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Anotace (abstrakt) 

Diplomová práce se zaměřuje na československé rozhlasové vysílání v rámci britské 

rozhlasové společnosti BBC od září 1939 (tedy od samotného zahájení českého programu 

BBC) do konce druhé světové války, na němž se po částečném uznání československé 

exilové vlády britskou stranou v létě 1940 začali podílet i zástupci československé 

politické reprezentace. Jejím hlavním tématem jsou rozhlasové projevy Jana Masaryka, 

bývalého dlouholetého československého vyslance v Londýně a budoucího exilového 

ministra zahraničních věcí, který český program BBC pro posluchače v protektorátu 8. září 

1939 zahájil a který v něm začal pravidelně jednou týdně vystupovat v únoru 1940. Práce 

analyzuje, jakým způsobem se snažil ve svých komentářích povzbuzovat sebevědomí 

českého národa a anulovat tak germanizační snahy okupantů a českých kolaborantů o 

reinterpretaci českého historického příběhu, a jakými ideologickými zbraněmi Masaryk 

vytvářel obraz malého, leč vnitřně silného a vyspělého československého národa, morálně 

převyšujícího svého dědičného německého nepřítele, který jako rétorický štít stavěl proti 

nacistickým výkladům o údajném českém kmeni, jenž se vrátil do lůna novodobé Svaté říše 

římské, jejíž byl podle nacistické propagandy přirozenou součástí. 

 

 

Abstract 

This thesis focuses on Czechoslovak radio broadcasting on BBC from September 1939 

(when the separate Czech program started there) to the end of World War II in which 

there were participating political representatives of Czechoslovakia after partial 

recognition of Czechoslovak government in the exile by the British government in summer 

of 1940. Main theme of the thesis are the radio speeches of Jan Masaryk, the former 

(longtime) Czechoslovak ambassador in London and future Minister of Foreign Affairs of 

the exile government. He launched the Czech Programme of BBC for listeners in the 



   

Protectorate on 8th September 1939 and began to appear on the waves regularly once a 

week in February 1940. The thesis analyzes how he tried (in his speeches and comments) 

to encourage self-confidence of the nation, how he tried to nullify germanization 

endeavors of occupiers and quislings to reinterpret Czech historical narrative and by 

usage of what ideological weapons he was creating the image of small, but internally 

strong and mature Czechoslovak nation, morally exceeding its inherent German enemy. He 

used this story as a rhetorical shield against the Nazi interpretation of the Czech tribe, who 

returned to the womb of the modern Holy Roman Empire, where it belongs as natural part 

– by the words of the Nazi propaganda. 
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Úvod 
 

Na konci září roku 1938 uzavřel Adolf Hitler s představiteli Velké Británie, Francie a Itálie 

mnichovskou dohodu, která Československu nařizovala vzdát se do deseti dnů sudetského 

pohraničí ve prospěch Německa. Dojednání dohody zničilo naděje, které Československo, 

ohrožované německým agresorem, jenž se netajil svými expanzivními ambicemi 

v prostoru československého státu, vkládalo do svých západních spojenců, především 

Francie, na jejíž politickou a vojenskou pomoc spoléhalo. Definitivně rovněž vyvrátilo 

poslední zbytky optimistických úvah těch, kteří navzdory zvyšujícím se německým 

požadavkům podporovaným stupňující se nacistickou propagandistickou válkou 1 

v průběhu třicátých let dosud věřili v možnost zachování československých pozic. Své 

dosavadní přesvědčení posilovali důvěrou v postavení, jaké si Československo během 

dvaceti let své existence vybudovalo, v perspektivnost mladé demokratické země a jejích 

občanů i v možnost vzájemného soužití s německou velmocí při vzájemném respektu obou 

režimů.2  

 

Koexistence obou zemí byla však nyní zásadně narušena. Ztratila se nejistota, s níž Češi, 

nyní již nekrytí záštitou rakouské monarchie, doposud pohlíželi na neklidný národ za 

svými západními hranicemi. Německo se skrze svého vůdce těm prozíravým definitivně 

představilo jako velmoc, kterou před dobyvačnou válkou v Evropě nezastaví ani jednání, 

ani ústupky opatrných politiků. 

