouhém perexu, 

který cituje i projevy různých státníků včetně československého ministra zahraničních věcí J. 

Masaryka: „Nemluvte již o nejbližší světové válce. Řeči, které možno slyšet na jistých místech, 

jsou žalostně nekonstruktivní. Vzbuzují podezření, a to právě v okamžiku, kdy věcí 

nejdůležitější je vzájemná důvěra. Nikdo z nás, kdož jsme v této síni, nechceme novou válku.“ 

V následujícím textu pak zmiňuje neschopnost Společnosti národů zabránit válce a její velkou 

slabinu vidí v nepřítomnosti USA a SSSR. Dotýká se i citlivého tématu rozporů mezi 

spojenci: „[...] Jestliže ti, kdo dovedli v dobách válečného konfliktu překlenout rozpory – bylo 

by zavíráním očí nad skutečností, kdybychom tvrdili, že tomu tak nebylo – proč by nemohli 

překlenout rozpory, které se snad vyskytnou v budoucnu, právě tak ve prospěch míru jako 

předtím ve prospěch rozhodování válečnými zbraněmi? [...]“
45

 

Zpráva Československo bude ratifikovat Chartu spojených národů (20. 9.) píše v 

perexu, ţe na 55. schůzi, která se konala 18. září, se vláda jednomyslně usnesla doporučit 

prezidentu republiky E. Benešovi ratifikaci Charty spojených národů a statutu Mezinárodního 

soudního dvora. V samotném textu se zpráva jiţ Organizací spojených národů nezabývá a 

informuje o dalších usneseních vlády.
46

 Po této zprávě jiţ deník Právo lidu o OSN jiţ 

neinformuje. 

Deník Právo lidu informuje o Organizaci spojených národů velmi stručně, nemnoha 

zprávami, jejichţ obsah je většinou totoţný se zprávami v ostatních denících. Občas však 

přinesl nějakou informaci, která se nikde jinde neobjevila, například zmínku o mexickém 

velvyslanci či citaci z projevu Jana Masaryka. Pravděpodobně měl tedy kontakt s nějakým 

sovětským zpravodajem na místě či se dostal k článkům v sovětském tisku. 

 

4.3.4. Rudé právo 

První zmínka o konferenci v San Francisku je v Rudém právu otištěna 20. 5. 1945 

v článku Dohoda mezi velmocemi, který zmiňuje projev britského delegáta Atleeho 

v britském rozhlasu, ţe USA, Velká Británie a Sovětský svaz se ve všech zásadních otázkách 

shodly a ţe „příští světová organisace, které má býti svěřeno zachování trvalého míru, musí 
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nezbytně disponovati dostatečně silnými a dobře vyzbrojennými brannými sbory, aby mohla 

svá usnesení prosadit případně i mocí.“
47 

Článek Vyjádření hluboké vděčnosti osvobozeného československého lidu 

spojencům ze dne 25. 5. se sice nevztahuje přímo ke konferenci OSN, je však dle mého 

názoru poměrně důleţitý k pochopení postoje tehdejšího československého prezidenta 

Edvarda Beneše k Sovětskému svazu. Článek cituje děkovné telegramy zaslané Stalinovi, 

Jiřímu VI., americkému prezidentovi H. Trumanovi a britskému ministerskému předsedovi 

W. Churchillovi. Všechny telegramy vyjadřují hlubokou vděčnost a zavázanost, avšak 

telegram Stalinovi značí i Benešovy vyhlídky spolupráce do budoucnosti: „[...] Prodchnuti 

citem opravdového slovanského přátelství vůči slovanskému Rusku, nikdy jsme nepřestali 

věřit ve vítězství zbraní Rudé armády, důstojné nositelky slavné válečné tradice ruských 

armád. [...] Dva veliké fakty zůstanou pro nás v historii této války nerozlučně spojeny 

s událostmi válečnými v Sovětském svazu: V roce 1943 navštívil jsem Sovětský svaz a 

podepsali jsme pak s Vámi spojeneckou smlouvu a vybudovali jsme na Vašem území svou 

novou armádu. A po druhé jsme se shromáždili znovu v Moskvě v březnu roku 1945 a 

připravili jsme spolu s Vámi své konečné osvobození, potvrdivše znovu svou linii politickou, 

připravivše budoucnost své slovanské politiky. [...] Československá republika s plným 

přesvědčením všeho svého lidu půjde cestou opravdové přátelské spolupráce a pevného 

spojenectví, které jsme tak šťastně vybudovali v době války, a je přesvědčena, že toto 

spojenectví ve spolupráci se všemi ostatními spojenci přinese štěstí našim národům. [...]“
48 

Článek Konflikt mezi Francií a Syrií (3. 6.) zmiňuje prohlášení, které zaslala vláda 

SSSR vládám Francie, USA, Velké Británie a Číny vyjadřující znepokojení nad konfliktem 

v Sýrii a Libanonu, který podle ní odporuje zásadám projednávaným na konferenci Spojených 

národů v San Francisku. List však blíţe nehovoří ani o konferenci ani o konfliktu.  

Pátého června Rudé právo přináší zprávu o filmu o konferenci v San Francisku (článek Film 

San Francisko). Sovětští dokumentaristé natočili mnoho materiálu ze zasedání a projevů, 

které následně sestříhali do dokumentu o konferenci. Text  popisuje sled jednotlivých scén 

filmu, zmiňuje zařazení Molotovových projevů na konferenci do výsledné podoby 

dokumentu.  

Článek Maršál Stalin, president Truman a min. předseda Churchill podepíší statut 

„Spojených národů“ z 9. 6. se takřka neliší od článku V San Francisku docíleno dohody 
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otištěném téhoţ dne v Lidové demokracii. 16. června pak vychází krátká zpráva od zvláštního 

zpravodaje agentury TASS (Stanovy mezinárodní organisace budou schváleny co nejdříve), 

ţe delegátům konference bylo doporučeno, aby co nejdříve předloţili svým vládám ke 

schválení text stanov OSN. V tomtéţ dni vychází i článek Jednota spojenců zárukou míru, 

který informuje o jednání amerického vyslance Hopkinse v Moskvě a Dawiese v Londýně 

jednak o místě a čase konference zástupců světových velmocí, ale i o uznání polské vlády. 

Článek píše: „Pokud jde o jednání o ustavení polské prozatímní vlády, vyslovil Truman 

naději, že se zdaří úsilí, aby ve vládě byly zastoupeny všechny příslušné složky polského 

národa. [...] Na otázku, jaké bude postavení této londýnské emigrantské vlády (polské exilové 

vlády, pozn.aut.) bude-li ustavena nová prozatímní vláda ve Varšavě, Truman odpověděl, že 

bude-li utvořena nová vláda, na které se dohodnou Sovětský svaz, Anglie a Spojené státy, pak 

přestane polská vláda v Londýně existovat.“
49

 Článek se o postoji československé vlády 

k polské exilové vládě před rokem 1942 a po něm nezmiňuje, nevyjadřuje ţádný údiv nad 

obratem v našem přístupu k Polsku.    

Článek V jednotě vítězů základy trvalého míru s podtitulem Významná pozorování 

sovětského listu Izvěstia o mezinárodní situaci z 20. 6. se jiţ v plné míře projevuje 

prosovětská orientace listu a budoucí propagandistický styl psaní: „Izvěstia přinášejí některá 

pozorování k mezinárodní situaci, z nichž se dovídáme jak pevná sovětská vůle k míru 

překonává překážky, které jí kladou na této cestě jisté kruhy. V řadě zemí totiž existují lidé, 

kterým se první měsíc po skončení války nezdál být tak světlým a radostným, jak to očekávali 

a proto se pokoušejí otrávit národu radost z vítězství. [...]“ Článek zmiňuje úspěšné vyřešení 

sporů o otázce okupačních zón v Berlíně, polskou otázku i konferenci v San Francisku. Cituje 

pochvalný článek v listu New York Times, aniţ by citoval jiné, méně pozitivní články 

v zahraničních médiích: „Do i po odjezdu Molotova se sovětská delegace účastnila 

konferenčních prací s největší vážností a bdělostí. Sovětská delegace mnohem pozorněji, než 

kterákoliv jiná, vážila každé slovo zapisované do stanov nové mezinárodní organisace.“ 

Článek se dále vyjadřuje pochvalně o Sovětském svazu a naopak kritizuje „podezíravé 

pozorovatele, kteří nemají jiných starostí, než hledat „trhliny“, objevovat možnosti nových 

prasklin, komplikovat společnou práci spojenců.“
50

 

V článku V úterý skončí konference v San Francisku: Charta o světové bezpečnosti 

z 22. 6. deník informuje o tom, ţe bylo dosaţeno shody v otázce hlasování Rady bezpečnosti. 