 

Poválečné uspořádání Evropy, jejíž součástí bylo jako jeden z nástupnických států 

rakousko-uherské monarchie samostatné Československo, se zhroutilo a hluboký otřes 

zasáhl i sebedůvěru českého národa,3 jenž se v průběhu třicátých let stále více zaštiťoval 

vlastním obrazem statečného, vzdělaného, uvědomělého a odhodlaného lidu, který 

nepodlehne nacistickému režimu Adolfa Hitlera.4  Zdrtil jej přijatý mnichovský diktát, 

řízený rozpad země a nastolený protektorát, jímž byla ukončena dosavadní existence 

československého státu. Tomu předcházelo necelých šest měsíců druhé republiky, během 

nichž velkou část české společnosti ovládly pocity zoufalství a poraženectví, které se 

přetavily v kritiku demokracie i jejích předmnichovských představitelů, v odsuzování 

veřejně známých osobností spjatých s první republikou i v protižidovská opatření a v sílící 

fašizaci společnosti.5 Deprese z kapitulace bez boje posílila pochybnosti o životaschopnosti 

českého národa a vytvořila prostor pro ty, kteří Československo již zatratili, jako byl 

například důstojník Emanuel Moravec, pozdější aktivistický kolaborant a od roku 1942 

                                                             
1 VAUGHAN, David. Bitva o vlny: rozhlas v mnichovské krizi. Praha: Radioservis, 2008, s. 56. 
2 SOUKUPOVÁ, Blanka. Český sebevědomý sen a evropská realita: reflexe Německa, Rakouska a českých Němců v 
české demokratické společnosti první republiky. Praha: SOFIS, 2002, s. 57. 
3 Tamtéž, s. 148. 
4 Tamtéž, s. 78. 
5 KURAL, Václav. Češi, Němci a mnichovská křižovatka. Praha: Karolinum, 2002, s. 158. 
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protektorátní ministr školství a lidové osvěty, který až do přijetí mnichovské dohody ostře 

vystupoval proti mezinárodním ústupkům vůči Hitlerovi a podporoval variantu aktivní 

obrany proti německé agresi.6 Už 5. října 1938 ale napsal pod svým pseudonymem do 

Lidových novin, že není na místě mluvit o zradě a vinit někoho jiného než sebe: „Dějiny 

neznají naivnějšího národa a naivnější politiky, jako ta, kterou jsme páchali po dvacet let 

života našeho státu. (…) Německé politice se podařilo nás vojensky dokonale paralyzovat. 

Nečiňme si o této pravdě už žádné iluse. Proto naše politika musí, ať se nám to chce nebo 

ne, najíti nakonec dobrý poměr k Německu, se kterým bychom se byli snad už dávno 

dohovořili, kdyby býval ‚šlechetný‘ západ nám stále nehrozil vypověděním spojenectví.“7 

 

Adolfu Hitlerovi ovšem nešlo jen o zabrání strategického pohraničního pásma a 

průmyslových oblastí, po němž přistoupil k okupaci zbytku československého, respektive 

českého území. Nacistická propaganda se snažila rozrušit a zpochybnit i samotný český 

národní příběh, který Češi sdíleli přinejmenším od počátku 19. století8 a z něhož čerpali 

svoji kontinuální identitu, spojení se svou minulostí a budoucností. Nacistické Německo ho 

chtělo zcela nahradit svým vlastním národním příběhem, mýtem velkoněmeckým. 

V německém pojetí, jehož vrcholným představitelem a vykonavatelem v protektorátu byl 

zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, by se historický zvrat v dějinách 

československého národa, jakým byl vznik samostatného demokratického státu v říjnu 

roku 1918, stal pouhým „vybočením z logiky dějin“9. Proti domácím „romantickým snům“ 

a „legendám“ o českých dějinách byla postavena německá „realistická“ koncepce českých 

dějin, jež se údajně pouze držela střízlivé historické skutečnosti.10 „Na vybraných, 

samozřejmě adekvátně vyložených obdobích a problémech měli Češi pochopit, že z prosté 

logiky dějin jsou Němci pány středoevropského prostoru, že se česká kultura vyvíjela 

v závislosti na německé, že české země byly vždy součástí německo-římské říše.“11 Němci 

v pojetí nacistické propagandy sami sebe chápali jako „starý ctihodný národ středu 

Evropy“12, což podle logiky propagandy legitimizovalo veškeré jejich nároky na střední 

Evropu, které tak vycházely pouze z dávného původu území a z jeho tradic. 