                                                 
49

 TASS. Jednota spojenců zárukou míru. Rudé právo: Ústřední orgán komunistické strany Československa. 

16.6.1945, roč. 1, č. 35, s. 1. 
50

 NESG. V jednotě vítězů základy trvalého míru. Rudé právo: Ústřední orgán komunistické strany 

Československa. 20.6.1945, roč. 1, č. 38, s. 1. 



44 

 

„Tajemník Spojených států Edward Stetinius oznámil včera večer, že konference spojených 

národů bude zakončena v úterý po proslovu presidenta Trumana. Tato závěrečná schůze byla 

odložena ze soboty na úterý ze zdvořilosti k některým cizím delegacím.“
51

 

27. 6. pak vychází článek Charta světového míru a bezpečnosti podepsána s takřka 

identickým obsahem jako články z toho dne v ostatních denících (Charta světové bezpečnosti 

podepsána v deníku Právo lidu, článek Jde o zachování světového míru a bezpečnosti 

z Lidové demokracie či článek Charta o „Spojených národech“  z Mladé fronty) Zajímavá 

ve vztahu k Sovětskému svazu a tehdejšímu i budoucímu vývoji je závěrečná pasáţ článku: 

Charta také obsahuje prohlášení, že státy spravující ona území, která nemají samosprávu 

„uznávají zásadu, že zájmy obyvatelů těchto území jsou nejvyšším zákonem“ a přijímají úkol 

pečovat o dobro těchto obyvatelů jako svůj „posvátný závazek“.
52

  

Článek Cesta k trvalému míru (28. 6.) cituje projev prezidenta Trumana, stejně jako 

článek Spojené národy spojeny zůstanou (28. 6.) v Lidové demokracii: „26 milionů padlých 

by zůstalo naživu, kdyby svět byl měl novou chartu bezpečnosti již před několika lety – a 

hlavně kdyby byl měl vůli používat jí. [...] Kdybychom v budoucnu zaváhali použíti charty, 

bude to znamenat jistou smrt pro miliony nyní žijících lidí. Charta spojených národů, kterou 

jste právě podepsali, je pevnou základnou, na které můžeme zbudovat nový lepší svět. Dějiny 

vám za to vzdají čest. Válka není nevyhnutelná, je možno mír zachovat. [...] Síly reakce a 

tyranie se budou po celém světě snažit, aby zmařily jednotu spojených národů. Pokoušejí se o 

to již nyní. “Rozděl a panuj”, bylo a ještě je jejich vodítkem. Stále ještě se snaží dosáhnout, 

aby jeden spojenec podezíral, druhý nenáviděl a třetí zběhl od společné věci. Vím však, že 

mluvím za každého z vás, pravím-li, že spojené národy spojeny zůstanou. Nerozdělí je žádná 

propaganda ani před kapitulací Japonska, ani později.”
53

 Konec Trumanova projevu 

(“Rozděl a panuj”, bylo a ještě je jejich vodítkem...) naznačuje obavy, které národy cítily jiţ 

při projednávání Charty. 

29. 6. vychází v Rudém právo sloupek jakéhosi či jakési E.G. s názvem Výsledky konference 

v San Franicsku. Popisuje Chartu jako „historický dokument“, neboť „nová organisace je 

vybudována na uznání zásady o nedělitelnosti míru a tudíž kolektivní zodpovědnosti za jeho 

zachování.“ Zmiňuje změnu v hlasování oproti Společnosti národů, kdy jiţ není třeba 

jednomyslnosti všech členských států, ale pouze „dohody mezi pěti vítěznými velmocemi 
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světové demokratické koalice, které nesly největší tíži války.“ Dále píše: „Společnost národů 

zahynula hlavně proto, že se stala mocenským prostředkem v rukou jedné skupiny států proti 

druhé, hlavně proti Sovětskému svazu.“ Zmiňuje, ţe díky právu veta všech velmocí je nyní 

takovému „spiknutí proti Sovětskému svazu“ zabráněno. Ovšem toto právo také na padesát let 

zabránilo funkčnosti Rady bezpečnosti. Článek budoucí vývoj nevědomky vystihuje citací 

Stalina z 6. listopadu 1944: „Lze spoléhat, že akce této mezinárodní organisace budou 

dostatečně účinné? Budou účinné, jestliže velmoci, na jejichž bedrech spočinula hlavně tíha 

války proti hitlerovskému Německu, budou i nadále postupovati v duchu jednomyslnosti a 

dohody. Nebudou účinné, jestliže této nevyhnutelné podmínky nebude dbáno.“  Dále článek 

zajímavě komentuje naši smlouvu se Sovětským svazem z března 1944: „V tomto smyslu naše 

smlouva se Sovětským svazem nejen plně zapadá do rámce nové soustavy světové bezpečnosti, 

ale je hlavním reálným pilířem naší jistoty, že se budeme moci vyvíjet jako samostatný stát, 

bez stálého strachu o svou bezpečnost, jako stát, dbající o blaho svých národů, které je 

v plném souladu se zájmy svobody a blaha všech národů oddaných míru.“
54

 Jak dalece byla 

tato představa pravdě se ukázalo o pouhé tři roky později.  

Článek Sovětský tisk o světové organisaci bezpečnosti (29. 6.) cituje sovětské deníky Izvěstija 

a Pravda. Deník Pravda o sanfranciské konferenci napsal: „Ve více neb méně zjevné neb 

zamaskované formě, často schovávajíce se za demokratická hesla a vystupujíce jakoby 

k ochraně spravedlnosti, rozvoje a zájmu malých států, snažili se nepřátelé světa mezi národy 

šířit pochyby o úspěšném jejím zakončení. Od prvního dne věštili, že se konference zhroutí, 

v diskuzi o každé složité otázce viděli krisi, znesnadňovali sovětské delegaci její postavení a 

snažili se vyprovokovat konflikt mezi členy „Velké pětky“, mezi účastníky velké koalice 

demokratických stran. Tito nepřátelé světa utrpěli porážku.“
55

 

Článek (spíš komentář neţ zpráva) Konference tří (19. 7.) informuje o postupimské 

konferenci. Vyjadřuje se však i k sanfranciské konferenci a k otázce míru obecně: „Pro 

tehdejší mír (mír po první světové válce, pozn. aut) se stalo zejména osudným, že byl učiněn 

pokus isolovati mladý Sovětský svaz, vyřaditi tuto obrovskou, převážně slovanskou zemi 

z evropské a světové politiky. Jedině na této půdě mohl se obnoviti německý imperialismus, 

mohla býti likvidována demokracie v řadě evropských států a mohl se vytvořiti fašistický 

válečný blok, který ohrozil celý svět. V nynější strašlivé válce se ukázalo, že bez Sovětského 

svazu by byl svět propadl hnědé tmě a byla by se v dosud nevídaném měřítku vyvinula 
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tragédia lidstva.“ Dále cituje anglický deník New Statesman and Nation: „Charta Spojených 

národů ze San Franciska znamená mnoho, jestliže velmoci budou v souladu – neznamená nic, 

jestliže se rozkmotří.“ (jako tomu poté po dobu studené války bylo, pozn. aut.) Velmi 

zajímavě se následně zmiňuje např. o polské exilové vládě (kterou označuje za „emigrantskou 

vládu“): „Je všeobecně známo, že poslední zoufalou nadějí fašistických politiků před koncem 

války v Evropě bylo, že se spojenecký poměr tří velmocí zkalí. Toto toužebné přání světové 

reakce našlo i po německé kapitulaci výraz v rozvratných snahách polské emigrantské vlády, 

v rejdech zbylých fašistických předáků, jakož i v projevech několika reakčních politiků 

různých zemí, kteří se na př. pokoušeli i v průběhu konference spojených národů označovati 

každou výměnu názorů o sporných otázkách za nepřekonatelnou krisi ve vztazích velmocí.“
56

  

V článku Ministr zahraničí o San Francisku (7. 8.) deník Rudé právo cituje rozhlasový 

projev ministra zahraničních věcí Jana Masaryka z 5. 8. o konferenci v San Francisku: 

„Základní podstata naší politiky, t. j. úzká spolupráce se Sovětským svazem, projevila se velmi 

pěkně na sanfranciské konferenci. Spolupráce s delegací sovětskou byla každodenní, intimní a 

přátelská. Skoro všechny požadavky, s kterými jsme do San Franciska přišli, byly vyplněny.“
57

 

Dva dny na to pak deník v článku Jak bude zabezpečen mír cituje výklad J. Masaryka o 

sanfranciské konferenci na schůzi ministerské rady (stejně jako např. článek Konference 

Spojených národů v San Francisku v Lidové demokracii). Informuje také, ţe: „K vojenské 

intervenci jest pak nutno pověření Bezpečnostní rady. Jedinou výjimkou, která se také dotýká 

zájmů Československa, je ta, že obranné smlouvy, namířené proti eventuálnímu útoku ze 

strany zemí, které v této válce byly nepřítelem Spojených národů, mají působnost samočinnou 

a zákroky podle nich nepodléhají zvláštnímu schválení Rady bezpečnosti. Ta převezme 

v těchto případech odpovědnost jenom tenkráte, když o to účastníci takových smluv 

požádají.“
58

 Tato formulka tedy předem ospravedlňovala vojenské akce proti Německu a 

dalším nepřítelům z druhé světové války.  

Krátká zpráva Ratifikace charty Největším sovětem USSR z 24. 8. informuje, ţe 

„Předsednictvo Nejvyššího sovětu Ukrajinské sovětské socialistické republiky ratifikovalo 

chartu Spojených národů.“
59
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Zajímavé jsou i články Izvěstija o Londýnské konferenci (28.9.), Konference Rady 

zahraničních ministrů před zakončením (2. 10.) či Molotov přesvědčen o dobré spolupráci 

velmocí (4. 10.), které snad poprvé jasně zmiňují spory mezi velmocemi (týkající se mírových 

smluv s Itálií, Finskem, Rumunskem, Bulharskem a Maďarskem, správy Japonska atd. a 

informují o moţném rozdělení světa na východní a západní blok (tyto myšlenky přičítají 

hlavně západním „reakcionářům“): „Rozprava o „Západním bloku“ má již jeden pozitivní 

výsledek – ukázala jeho skutečné pozadí: někteří obhájci „Západního bloku“ se musili dát na 

rychlý ústup anebo se lépe maskovat. Pouze arcireakcionáři, které ve Velké Britannii 

představuje obzvlášť list „Catholic Herald“, se nedali zahanbit žádným odhalením. 

Labouristický orgán „Daily Herald“ připouští, že řeči o „bloku“ vyvolávají ve veřejnosti 

překvapení a obavy. List by se však měl zdržeti kárání jiných a obviňování Sovětského svazu, 

že sleduje politiku „bloků“. List nebude s to ukázati ani na jednu smlouvu, uzavřenou 

sovětským státem s kteroukoliv cizí zemí, jež by byla v rozporu s životními zájmy Spojených 

národů. Zatímco sovětská veřejnost podporuje všemožně úsilí sovětské diplomacie o překažení 

piklů reakce a zajištění světového míru i příští spolupráce velmocí, ozvýají se i na konferenci 

samé hlasy proti dalším odkladům či dokonce odročení mírového jednání.“
60

 Článek Molotov 

přesvědčen o dobré spolupráci velmocí cituje Molotova: „Kdyby byly bývaly přijaty sovětské 

návrhy v Radě ministrů, byla by bývala vytvořena příznivější atmosféra, jež by byla na 

prospěch konferenčním pracím.“
61

 Ve vztahu k sovětskému názoru, ţe z řešení balkánských 

mírových smluv má být vyloučena Francie a Čína noviny píší: „Sovětský svaz plně respektuje 

práva Francie a Číny jakožto členů Rady bezpečnosti a jest jediným státem, jenž má 

dlouhodobě přátelské a spojenecké smlouvy s oběma těmito zeměmi. O účasti Číny prohlásil 

Molotov: Rád bych nalezl čínského delegáta, jenž by se mnou v tomto ohledu nesouhlasil.“ 

Blíţe se k tomuto sporu mezi Sovětským svazem a ostatními mocnostmi nevyjadřují.  

Stejně tak i článek Diskuze o londýnské konferenci pokračuje (12. 10.) se zabývá 

londýnskou konferencí a cituje deník Izvěstija, který vybírá ze světového tisku: „Komentátory 

amerických a britských novin je možno rozdělit na čtyři skupiny...“ následně tyto skupiny 

charakterizuje. První dvě jako ty, které se tváří, ţe ţádné rozpory mezi velmocemi nejsou. 

„Třetí, prozatím velmi početná skupina pozorovatelů i nadále hledá původce nezdaru 

londýnských porad zcela jinde než tam, kde je nutno je hledati. Některé americké a britské 

deníky a týdeníky mají krajně nevděčný úkol – svalovat na Sovětský svaz odpovědnost za 
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nezdar prvního zasedání Rady zahraničních ministrů. Konečně jsou i komentátoři, kteří se 

upřímně radují z neúspěchu konference...“ „Kanadský časopis Globe and Mail, dotýkaje se 

„zlověstného neúspěchu“ londýnské konference, navrhuje, aby se Kanada úžeji přimkla 

k Velké Britannii a přispěla tak k utvoření bloku, jenž by byl protikladem „ruského bloku“. 

Není samozřejmě známo, kde kanadský časopis tento neexistující „ruský blok“ našel.“
62

  

Krátká zpráva První zasedání Spojených národů 4. prosince informuje o plánovaném prvním 

zasedání Spojených národů, které by mělo skončil ještě do Vánoc (nakonec se konalo aţ 

v lednu). Článek píše, ţe zasedání by se mělo konat v historickém Westminster Hallu, „a 

jenom kdyby potíže s vytápěním byly příliš velké, sešlo by se v blízkém Central Hallu.“
63

 

U vydání Rudého práva z 24. 10. cituji i úvodní citát, který Rudé právo kaţdý den 

publikovalo na titulní straně. Jde o citát z projevu Klementa Gottwalda v Mělníku, který 

ukazuje, jakým směrem se jiţ v roce 1945 vydávala naše republika: „Co to byly banky, každý 

ví. Banky ovládaly celý náš hospodářský život. Dříve skutečná vláda neseděla na Hradě, 

nýbrž v Živnobance, v Anglobance atd. A právě tam se rozhodovalo o osudu republiky, tam 

byly otevřeny dveře Hitlerovi. A jestliže dnes se banky zestátňují a jestliže pan Preiss sedí 

v kriminále a čeká na národní soud, v tom je vidět, jak velká historická změna se provádí.“ 

V tomto vydání je pak ještě citace z Trumanova poselství kongresu (v článku Trumanovo 

poselství ke kongresu), kde vyzývá k jednoroční vojenské sluţbě všech Američanů. „Naše 

rozhodnutí zachovati svou sílu nijak neznamená, že bychom nedůvěřovali organisaci 

Spojených národů. [...] Upřímnost našeho úmyslu podporovat Spojené národy bude 

posuzována i podle toho, zda si chceme zachovat všechnu dosavadní sílu, abychom mohli 

pomáhat i jiným mírumilovným národům. Jedině silou přesvědčíme případného budoucího 

útočníka, že nestrpíme ohrožování míru nebo svobody. [...] Každá nová zbraň si konečně 

vynutí zbraň obrannou  [...]”
64

 

I u vydání z 27. 10. si dovolím citovat úvodní slovo Rudého práva: „Pokračujeme 

v otiskování dekretů o zestátnění. Baťa na černé listině spojenců.“
65

 Dále v listu vychází 

článek Charta Spojených národů vstoupila v platnost informující, ţe Sovětský svaz 

ratifikoval Chartu OSN.  
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Úvodní citát vydání z 7. 11. zní: „Nyní se všeobecně uznává, že sovětský lid svým obětavým 

bojem zachránil evropskou civilisaci od fašistických pogromistů. V tom je veliká zásluha 

sovětského lidu v dějinách lidstva.“ (Stalin) Vydání také cituje Molotovovu řeč dotýkající se i 

rozporů mezi mocnostmi a vznikem Organizace spojených národů (článek Velká řeč 

Molotova pro utvrzení míru): „Nyní prochází zkouškou pevnosti anglo-sovětsko-americká 

koalice, která se vytvořila během války. Ukáže se nyní, je-li tato koalice dosti silná a schopná 

řešit společně poválečné problémy. Londýnské zasedání zahraničních ministrů bylo vážnou 

výstrahou v tomto směru. [...] Tato organisace Spojených národů nemá se podobat 

Společnosti národů, která se ukázala naprosto neschopnou organisovati odpor proti agresi. 