 

Legenda o „životě a zápasech statečného malého národa, jenž si nejen – přes trvalé 

nepřízně osudu, obklopen silnými sousedy – dokázal uchovat svou existenci, svou identitu, 

                                                             
6 „Jediné, co nám ještě chybí, je dostatečné vědomí vlastní ceny. Tomuto národu chybí zdravá, oprávněná 
pýcha, ona ušlechtilá hrdost, která je vlastní plně vyžívané svobodě. Chápeme, že stará generace, které mládí 
zkřivilo Rakousko, nedovede se dobře se zcela otevřenými zornicemi podívat do slunce, že mžourá, ale toto 
mžourání se nesmí učit nová generace, vyrostlá pod střechou svobodné republiky. Jsou různí národové. Jedni 
se podobají plodu s tvrdou skořápkou a s měkkým jádrem, jiní plodu s měkkou dužinou, ale s velmi tvrdou 
peckou, o kterou se lámou drzé zuby. Pecka, jak vidíme, v Čechoslováku za posledních tisíc let nezměkla.“ 
(SOUKUPOVÁ: 2002, s. 51–52.) 
7 YESTER, Stanislav. Účtování a co dále. Lidové noviny. 5. 10. 1938, roč. 46, č. 500, s. 1.  
8 RANDÁK, Jan. O národních příbězích. In: 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. 
Praha: Historický ústav, 2008, s. 139. 
9 Tamtéž, s. 143. 
10 TOMEŠ, Josef. Historie v čase zkoušky. Praha: Gnosis, 1992, s. 33. 
11 RANDÁK: 2008, s. 143.  
12 MACURA, Vladimír. Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H, 1995, s. 173. 
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ale zároveň programově, krůček po krůčku, osamoceně a svépomocí prosazoval svou 

nezávislost“13, tak měla být postupně zcela odstraněna coby nahodilá a neživotná 

konstrukce a na uprázdněné místo měl být usazen nový mytický výklad. Češi byli 

nacistickou propagandou, ale i některými proněmeckými politickými vůdci a mluvčími 

vystupujícími již v době druhé republiky14 usvědčeni jako viníci všech česko-německých 

problémů, kteří se teď musí kát. Nucený návrat Čechů pod tzv. ochranu německé říše byl 

interpretován jako součást obnovy přirozeného běhu evropských dějin. Podle Adolfa 

Hitlera bylo třeba zbavit se konečně nenáviděného českého „kopí v německém boku“,15 

které v něm vězelo přinejmenším od roku 1918 stejně jako v německých zádech mytická 

dýka politických zrádců, kteří v první světové válce obětovali jinak nepřemožitelnou 

německou armádu. Podle nacistů přišel nyní čas obě křivdy odčinit. 

 

O udržení a povzbuzování národní morálky usilovali svou prací ve složitých podmínkách 

mnozí z novinářů, již po vzniku protektorátu zůstali v redakcích českých médií, která nyní 

řídila kontrola a cenzura okupačních orgánů. Řada z nich se zapojila do ilegální odbojové 

činnosti, která vyvrcholila boji o rozhlas během pražského povstání v květnu 1945. Po 

vypuknutí druhé světové války se do kampaně za zachování československého národa 

zapojilo i české rozhlasové vysílání ze zahraničí, které BBC spustila 8. září 1939. Na 

pozvání rozhlasové společnosti jej zahájil Jan Masaryk, syn Tomáše Garrigua Masaryka – 

člověka, jenž se sám stal protagonistou legendy o novodobém národním osvobození, o 

zemi zaslíbené a o vymanění se ze sevření třísetletého utrpení pod habsburským jhem.16  

Jan Masaryk jako dlouholetý zahraniční diplomat a od léta 1940 i člen československé 

exilové vlády po celou dobu druhé světové války více či méně pravidelně vystupoval, 

podobně jako někteří další českoslovenští politici (Prokop Drtina) a novináři (Josef 

Kodíček), kteří emigrovali nebo již před protektorátem působili v zahraničí, v roli 

rozhlasového zpravodaje a komentátora v rámci českého a později československého 

vysílání z Londýna. 