Nová organisace nemá se stát ani nástrojem kterékoliv velmoci. Nárok kterékoliv velmoci na 

výlučné vedení je stejně neoprávněný, jako nárok na světové panství.”
66

 

Článek Přípravná komise Spojených národů zvolena (27. 11.) informuje, ţe do přípravné 

komise byli zvoleni dr. Eduardo Zuleto Angel z Kolumbije, dr. F. Manuilskij z Ukrajiny a 

Paul Henri Spaak z Belgie. 

Články Schůzka zahraničních ministrů tří velmocí v Moskvě (11. 12.) a Jsou žádoucí 

schůzky tří? (18. 12.) informují o tom, ţe velmoci budou v Moskvě debatovat o tajemství 

atomové pumy, správě Japonska, o Iránu a mírových smlouvách v Evropě. Článek Jsou 

žádoucí schůzky tří? se také podivuje nad tím, ţe některé západní tiskoviny si dovolují 

pochybovat o nutnosti schůzek mezi velmocemi a o návrzích, aby byla z hlasování Rady 

bezpečnosti vypuštěna zásada jednomyslnosti velmocí. Avšak „vůle Sovětského svazu k úzké 

spolupráci na zajištění míru a bezpečnosti je neochvějná.“
67

 

Deník Rudé právo informuje o zaloţení OSN poměrně dost, často přináší i informace, 

které ostatní deníky nemají, a to především díky citacím sovětských deníků (Izvěstija, 

Pravda). Nicméně samozřejmě převládá značně prosovětská linie deníku.  

 

 

4.3.5. Svobodné slovo 

Svobodné slovo v prvních poválečných dnech vydává ještě pod svým původním 

názvem České slovo, ovšem s přídomkem Osvobozené. Záhy se však dle nařízení 

přejmenovává na Svobodné slovo. První zmínka o konferenci v San Francisku je nicméně jiţ 
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11. 5., kdy krátký článek (Konference v San Francisku skončí v květnu?) pojednává o tom, 

ţe Spojené státy doufají, ţe konference se skončí jiţ 26. května. 

V dalším krátkém článku Také Eden opustil San Francisko z 15. 5. noviny dokonce 

citují londýnské listy, ţe přední představitelé států odjeli z konference domů a nyní se práce 

na organizaci přesune do výborů. Článek Naprostá shoda v San Francisku ze dne 20. 5. je 

naprosto shodný s článkem Naprostá shoda v Mladé frontě z 22. 5., stejně jako s článkem 

Naprostá shoda v San Francisku v Lidové demokracii dne 20. 5. i s článkem Dohoda mezi 

velmocemi v Rudém právu z téhoţ dne (20. 5.).  

Článek Konference spojeneckých národů pokračuje ze dne 22. 5. je zase totoţný jako 

článek Jednota „Velké pětky“ v Mladé frontě ze stejného dne. Ve stejný den, 22. 5., vyšel 

ještě jeden zajímavý článek, který se sice přímo netýká konference Spojených národů v San 

Francisku, ale myslím, ţe zmínění jeho obsahu dobře dokreslí atmosféru tehdejší doby. 

Článek se nazývá Věčné přátelství Československa a Sovětského svazu a popisuje 

manifestační projev přátelství Československé republiky a Sovětského svazu ve Smetanově 

síni. Cituje projevy všemoţných řečníků (autoři textu nezapomínají dodat, ţe kaţdá řečníkova 

věta byla odměněna bouřlivým potleskem). Na akci promluvil např. i ministr školství Nejedlý, 

který „hodnotil především hrdinství osvoboditelské Rudé armády, která bojovala tak skvěle, 

že se sotva najde slušný Čech, který by dnes nechoval přátelských citů k Sovětskému svazu.“ 

[...] „Stojíme před situací úplně novou, je nám zajištěna vynikající účast v slovanské politice 

Sovětského svazu.“ Ministr skončil svůj projev provoláním: „Ať žije věčné přátelství 

Československa a Sovětského svazu, ať žije velký osvoboditel nás i druhých národů, veliký 

Stalin!“ Dále na akci promlouval sovětský velvylanec V. A. Zorin: „[...] Není starého Ruska, 

je Rusko nové, mocnější – socialistické. Vaše Společnost má před kulturní veřejností veliký 

úkol, ukázat bratrskému národu nové, sovětské Rusko, nového člověka, jeho kulturu, techniku, 

vzdělanost. [...] Jde o to, ukázat pravdu o SSSR, ukázat všechna odvětví vzdělanosti, ukázat 

bohatství jazyka Puškinova, Lermontovova, Gogolova, Leninova a Stalinova. [...]“
68

 V závěru 

článku je zmíněn hudební program akce, kdy státní pěvecký sbor první ukrajinské fronty 

předvedl kantátu o Stalinovi od Alexandrova, písně prvé ukrajinské fronty od Ostapenka a 

Šihola a další. Článek je pln nekritického vděku Sovětskému svazu a zřejmě pro velký úspěch 

je stejný text otisknut ještě jednou, tentokrát na titulní straně vydání následujícího dne (23. 5.) 

pod názvem Manifestace československo-sovětského přátelství. 
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Stejně jako Rudé právo, tak i Svobodné slovo otiskuje 25. 5. děkovné telegramy 

prezidenta Beneše spojencům pod názvem: President dr. Beneš hlavám spojeneckých států. 

O den později list otiskuje ještě telegramy holandské královně, norskému králi, řeckému 

vladaři, generálu de Gaullovi a regentské radě v Bělehradě. 

Pak je v novinách otištěno pár drobných zpráviček jako: Konference v San Francisku 

úspěšně pokračuje (25. 5.) či Dánové v San Francisku (1. 6.) vysvětlující, ţe Dánové se také 

mohou konference zúčastnit, protoţe pakt proti Kominterně podepsali z donucení Němců.  

Další zpráva týkající se přímo konference v San Francisku se objevuje aţ 15. 6. –  Další 

důležitá dohoda v San Francisku. Konstatuje, ţe byla schválena „vetová formule“ stálých 

členů Rady bezpečnosti.  

V článku Trumanův plán světového míru z 16. 6. se jednak informuje o plánech 

prezidenta Trumana na „schůzku tří“, jednak je pak u článku připojena krátká zpráva, ţe 

ministr Masaryk se zúčastnil banketu u běloruské delegace. Tato informace je zajímavá z toho 

důvodu, ţe Bělorusko a Ukrajina získaly za československé podpory na konferenci 

samostatný hlas, přestoţe byly de facto součástí Sovětského svazu.  

Článek Podepsání Charty světové bezpečnosti informuje, ţe bylo stanoveno datum 

závěrečné schůze konference, na které se podepíše Charta, na úterý 26. června.  

Od článků na podobná témata otisklých v jiných denících se mírně liší článek V srpnu 

konference bezpečnosti v Londýně (26. 6.), který předpovídá, kolik členů amerického 

kongresu bude hlasovat proti Chartě, zda ji Truman bude mít schválenou ještě před „schůzkou 

tří“, a odhaduje, ţe příští konference Spojených národů se bude pravděpodobně konat v srpnu 

v Londýně. Tento článek konečně přináší i nějaké nové informace (rozdílné od ostatních 

deníků), spekulace, analýzy –  i kdyţ je to jen krátký dvousloupcový text... 

Článek Charta světové bezpečnosti schválena z 27. 6. je téměř totoţný s článkem 

Charta o „Spojených národech“ v Mladé frontě. Informuje, ţe došlo k podpisu Charty a co 

to znamená pro svět, jak zabráníme všem válkám apod.  

V článku Charta, velký nástroj míru a bezpečnosti Svobodné slovo cituje celý projev 

prezidenta Trumana stejně jako články Spojené národy spojeny zůstanou v Lidové 

demokracii z 28. 6., Cesta k trvalému světovému míru v deníku Rudé právo či Charta je 

vítězstvím nad válkou samou : Řeč presidenta Trumana a jiných delegátů po podepsání 

charty v Právu lidu také z 28. 6.  (doplněný o komentář Jana Vaňka). O den později nemůţe 

chybět článek o podpisové ceremonii Slavnost podpisů světové bezpečnosti, přinejmenším 

však obsahuje některé detaily, které v jiných denících nejsou, např. jak vypadal sál Domu 
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vyslouţilců, kde byla Charta podepsána („za velkým kulatým stolem byla v půlkruhu umístěna 

vlajka Spojených států“).
69

  

3. 7. pak noviny přinášejí krátkou zprávu (Truman o Chartě v americkém senátu), ţe 

Truman ţádal senát, ať ratifikuje Chartu, neboť „není volby mezi Chartou a něčím jiným. Buď 

charta anebo vůbec nic.“
70

 

Zajímavá je i zpráva z 4. 7. Prohlášení o politice Spojených států, která přináší teze americké 

zahraniční politiky, podle kterých USA neplánuje ţádné tajné dohody proti SSSR, avšak ani 

ţádné protibritské plány se SSSR
71

 (o pravdivosti těchto informací lze zpětně pochybovat, 

neboť USA měly spolu s Británií ze vzestupu SSSR obavy jiţ během druhé světové války a 

vedly s ním oddělené rozhovory). 