 

Svými rozhlasovými komentáři, které adresoval primárně posluchačům v protektorátu 

(ale slyšet je podle zpráv ze zámoří mohli i krajané v USA), se snažil informovat o vývoji 

války a vystupovat tak proti protektorátní propagandě, povzbuzovat posluchače, dodávat 

jim naději ve vítězství nad německým protivníkem a posilovat jejich víru ve vlastní národ. 

„To byla tehdy velká věc, že k nám, do středu okupované Evropy, pronikal hlas 

nelítostného kritika prolhaného nacismu i jeho neméně prolhaného vůdce, že v tomto 

hlase poznával český a slovenský lid sám sebe, že se pod jeho posilňujícím, občerstvujícím 

vlivem vzpružoval, jako kdyby s každým slovem vypil doušek vody živé z nejhlubších 

                                                             
13 SOUKUPOVÁ: 2002, s. 7. 
14 KUČERA, Vladimír. Druhá republika. ČT24 [online]. 22. 2. 2008 [cit. 2014-07-26]. Dostupné z: http://www. 
ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/6442-druha-republika/. 
15 KURAL: 2002, s. 159. 
16 PYNSENT, Robert B. Pátrání po identitě. Jinočany: H & H, 1996, s. 226–228. 
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národních pramenů,“ konstatoval legionář a spisovatel Josef Kopta v roce 1946.17 Samotné 

jeho jméno působilo jako připomínka autority, jež stála u zrodu samostatného státu pro 

československý národ.  

 

O československém vysílání z Británie vypovídají právě vzpomínky těch, kteří vysílání 

v okupované zemi poslouchali. Madeleine Albrightová cituje jednoho z tehdejších velitelů 

domácího odboje: „Každý večer jsme se shlukli kolem rádia, jako bychom poklekali 

k modlitbě, a vyslechli patnáct drahocenných a přísně zakázaných minut zpráv BBC.“18 Ve 

zprávě, kterou začátkem března 1940 zaslal do československého exilu redaktor Antonín 

Pešl, pracovník ilegální organizace Politické ústředí, se píše o důležitém vlivu, jaký mají 

projevy „Navrátila“ (tj. emigrace na západě) na domácí publikum: „Vidíme všichni – on se o 

nás jako vždy stará a spolehněme se na něj. Velmi se líbí to, co říká syn pastýřův [syn 

TGM].“19 Podobně jeho projevy chválila i souběžná zpráva Petičního výboru Věrni 

zůstaneme, i když jinak měla pro obsah československého vysílání mnoho kritiky.20 O 

znamenitých středách, kdy Masaryk v rozhlase vystupoval, a o stoupající popularitě 

„bratrancovy“ (další z šifer pro Jana Masaryka) hovořila i zpráva domácího odbojového 

pracovníka z 19. dubna.21  

 

Zvláštní oblibu si Jan Masaryk údajně získal díky tomu, že nehovořil jako politik a státník, 

ale neokázale, jako přítel – ostatně i on sám konstatoval, že jako Jan Masaryk mluví raději 

než jako zahraniční ministr republiky Československé.22 Promlouval-li o tématu nebo 

člověku obzvlášť osobně blízkém, mluvil dokonce jako Jenda.23 V posluchačích prý dokázal 