Článek Československo obstálo v San Francisku z 3. 8. je tototoţný s článkem 

Československo dobře obstálo v San Francisku v Lidové demokracii ve stejný den.  

V článku San Francisko dopadlo pro nás dobře (7.8.) noviny otiskují rozhlasový projev Jana 

Masaryka. Ten v něm po sedmi letech zdraví svou zemi od českého mikrofonu. Vyjadřuje se 

v něm i o sanfranciské konferenci: „Byla to konference dlouhá – trvala devět neděl – únavná 

a komplikovaná. Ale na dobré vědomé a svědomí vám mohu říci, že s výsledkem můžeme být 

spokojeni. Malá, skromná, ale pracovitá delegace československá pracovala velmi dobře a 

zaslouží si našich díků.“ Dále Masaryk posluchače nabádá, aby si přečetli Chartu Spojených 

národů, chválí zesnulého prezidenta Roosevelta a britského ministra zahraničních věcí 

Anthonyho Edena, ale i Molotova: „Bylo mi ctí spolupracovati se sovětským komisařem věcí 

zahraničních Molotovem, který v San Francisku hrál roli z nejdůležitějších.“
72

 

Článek Výklad o San Francisku z 9. 8. je opět stejný jako článek Konference 

Spojených národů v San Francisku v Lidové demokracii (také 9. 8.). Snad bych v něm ještě 

zdůraznila pasáţ: „K vojenské intervenci jest pak nutno pověření Bezpečnostní rady. Jedinou 

výjimkou, která se také dotýká zájmů Československa, je ta, že obranné smlouvy, namířené 

proti eventuálnímu obnovení útoku ze strany zemí, které v této válce byly nepřítelem 

Spojených národů, mají působnost samočinnou a zákroky podle nich nepodléhají zvláštnímu 

schválení Rady bezpečnosti. Ta převezme v těchto případech odpovědnost jenom tenkráte, 
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když o to účastníci takových smluv požádají.“
73

 Tato formule by ospravedlňovala i sovětsko-

československý útok proti Německu pod záminkou „eventuálního obnovení útoku“ z jeho 

strany, aniţ by útok musel být schválen Radou bezpečnosti.  

V průběhu měsíce srpna noviny otiskují ještě několik článků týkajících se Spojených 

národů: Zasedání komise spojených národů (10. 8.) informující o první schůzce v Londýně, 

rozhlasový projev prezidenta Trumana Pro zajištění věčného míru (11. 8.), který je z části 

podobný s článkem Spojené státy, nejmocnější národ dějin, uvědomují si své mravní závazky 

vůči míru světa v Lidové demokracii 11. 8., podává však celý projev Trumana, ve kterém 

například zmiňuje i způsob rozdělení válečných německých reparací mezi spojence: „Tato 

zásada, že reparace budou rozvrhovány podle (okupačních) pásem, způsobí mezi spojenci 

méně nesnází, než základna, o níž se původně mluvilo v Jaltě. Nesnází této formule však je, že 

průmyslové zařízení, jehož není potřebí pro německé mírové hospodářství, není v okupačních 

pásmech rovnoměrně rozděleno. V západních pásmech je ho mnohem vyšší procento, než 

v pásmu východním, jež je většinou věnováno zemědělství a výrobě surovin. Aby rozdělení 

bylo rovnoměrné a aby Sovětskému svazu a Polsku byl poskytnut náležitý podíl ve výši asi 

50%, bylo rozhodnuto, že bez jakékoliv úhrady jim bude na reparacích reservováno 10% 

průmyslové výstroje západních pásem. [...]”
74

 

Dále krátká zpráva Turci schválili chartu Spojených národů (21. 8.) píšící: 

“Definitivně konsolidovati toto (mezinárodní) postavení (Turecka) ovšem nelze, dokud 

nebudou navázány uspokojivé styky se Sovětským svazem, který s pětiměsíční lhůtou 

vypověděl pakt s Tureckem”
75

 Článek tím naráţí na sovětsko-turecký spor o správu Dardanel.  

Další srpnové články týkající se Spojených národů většinou informují o podepsání Charty 

jednotlivými státy (23. srpna vychází zpráva SSSR ratifikoval Chartu, vycházející z podkladů 

sovětského deníku Izvěstije. O den později pak v článku Buď spolupráce nebo zničení světa 

deník informuje o zahájení rozpravy o Chartě Spojených národů v Anglii).  

21. 9. list informuje o tom, ţe i česká vláda se rozhodla doporučit prezidentovi 

Benešovi k ratifikaci chartu Spojených národů (Vláda ratifikovala Chartu Spojených 

národů). Vedle této informace však zpráva obsahuje i další témata, o kterých vláda jednala 
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(hospodářská pomoc Slovensku, opatření při sklizni ovoce a zeleniny, zkrácení soudcovské 

čekatelské doby atd.).  

Během října pak vychází články lehce se dotýkající Spojených národů, ale spíše 

Postupimské a Londýnské konference. Novináři v nich jiţ mírně poukazují na rozpory 

v amerických a sovětských stanoviscích (například ve věci Dardanel či mírové smlouvy 

s Itálií).  

Rozpory mezi mocnostmi jsou cítit i z článku O dědictví Společnosti národů (14. 10.), 

ve kterém se informuje o rozhovorech v Londýně na téma, které úkoly má OSN od 

Společnosti národů přebrat. Sovětský svaz a Austrálie jsou proti přebrání hospodářských a 

zdravotnických úkolů Společnosti národů, neboť argumentují, ţe mezi věcmi politickými a 

hospodářskými nelze ostře rozlišovat. Při schvalování tedy hlasují proti přejímání dědictví 

Společnosti národů, Československo a Jugoslávie se zdrţují hlasování (jako jiţ na konferenci 

v San Francisku, Československo tradičně hlasuje buď se Sovětským svazem, či se zdrţí 

hlasování).  

Líčení rozporů pokračuje v článku Porady velmocí v Londýně (18. 10.), ve kterém list 

informuje, ţe Sovětský svaz je proti těsným stykům OSN a Mezinárodním úřadem práce, 

„který dříve byl orgánem Společnosti národů, z níž, jak známo, byl Sovětský svaz vyloučen 

pro zimní válku s Finskem.“
76

 Velmi překvapivě tedy list informuje o těchto rozporech, které 

nestavějí Sovětský svaz vţdy do toho nejpozitivnějšího světla, a o kterých mlčí ostatní deníky.  

Neblahý budoucí vývoj v americko-sovětských vztazích projevující se neochotou 

k odzbrojení naznačuje i článek President Truman pro stálou armádu (25. 10.): „Naše 

rozhodnutí zachovati svou sílu – praví prezident Truman v poselství – nijak neznamená, že 

bychom nedůvěřovali organisaci Spojených národů. Naopak, hodláme splnit všechny své 

povinnosti a závazky, jak nám to předepisuje charta Spojených národů. [...] Dokud si nejsme 

jisti – praví president dále – že mír je pevný a bezpečný, dotud musíme si zachovat svoje 

prvenství na souši, na moři a ve vzduchu.“
77

 

Článek Organisace Spojených národů uskutečněna (26. 10.) píše: „Polsko, sovětská 

Ukrajina, Bílá Rus a RSFSR ratifikovaly včera Chartu Spojených národů a tím dovršily 

potřebný počet podpisů, aby Charta a tím i organisace Spojených národů, navržená na 
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konferenci v San Francisku, vstoupily v platnost.“
78

 Článek dále informuje, ţe první zasedání 

proběhne pravděpodobně 4. prosince v Londýně a ţe sídlo OSN bude v USA, s čímţ 

nesouhlasí britský list Manchester Guardian.   