                                                             
17 KOPTA, Josef. Domov děkuje. MASARYK, Jan. Volá Londýn. Praha: Práce, 1946, s. 9.  
18 ALBRIGHT, Madeleine Korbel. Pražská zima: osobní příběh o paměti, Československu a válce (1937–1948). 
Praha: Argo, 2012, s. 146. 
19 ČERVINKOVÁ, Milada, ed., a OTÁHALOVÁ, Libuše, ed. Dokumenty z historie československé politiky 1939–
1943. (II), Spolupráce československé emigrace na západě s domácím odbojem, její vztah k tzv. protektorátní 
vládě a germanizační politika okupantů. Praha: Academia, 1966, s. 514. 
20 Tamtéž, s. 516. 
21 Tamtéž, s. 538. 
22 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 9. 1942, 21:30 hodin. Rozhlasové projevy Jana Masaryka budu 
citovat podle jejich dochovaných přepisů uložených ve fondu B.B.C. Czechoslovak Programme v Archivu 
Českého rozhlasu. Seznam všech dohledaných projevů seřazených podle data vysílání včetně informací o času 
vysílání relace a umístění textů v jednotlivých kartonech fondu je k dispozici v tabulce v příloze č. 1. Texty 
projevů, o jejichž existenci víme, ale které nebyly v AČRo dohledány, cituji podle textů projevů dohledaných ve 
fondu Jan Masaryk, Dr. h. c., v Národním archivu, případně podle prvního poválečného knižního vydání 
vybraných projevů nebo podle jejich znění dohledaných v jiném zdroji (týdeník Čechoslovák, Zahraniční 
tiskový archiv Národního archivu). V těchto případech zdroj citace uvádím přímo v příslušné poznámce pod 
čarou. Vzhledem k tomu, že se jedná o citace přepisů, jsou uvedené časy vysílání (citované podle vlastních 
metaúdajů v záhlaví těchto přepisů, viz fotografie dokumentů v příloze č. 2) spíše orientační, od doby, kdy se 
na vysílání začala výrazněji podílet exilová reprezentace, určují především začátek československé rozhlasové 
relace (od roku 1943 začátek relace Hlas svobodné republiky), v níž Masaryk vystupoval. Přepisy 
Masarykových projevů a další záznamy z fondu B.B.C. Czechoslovak Progamme cituji v doslovném znění, tj. 
včetně všech gramatických chyb a překlepů. Jejich poměrně značné množství v dochovaných textech 
neumožňuje u delších citací reagovat na jednotlivé chyby formálně obvyklým způsobem (formou upozornění 
výrazem „sic“). I gramatická rovina práce tak ctí dobovou autenticitu, s výjimkou zápisu vnitřních uvozovek 
v citaci (upřednostněn je zápis ‚‘ před ”“), sporných dvojitých mezer a naopak některých chybějících mezer za 
interpunkčními znaménky, v jejichž případě autenticita ustoupila přehlednosti. 
23 Jako v případě posledního rozloučení s bývalým prezidentským kancléřem Přemyslem Šámalem: „Pane 
kancléři – pac a pusu, Váš Jenda.“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 3. 1941, 21:45 hodin.) 
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vzbudit pocit, že jim je nablízku a že na ně pohlíží jako na své přátele, což tak dobře 

nesvedl žádný jiný český nebo slovenský politik.24 Prostě, srozumitelně, s humorem, ale i 

s myšlenkovou hloubkou vyjadřoval prý pocity, tužby a naděje svých posluchačů.25 

Jednoho z nejlepších rozhlasových řečníků z Masaryka podle Viktora Fischla dělal jeho 

hlas plný „nepatetického patosu“.26 „Věděl, co lidé potřebovali slyšet, jak je potěší nebo 

alespoň slovem pohladí.“27 V Československu mu zřejmě i proto říkali familiérně „náš 

Honza“ nebo „Honza Masaryk“ a na jeho zprávy z Londýna netrpělivě čekali – v období tzv. 

podivné války v prvních měsících druhé světové války se v oknech pražských domů 

objevovaly cedulky s nápisem „Poslouchejte dnes večer v 9:30 pohádku o Honzovi“ a 

trvalo týdny, než se nacisté dopídili, co to znamená.28 Zpráva z protektorátu z podzimu 

1939 zase hlásila, že zahraniční rozhlas se doma mnohdy poslouchá v posteli pod 

pokrývkou: „Denně si lidé vyměňují zprávy ‚co se komu zdálo‘.“29 Podle ještě jiné verze si 

lidé vždycky ve středu, když se měl Masaryk ozvat, při potkání říkali: „Tož večer se 

sejdeme u Honzy.“30 Některá zvolání, jimiž pak Masaryk své projevy zakončoval, jako 

například „Hlavy vzhůru a furt se ‘de!“31, se mezi posluchači v protektorátu dokonce 

uchytila jako svého druhu pozdrav.32  

 

Ačkoli nikdy nemusel obstát v žádné volební kampani, díky oblibě, kterou si získal během 

válečných let za mikrofonem, se v roce 1945 Masaryk vrátil do Československa jako všemi 

milovaný politik.33 A jeho popularita se přitom neomezovala jenom na Československo, už 

v roce 1940 mu společnost Columbia Broadcasting System udělila cenu za nejlepší 

rozhlasový projev v Americe v letech 1938–1939 a pro rok 1941 ho studenti chicagské 

univerzity jednoznačně zvolili nejpopulárnějším a nejpoučnějším řečníkem z těch, které 

měli příležitost si poslechnout.34,35 Krajanské noviny v Americe v témže roce citovaly 

článek novináře s českými kořeny Henryho Brandona, který konstatoval, že Masaryk je 

nejpopulárnějším hlasatelem, jakého Československo mělo, a oceňoval jeho způsob 

vyjadřování: „Mluví vážně, ale jeho způsob mluvy dodává i vážným věcem lehké 

                                                             
24 KOCOUREK, Milan. Od začátků rozhlasu do konce druhé světové války. In: Volá Londýn: historie českého a 
slovenského vysílání BBC (1939–2006). Praha: Ottovo nakladatelství, c2013, s. 37. 
25 KOTYK, Václav. Jan Masaryk: diplomat krizových let. Jinočany: H & H, 1993, s. 10. 
26 FISCHL, Viktor. Hovory s Janem Masarykem. Praha: Mladá fronta, 1991, s. 17. 
27 PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu (1923–1993). Praha: Český rozhlas, 1993, s. 67. 
28 LOCKHART, Robert Hamilton Bruce. Jan Masaryk: osobní vzpomínky. Krnov: Vladimír Kořínek, 2003, s. 31–
32. 
29 Nesign. Všude se poslouchá čs. rozhlas z ciziny. Čechoslovák v Anglii. 24. 11. 1939, roč. 1, č. 7, s. 4.  
30 MAŠKOVÁ, Tereza. Rozhlasové vysílání do okupovaného Československa. Český rozhlas [online]. c1997–
2015 [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/bitvaorozhlas/onair/_zprava/rozhlasove-vysilani-
do-okupovaneho-ceskoslovenska--1428890.  
31 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 10. 4. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „Chins up and 
onward march.“) 
32 RADOVANOVIČ, Dušan. Příspěvek ke studiu fungování British Broadcasting Corporation za druhé světové války 
(1939–1945). Praha, 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, s. 130. 
33 KOSATÍK, Pavel a KOLÁŘ, Michal. Jan Masaryk: pravdivý příběh. Praha: Mladá fronta, 1998, s. 176. 
34 Nesign. Jan Masaryk v rozhlase. Čechoslovák v Anglii. 15. 3. 1940, roč. 2, č. 11, s. 5.  
35 Nesign. Jan Masaryk a studenti. Čechoslovák v Anglii. 10. 4. 1942, roč. 4, č. 15, s. 5. 
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srozumitelnosti.“36 Byl navíc častým a oblíbeným hostem i ve vysílání BBC Home Service 

určeném pro domácí britské publikum, zvláště v novém typu pořadu The Brains Trust, kde 

hosté odpovídali na otázky posluchačů.37 Když se ho prý v pořadu jednou ptali, čím by 

chtěl být, kdyby si mohl znovu svobodně vybrat, Masaryk si vzpomněl na svoji zálibu 

v hudbě: „Když se tak často musím hádat s vašimi diplomaty a unikat jejich kličkám, 

vzpomenu si, že jsem v té chvíli mohl třeba sedět na koncertním pódiu a hrát Apassionatu. 

(…) Ale Schickelgruberovi38 bych tím do pekla nepomohl. A tak jsem vlastně rád, že dělám 

to, co dělám.“39 

 

V projevech do protektorátu se pokoušel posluchačům dodávat povzbuzení, a to nejen 

slovy útěchy, ale také apelem na duchovní sílu okupovaného národa a mobilizováním 

k morální sebeobraně vůči německému útlaku, nikdy přitom ovšem posluchačům 

nezastíral, že válka si vyžádá velké oběti a strádání a že její konec nepřijde tak rychle, jak 

by si všichni přáli. A právě proto, že vážnou situaci nezlehčoval a ve svých promluvách se 

prý dokázal vyvarovat i těch nejjemnějších podtónů neupřímnosti, v jejichž zvýrazňování 

si mikrofon tolik libuje,40 si získal důvěru svého publika. „Lidem v obsazených zemích 

netrvalo dlouho, než poznali, že rozhlasy osy roztrušují plno lží. A stejně brzy poznali, že 

rozhlas národa britského i ostatních Spojeneckých národů je daleko spolehlivější a 

upřímnější a že často oznamuje i vlastní neúspěchy a ztráty. Inteligentní a svobodní 

demokratičtí posluchači mají právo na to, aby se jim říkala pravda,“ konstatoval sám 