Pro vypozorování budoucího vývoje a veřejného rozdělení sfér vlivu je zajímavý i 

článek Bevin o Trumanových zásadách (9. 11.): „Politiku míru pokládá Bevin za zcela 

převládající problém a žádá proto velké mocnosti, aby řekly otevřeně své názory. Pokud jde o 

britská jednání s Francií, Holandskem, Belgií a Skandinávií, Bevin se domnívá, že je britská 

vláda oprávněna upravovat dobré sousedské vztahy ke svému okolí stejně jako kterákoli jiná 

země. Naopak zase neučiní Velká Britannie nic, co by škodilo Sovětskému svazu ve 

východních zemích.“
79

 

Článek Kde bude sídlo Spojených národů (6. 12.) spekuluje, kdo bude prvním generálním 

tajemníkem OSN, zda bývalý ministr zahraničních věcí USA Stettinius či bývalý britský 

ministr zahraničních věcí Eden. Také zmiňuje podmínky pro město, které by se mohlo stát 

sídlem OSN:„Politické poměry hostitelského státu a všeobecný ráz jeho tisku, jakož i 

veřejného mínění musí být v souladu s duchem charty Spojených národů: město, které bude 

zvoleno za sídlo Spojených národů, musí být snadno přístupné a musí mít rozhlasovou stanici 

a letiště. Je třeba, aby to bylo město v území, jehož obyvatelstvo mluví jedním z jednacích 

jazyků Spojených národů, t. j. anglicky nebo francouzsky: dále je třeba, aby bylo zajištěno 

řádné ubytování pro personál a delegáty, jakož i všechno, co je nutné ke zřízení tiskáren, a 

možnost získávat pozemky a budovy. Dále bylo ujednáno, že v zásadě mají býti všechny 

úřadovny Spojených národů, s výjimkou Mezinárodního soudního dvora, soustředěny do 

jednoho města.“
80

 

V některých listopadových a prosincových článcích dotýkajících se OSN je také 

zmíněn rozpor mezi SSSR a ostatními velmocemi o to, komu bude svěřeno tajemství atomové 

energie, zda všem členům bezpečnostní rady OSN (tedy i SSSR) či pouze „anglosaské velké 

trojce“
81

, tedy USA, Velké Británii a Kanadě. Články také zmiňují neshodu ohledně situace 

v Iránu, kde Sovětský svaz podporoval nezávislost iránského Azerbajdţanu, Irán zase ţádal 

pomoc Spojených národů při řešení problému.  
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Článek Kdy plenum Spojených národů (19. 11.) informuje, ţe konference OSN 

v Londýně asi začne později neţ 10. ledna, protoţe je potřeba vyřešit některé neshody, hlavně 

ohledně atomové energie a sídla OSN.  

Zajímavý je (nepodepsaný) sloupek nazvaný Cestou ke Spojeným národům z 19. 12. 

Poměrně realisticky přibliţuje situaci na konferenci v Moskvě, jak se nejdříve jednání kvůli 

neshodám ocitla na mrtvém bodě a jak se snad nyní obrací věci k lepšímu. Velmi upřímně se 

v něm píše: „O to tedy v Moskvě jde. Vyložit plány a obnovit ovzduší přátelského porozumění. 

Tím jsou zároveň zaplašeny obavy, že si velká trojka osobuje právo řešit problémy, které 

náležejí širšímu foru. Velká Britannie a Spojené státy se však nevzdávají úmyslu postavit 

utváření poválečného světa na širokou základnu a pozvat k rozhodování o budoucnosti nejen 

velké, nýbrž i malé. Mají v úmyslu vytvořit za účasti všech opravdový světový parlament, ba i 

opravdovou světovou vládu. Snad je k uskutečnění takového cíle ještě daleko, ale je to cíl, 

který stojí za trochu úsilí. Je ovšem třeba, aby na něm pracovali všichni. Bez Sovětského 

svazu by se nezdařil. Proto je moskevská schůzka tak důležitá. Je zastávkou na cestě 

k velikému cíli.“
82

  

V článku Evropský úřad Spojených národů (23. 12.) se píše, ţe Londýn se smířil, ţe 

sídlo OSN bude v USA, nicméně bude naléhat na zřízení evropské pobočky.  

A na závěr článek Mezník v poválečném vývoji světa (29. 12.) informuje o výsledcích 

moskevské konference, na které se vyřešily mnohé rozpory mezi velmocemi (mírové 

smlouvy, kontrola Japonska, Koreje, svěření atomového tajemství Bezpečnostní radě), tudíţ 

konference v Londýně nestojí nic v cestě, konstatuje autor optimisticky (snad kromě 

iránského problému) a uzavírá článek slovy: „Vánoce 1945 přinesly lidstvu nejbohatějšího 

‚Ježíška‟“
83

 

Deník Svobodné slovo informoval o událostech kolem vzniku Organizace spojených 

národů poměrně rozsáhle. Zpočátku zastával také velmi prosovětskou pozici, v druhé 

polovině roku je znatelný mírný obrat, kdy deník nezamlčuje i některá sporná témata 

(vyloučení SSSR ze Společnosti národů za válku proti Finsku, spory ohledně mírových 

smluv, kontroly Japonska, atomového tajemství atd.) 
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4.4. Shrnutí obsahu dobových periodik  

Deníky informovaly o vzniku OSN velmi uniformně, zprávy většinou doslova 

přejímaly od tiskových agentur, sovětského deníku Izvěstija, moţná i od sebe navzájem.  

Obsah mnoha článků v jednotlivých denících se často překrýval (i včetně perexu) a 

pokud se články lišily, tak hlavně v pouţitých citacích. Ze článků je patrno, ţe jiţ v roce 1945 

nemůţeme zdaleka mluvit o svobodě slova v československém tisku. A to jednak z omezení 

moţnosti vydávání novin pouze na určité politické strany a organizace a zákazu soukromého 

vlastnictví tisku, z přeformulování poslání tisku (tisk měl slouţit republice a lidu), 

z personálních změn v redakcích a předkládání témat, o kterých by bylo dobré psát. Všechny 

noviny nehledě na politickou orientaci respektují novou prosovětskou lini Československa a 

nevyjdařují o ní nejmenší pochybnosti. Nicméně přece jenom bychom mohli mezi 

jednotlivými deníky najít rozdíly v míře vychvalování Sovětského svazu a v míře informování 

o událostech kolem zaloţení Organizace spojených národů. Tyto rozdíly, zdá se, korespondují 

s politickou orientací deníku. Nejvíce zpráv o zaloţení OSN a nejméně prosovětsky publikuje 

deník Svobodné slovo vedené šéfredaktorem Karlem Novým, tiskový orgán Československé 

strany národně socialistické (ČSNS), která byla jednou z hlavních protikomunistických stran 

bojujících za demokracii a její členové iniciovali v únoru 1948 demisi demokratických členů 

vlády.
84 

Přestoţe jeho styl psaní ani zdaleka nemůţeme označit za kritický k Sovětskému 

svazu, alespoň nezamlčuje rozpory, které především ke konci roku 1945 mezi Sovětským 

svazem a ostatními velmocemi vznikly (rozpory ohledně sdělení tajemství na výrobu atomové 

pumy, ohledně mírových smluv v Evropě, kontroly Japonska a Koreje). Především od září 

roku 1945 se zdá, ţe deník nabírá více kritický tón, coţ můţe být způsobeno jednak jistým 

vystřízlivěním z opojení naším osvoboditelem-Sovětským svazem, jednak i uvědoměním si 

změn v československé politice (např. masivní znárodňování).   

Na druhém místě se v počtu otisknutých zpráv a v mém subjektivním hledisku objektivnosti 

(v obecném pojetí lze o objektivnosti v roce 1945 asi těţko hovořit) umístil deník Lidová 

demokracie, tiskový orgán jediné české nesocialistické strany v Národní frontě, křesťanské  

Československé strany lidové (ČSL), která do roku 1948 taktéţ stála v opozici proti 

komunistům.
 85 

I kdyţ musím přiznat, ţe jsem od tohoto deníku čekala větší vyváţenost zpráv, 

vzhledem k tomu, ţe např. časopis Obzory, který byl taktéţ vydáván Československou 

stranou lidovou, byl v psaní mnohem odváţnější. Na podzim 1945 kriticky informoval o 
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odsunu Němců a násilí vůči Němcům i Čechům, stejně jako o tom, ţe místa v armádě jsou 

přednostně dávána domácím vojákům (i bývalým kolaborantům) spíše neţ západním letcům. 

List byl za to ze strany ministra Kopeckého velmi kritizován, dočasně zakázán, redaktoři byli 

vystaveni trestnímu stíhání, dokud mu opět na konci prosince 1945 vydávání nepovolil 

(Bednařík, P.; 2004, s. 142). Do takto kritického psaní se Lidová demokracie ani zdaleka 

nepustila.  