Masaryk u příležitosti desátého výročí založení americké rozhlasové stanice WEVD.41 

 

Přesto i on občas balancoval mezi úplným a pokud možno pravdivým referováním o 

válečných akcích a takovou verzí skutečnosti, která by nesrazila morálku posluchačů na 

„dno moře“, kam například nacistická ponorka úspěšně poslala britskou bitevní loď Royal 

Oak ve Scapa Flow u Orknejských ostrovů. Masaryk k tomu ovšem ve vysílání podotkl, že 

Němci „nepotopili ani jednu válečnou loď, jen jednu trochu poškodili“.42 Špatné zprávy 

musel hned vzápětí vyvažovat optimismus a víra v lepší budoucnost. Benešův kancléř 

Jaromír Smutný si o Masarykovi poznamenal: „Je to čtvrtý mušketýr. Trochu blufista, 

condottiere. Ale to musí být, s Hitlerem nemůže válčit Hus, Chelčický nebo Rettigová.“43 

 

                                                             
36 NA, Zahraniční tiskový archiv. Britský list o čs. rozhlasu. New Yorské listy. 27. 9. 1941. 
37 HRONEK, Jiří. Od porážky k vítězství: Český novinář v emigraci. Část druhá. V Praze: Práce, 1947, s. 150. 
38 Hitlerova britská přezdívka podle původního příjmení jeho otce. 
39 ORNEST, Ota a VALTROVÁ, Marie. Hraje váš tatínek ještě na housle? Rozhovor Marie Valtrové s Otou 
Ornestem. Praha: Primus, 1993, s. 71–72. 
40 NICOLSON, Harold. Marginal Comment. The Spectator. 1. 12. 1944, č. 6 075, s. 10. 
41 NA, Zahraniční tiskový archiv. Masaryk o významu rozhlasu. K desátému výročí rozhlasové stanice WEVD. 
ČTK. 1. 5. 1942. 
42 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 4. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „They did not 
sink a single warship, they only damaged one slighty.“) 
43 ČERVINKOVÁ, Milada, ed., a OTÁHALOVÁ, Libuše, ed. Dokumenty z historie československé politiky 1939–
1943. (I), Vztahy mezinárodní diplomacie k politice československé emigrace na západě. Praha: Academia, 1966, 
s. 202. 
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V čem se ale krotil výrazně méně, to byly sarkastické komentáře na adresu nepřítele44 – 

reakce na jeho nejnovější útoky, spojence, propagandu šířenou v protektorátu i na postoje 

domácích kolaborantů v čele s Emanuelem Moravcem, kterého Masaryk obvykle označoval 

jako „ponravu Moravce“45. Za to, že se o okupantech své země veřejně nevyjadřuje 

adekvátně vzhledem ke svému postavení exilového ministra zahraničních věcí, byl 

dokonce kritizován,46 členové exilové československé Státní rady mu několikrát vyčítali, že 

jeho projevy nejsou dostatečně důstojné.47 Jan Masaryk však v rozhlasových komentářích 

s několika většími pauzami, které vyplňovaly hlavně jeho zahraniční cesty především do 

Spojených států amerických a další povinnosti spojené s výkonem politické funkce, 

pokračoval až do konce války v roce 1945 a jeho rétorika zůstala po celou dobu značně 

vypjatá.  

 

Ačkoli názory na jeho válečnou a především poválečnou politickou práci se dost různí a 

ani on sám o práci ministra příliš nestál, většina jeho současníků i životopisců se shoduje, 

že v roli propagátora československé věci ho stěží mohl někdo předčit.48 „Byl skvělým 

velvyslancem dobré vůle, v tom ho nikdo nemohl překonat.“49 Robert Bruce Lockhart, 

Masarykův přítel a šéf Political Warfare Executive (PWE), orgánu, který byl v roce 1941 

zřízen pro dohled nad evropským vysíláním BBC, Jana Masaryka, slovy Anthonyho Edena 

propagandistu v nejlepším slova smyslu, 50  v knize svých vzpomínek označil za 

nejúčinnějšího spojeneckého rozhlasového řečníka s jedinou výjimkou, kterou byl Winston 