Na pomyslné třetí místo bych umístila deník Mladá fronta, nestranický deník 

vydávaný Svazem české mládeţe (SČM). Pojem nestranický je trochu zavádějící, neboť deník 

vydával SČM, organizace podporující Komunistickou stranou Československa. O zaloţení 

OSN píše poměrně řídce. Zprávy ze San Franciska obvykle zaujímají pouze pár řádek, titulní 

místo si získaly pouze články Zájmy SSSR se nesrazí se zájmy USA a článek Charta o 

„Spojených národech“. 

Na závěr bych umístila deníky Právo lidu, tiskový orgán Československé sociální 

demokracie – ČSSD, která sice nebyla komunisticou stranou, nicméně její směřování výrazně 

určoval prokomunistický předseda Zdeněk Fierlinger, bývalý velvyslanec v SSSR a osoba 

z velké části zodpovědná za naše nerovnoprávné postavení ve vztahu k Moskvě. Právo lidu 

psalo o vzniku Organizace spojených národů poměrně řídce, hlavně v druhé polovině roku. 

Články vyznívaly prosovětsky, ovšem ne výrazněji víc neţ například články v Mladé frontě.  

Nejvíce prosovětsky psalo logicky Rudé právo, tiskový orgán Komunistické strany 

Československa. Na druhou stranu však informovalo o zaloţení Organizace spojených národů 

poměrně obšírně, na rozdíl například od deníku Právo lidu. Rudé právo často pouţívalo 

sovětskou tiskovou agenturu TASS i sovětské deníky Izvěstija a Pravda, často tedy přineslo i 

citace, které ani jeden z ostatních deníků neměl.  

Čím byla způsobena poměrně velká uniformnost ve stylu a obsahu psaní v tehdejším 

Československu? Vedle tlaku ministerstva informací, předkládání témat, o nichţ se má psát, a 

personálních změn v redakcích, to bylo jistě způsobeno i upřímnou a naivní vírou novinářů 

v našeho osvoboditele, Svaz sovětských socialistických republik. Listy také očividně neměly 

zahraniční zpravodaje (pravděpodobně z důvodu nedostatku peněz), takţe při svém psaní byly 

odkázány na jiné zdroje, povětšinou tiskové agentury, občas výběr ze zahraničního tisku. 

Tento výběr však byl velmi tendenční – zamlčoval články kritické k Sovětskému svazu, či se 

nad nimi pohoršoval, a naopak vyzdvihoval články píšící o Sovětském svazu pozitivně. 

Vzhledem k této omezenosti zdrojů informací píší noviny hodně jednotně, často citují pouze 

agenturu ČTK, takţe jsou pak texty ve všech novinách takřka identické (či dokonce úplně 

identické).  
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ZÁVĚR 

 

Záměrem mé práce bylo jednak pojednat o vzniku Organizace spojených národů s důrazem na 

úlohu, kterou sehrálo Československo při jejím zaloţení, jednak studovat články v dobových 

československých denících, které o této události referovaly v období květen–prosinec 1945 a 

analyzovat jejich obsah. Chtěla jsem porovnat rozsah a obsah článků v jednotlivých 

periodikách a zjistit, zda byly určovány politickou orientací daného periodika.  

V první polovině práce jsem přiblíţila okolnosti vzniku Organizace spojených národů. Zjistila 

jsem při tom, jak se rozchází ve způsobu informování o vzniku OSN česká odborná literatura 

napsaná v době komunismu (Azud, Hulinský, Potočný, Suja) a literatura napsaná po roce 

1989 (Fischl, Kosatík, Kolář, Vaněk), to vše jsem porovnala i s literaturou zahraniční (Boyd, 

Barres, Dolivet, Kennedy, Simons, Schlesinger, Vogler)  

Je potěšující, ţe zakládajícím členem OSN bylo i Československo. Méně potěšující však je, ţe 

rezignovalo na některé ze svých předválečných a válečných postojů (např. spolupráce 

s polskou exilovou vládou) a na konferenci vystupovalo v duchu sovětské linie. 

V druhé části práce jsem se zaměřila na analýzu československého dobového tisku (deníků 

Lidové demokracie, Mladé fronty, Práva lidu, Rudého práva a Svobodného slova). Potvrdila 

se má hypotéza, ţe deníky jiţ v roce 1945 nepsaly nezávisle, přestoţe oficiální cenzura ještě 

nebyla právně zakotvena. Ani jeden deník nepsal kriticky o Sovětském svazu či vystupování 

československé reprezentace. Nicméně přece jenom můţeme vidět rozdíl v rozsahu a obsahu 

článků mezi jednotlivými periodiky, patrně vlivem politické orientace deníku. Nejvíce a 

zdánlivě nejobjektivněji (ve velkých uvozovkách) informují deníky vydáváné stranami 

v opozici vůči komunistům (Svobodné slovo a Lidová demokracie). Deníky vydávané 

komunisty (Rudé právo) či stranou s komunisty sympatizující (Právo lidu), i nestranický 

(avšak názorově levicový) deník Mladá fronta informují o vzniku Organizace spojených 

národů poměrně spoře a ke kritice Sovětského svazu či Československa se vůbec neodvaţují, 

právě naopak neustále zdůrazňují naše československo-sovětské přátelství.  
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RESUMÉ    
 

Práce se zabývá otázkou vzniku Organizace Spojených národů v roce 1945 a organizacemi, 

jeţ jejímu vzniku předcházely. Popisuje okolnosti vzniku OSN na konferenci v San 

Francisku, která se konala 25. 4. –  26. 6. 1945 a mírně nastiňuje vnitropolitickou situaci, 

která ovlivňovala naše vystupování na konferenci. Blíţe se věnuje našemu působení na 

sanfranciské konferenci, především pak postoji československého ministra zahraničí Jana 

Masaryka, který před druhou světovou válkou a během ní vystupoval jako velmi prozápadní 

politik, na konferenci se však postavil za zájmy Sovětského svazu (např. při hlasování o účasti 

Ukrajiny a Běloruska na konferenci či při hlasování o zástupcích polské lublinské vlády). 

Práce také seznamuje s preambulí Charty a s cíly a zásadami Organizace Spojených národů, 

které jsou uvedeny v Chartě, stejně jako s dodatky k Chartě, prvním Valném shromáţdění a 

sídlem OSN a prvním generálním tajemníkem OSN.  

Druhá část práce se věnuje článkům v dobovém československém tisku, které se vzniku OSN 

dotýkaly. Nejprve je popsána mediální situace v Československu v roce 1945, poté jsou 

představena média, která jsem si vybrala k analýze a zdůvodnila jejich výběr. Šlo o tyto 

deníky: Lidová demokracie, Mladá fronta, Právo lidu, Rudé právo a Svobodné slovo. Tyto 

deníky byly celostátní, česky psané, vycházely v období červen-prosinec 1945 a byly 

vydávány stranami zastoupenými v Národní frontě (kromě deníku Mladá fronta, kterou 

vydával Svaz české mládeţe, levicová organizace podporující KSČ).  

Analýza článků ukazuje, ţe i kdyţ v té době nefungoval ţádný cenzurní orgán, novináři psali 

velmi prosovětsky, ať uţ kvůli personálním čistkám v redakcích, kvůli strachu z následků, z 

nedostatku informací či v naivní víře v Sovětský svaz. Pravděpodobně to však bylo kvůli 

všem těmto důvodům dohromady.  

 

 

SUMMARY 
 

The paper pursues the formation of the United Nations Organization in 1945 and 

organizations that preceded. It describes the circumstances of the origin of UN at the 

establishing conference in San Francisko 25. 4. –  26. 6. 1945. and it describes a little bit the 

domestic political situation that was influencing our performance at the conference.  

It concerns more in detail the San Francisco Conference, particularly the position of the 

Czechoslovak Minister of Foreign Affairs Jan Masaryk. He acted as a very pro-Western 

politician before and during World War II, but at the conference he stood for the interestes of 
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the Soviet Union (p.e. he voted for the participation of Ukraine and Belarus at the conference 

or he supported attendance of representatives of the Polish Lublin government).  

Then the paper also introduces the preamble of the United Nations Chart and the aims and 

policies of the UN that are written in the Charter, as well as amendments to the Charter, the 

seat of the UN, the first General Assembly and the first UN Secretary General. 

The second part of the paper introduces the articles in press that were reporting about the UN 

creation. Firstly it describes the media situation in Czechoslovakia in 1945, then it introduces 

the newspapers that I chose for analysis and it justifies this selection. I chose the following 

newspapers: Lidová demokracie, Mladá fronta, Právo lidu, Rudé právo and Svobodné slovo. 

Those daily newspapers were written in Czech, they were published in the period of June–

December 1945 and they were published by political parties that were represented in the 

National Front (only the journal Mladá fronta was published by the Czech Union of Youth, an 

organization that supported the Czechoslovak Communist Party).  

The analysis of the articles shows that although there was no official censorship, the 

journalists wrote in a very pro-Soviet line. The reason rests unclear – either they were affraid 

of the consequences, either because of the changes in the personnel of the redactions or there 

was a lack of information or they had a naive belief in the Soviet Union. Very probably it was 

because of a mixture of all of these facts.  
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strany Československa. 12.10.1945, roč. 1, č. 132, s. 1. 

REUTER. První zasedání Spojených národů 4. prosince. Rudé právo: Ústřední orgán 

komunistické strany Československa. 19.10.1945, roč. 1, č. 138, s. 1. 

REUTER. Trumanovo poselství ke kongresu. Rudé právo: Ústřední orgán komunistické 

strany Československa. 24.10.1945, roč. 1, č. 142, s. 1. 

REUTER. Charta Spojených národů vstoupila v platnost. Rudé právo: Ústřední orgán 

komunistické strany Československa. 27.10.1945, roč. 1, č. 145, s. 1. 

NESG. Velká řeč Molotova pro utvrzení míru. Rudé právo: Ústřední orgán komunistické 

strany Československa. 7.11.1945, roč. 1, č. 154, s. 1. 

REUTER. Bez SSSR nemoţno řešit světové problémy. Rudé právo: Ústřední orgán 

komunistické strany Československa. 23.11.1945, roč. 1, č. 145, s. 1. 

REUTER. Bez SSSR nemoţno řešit světové problémy. Rudé právo: Ústřední orgán 

komunistické strany Československa. 23.11.1945, roč. 1, č. 168, s. 1. 

REUTER. Přípravná komise Spojených národů zvolena. Rudé právo: Ústřední orgán 

komunistické strany Československa. 27.11.1945, roč. 1, č. 171, s. 1. 

REUTER. Schůzka zahraničních ministrů tří velmocí v Moskvě. Rudé právo: Ústřední orgán 

komunistické strany Československa. 11.12.1945, roč. 1, č. 182, s. 1. 

NOVOJE VREMJA. Jsou ţádoucí schůzky tří?. Rudé právo: Ústřední orgán komunistické 

strany Československa. 18.12.1945, roč. 1, č. 188, s. 1. 

 

 

Svobodné slovo:  

ČTK. Konference v San Francisku skončí v květnu?. Osvobozené české slovo. 11.5.1945, roč. 

1, č. 5, s. 1. 
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NESG. Také Eden opustil San Francisko. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 16.5.1945, roč. 1, č. 5, s. 1. 

ČTK. Naprostá shoda v San Francisku. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně 

soc. 20.5.1945, roč. 1, č. 9, s. 2. 

NESG. Věčné přátelství Československa a Sovětského svazu. Svobodné slovo: Ústřední 

orgán ČSL. strany národně soc. 22.5.1945, roč. 1, č. 8, s. 1. 

ČTK. Konference spojeneckých národů pokračuje. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 23.5.1945, roč. 1, č. 10, s. 1. 

ČTK. Manifestace československo-sovětského přátelství. Svobodné slovo: Ústřední orgán 

ČSL. strany národně soc. 23.5.1945, roč. 1, č. 10, s. 1. 

ČTK. President dr. Beneš hlavám spojeneckých států. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 25.5.1945, roč. 1, č. 12, s. 1. 

ČTK. Konference v San Francisku úspěšně pokračuje. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 25.5.1945, roč. 1, č. 12, s. 2. 

ČTK. President dr. Beneš představitelům spojeneckých národů. Svobodné slovo: Ústřední 

orgán ČSL. strany národně soc. 26.5.1945, roč. 1, č. 13, s. 1. 

ČTK. Dánové v San Francisku. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně soc. 

1.6.1945, roč. 1, č. 18, s. 1. 

ČTK. Další důleţitá dohoda v San Francisku. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 15.6.1945, roč. 1, č. 30, s. 1. 

ČTK. Trumanův plán světového míru. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně 

soc. 16.6.1945, roč. 1, č. 31, s. 1. 

ČTK. Podepsání Charty světové bezpečnosti. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 22.6.1945, roč. 1, č. 36, s. 1. 

ČTK. V srpnu konference bezpečnosti v Londýně. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 26.6.1945, roč. 1, č. 39, s. 1. 

ČTK. Charta světové bezpečnosti schválena. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 27.6.1945, roč. 1, č. 40, s. 1. 

ČTK. Truman přiletěl do San Franciska. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 27.6.1945, roč. 1, č. 40, s. 1. 

REUTER. Charta, velký nástroj míru a bezpečnosti. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 28.6.1945, roč. 1, č. 41, s. 2. 

ČTK. Slavnost podpisů světové bezpečnosti. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 29.6.1945, roč. 1, č. 42, s. 2. 

INDEPENDENCE. Stettinius odstoupil. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 29.6.1945, roč. 1, č. 42, s. 3. 

REUTER. Truman o Chartě v americkém senátu. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 3.7.1945, roč. 1, č. 45, s. 2. 

REUTER. Prohlášení o politice Spojených států. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 4.7.1945, roč. 1, č. 46, s. 2. 

NESG. Československo obstálo v San Francisku. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 3.8.1945, roč. 1, č. 71, s. 1. 

NESG. San Francisko dopadlo pro nás dobře. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 7.8.1945, roč. 1, č. 74, s. 2. 

NESG. Výklad o San Francisku. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně soc. 

9.8.1945, roč. 1, č. 76, s. 1, 2. 

NESG. Zasedání komise Spojených národů. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 10.8.1945, roč. 1, č. 77, s. 2. 

REUTER. Pro zajištění věčného míru. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně 

soc. 11.8.1945, roč. 1, č. 78, s. 1, 2. 
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REUTER. Turci schválili Chartu Spojených národů. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 21.8.1945, roč. 1, č. 85, s. 2. 

TASS. SSSR ratifikoval Chartu. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně soc. 

23.8.1945, roč. 1, č. 87, s. 1. 

REUTER. Buď spolupráce nebo zničení světa. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 24.8.1945, roč. 1, č. 88, s. 1. 

REUTER. USA nemají Franca v oblibě. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 25.8.1945, roč. 1, č. 89, s. 1. 

ČTK. Vláda ratifikovala Chartu Spojených národů. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 21.9.1945, roč. 1, č. 112, s. 1. 

ČTK. O dědictví společnosti národů. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně 

soc. 14.10.1945, roč. 1, č. 131, s. 1. 

REUTER. Porady velmocí v Londýně. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně 

soc. 18.10.1945, roč. 1, č. 134, s. 1. 

REUTER. President Truman pro stálou armádu. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 25.10.1945, roč. 1, č. 140, s. 1. 

VZ. Organisace Spojených národů uskutečněna. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 26.10.1945, roč. 1, č. 141, s. 2. 

BZ. Bevin o Trumanových zásadách. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně 

soc. 9.11.1945, roč. 1, č. 153, s. 1. 

REUTER. Spojenecká blahopřání Sovětskému svazu. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 9.11.1945, roč. 1, č. 153, s. 1. 

BZ. Atlee odjel do Washingtonu. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně soc. 

11.11.1945, roč. 1, č. 155, s. 1. 

ČTK. Kde bude sídlo Spojených národů. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 6.12.1945, roč. 1, č. 176, s. 1. 

REUTER. Kdy plenum Spojených národů. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 19.12.1945, roč. 1, č. 187, s. 1. 

REUTER. Iránská vláda protestuje. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně 

soc. 19.12.1945, roč. 1, č. 187, s. 1. 

T. Cestou ke Spojeným národům. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně soc. 

19.12.1945, roč. 1, č. 187, s. 1. 

REUTER. Evropský úřad Spojených národů. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 23.12.1945, roč. 1, č. 191, s. 1. 

REUTER. Spojené národy k otázce kolonií. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany 

národně soc. 27.12.1945, roč. 1, č. 192, s. 3. 

IP. Atlee na zasedání organisace Spojených národů. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. 

strany národně soc. 28.12.1945, roč. 1, č. 193, s. 3. 

T. Mezník v poválečném vývoji světa. Svobodné slovo: Ústřední orgán ČSL. strany národně 

soc. 29.12.1945, roč. 1, č. 194, s. 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 