Churchill.51 A ostatně i Churchillově válečné popularitě přinejmenším v českých zemích 

Masaryk díky svým projevům, v nichž o něm mluvil vždy s úctou a naprostou důvěrou, 

velmi pomohl. Mimo to zaštítil svým jménem předmluvu k popularizační knížce o 

Churchillově životě, 52  kterou sepsal novinář Jiří Hronek činný v československém 

rozhlasovém vysílání a kterou v roce 1941 československá exilová reprezentace vydala.  

 

Cílem této práce je tak představení Jana Masaryka nikoli pouze jako dlouholetého 

diplomata a populárního politika, který působil v londýnské exilové vládě a v prvních 

třech poválečných vládách v Československu, nýbrž také jako rozhlasového glosátora a 

komentátora. Na tuto úvodní část naváže analýza jeho rozhlasových komentářů z hlediska 

symbolů, kulturních odkazů, postav, příběhů a mýtů národní historie, které ve svých 

                                                             
44 Robert Bruce Lockhart vzpomíná, jak Masaryk své projevy připravoval a jak mu nebyly cizí ani ostré výrazy: 
„Když spěchal, diktoval projev a jak sem a tam přecházel po místnosti, prohodil ke mně jakoby mimochodem 
několik vybroušených poznámek. A když byl třeba u nejdojemnější kapitoly a slzy mu vstoupily do očí, 
probudila se v něm najednou jeho vrozená chlapeckost a řekl: ‚Hrom aby praštil do těch nacistických poserů, já 
jim ukážu.‘“ (LOCKHART: 2003, s. 30–31).   
45 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 9. 1942, 21:30 hodin. 
46 KOCOUREK: c2013, s. 29. 
47 SOUKUP, Lumír. Chvíle s Janem Masarykem. Praha: Univerzita Karlova pro Ústav dějin UK, [1994], s. 23. 
48 Viz např. FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické vzpomínky II. Brno: Atlantis, 1994, s. 91. 
49 TÁBORSKÝ, Eduard. Prezident Beneš mezi Západem a Východem. Praha: Mladá fronta, 1993, s. 227. 
50 EDEN, Anthony. [Předmluva.] MASARYK, Jan. Speaking to my Country. London: Lincolns-Prager, 1944, s. 4. 
51 LOCKHART: 2003, s. 30–32. 
52 HRONEK, Jiří. Churchill: život bojovníka. Londýn: Čechoslovák, 1941, 63 s. 
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projevech Masaryk aktualizuje a o jejichž esenci češství své promluvy opírá, aby 

připomněl a podpořil sebevědomí českého národa u samotných členů tohoto společenství, 

bez nichž žádný národ nemůže existovat.  

 

Tato práce by zároveň ráda vzbudila zájem o rozhlasovou práci Masaryka diplomata a 

politika. Janu Masarykovi se sice věnuje značné množství studií a prací, ovšem pomineme-

li biografie a vzpomínky osobní povahy jeho blízkých a spolupracovníků, zaměřuje se 

zdaleka největší část z nich především na okolnosti, původce, příčiny a souvislosti jeho 

dosud nevyjasněné smrti způsobené pádem z oken jeho bytu v Černínském paláci krátce 

po únorovém komunistickém převratu v roce 1948, kterou historik Ferdinand Seibt 

zařadil na konec série neblahých pražských defenestrací, z nichž „vždycky pro celou 

střední Evropu vzešel nějaký hořký plod“.53  

 

 

Rozbor literatury a pramenů 
 

Masarykovy rozhlasové projevy oceňovaly, jak jsme viděli v úvodu, zprávy domácích 

odbojových pracovníků, kteří mohli zhodnotit jejich vliv na protektorátní posluchače. O 

Masarykově nadání pro rozhlasové médium se zmiňují ve svých válečných pamětech 

takřka všichni jeho spolupracovníci, mezi nimi členové československé exilové vlády, 

ministerští úředníci a novináři zaměstnaní v BBC či v rozhlasovém oddělení exilového 

ministerstva zahraničních věcí, i jeho blízcí přátelé a známí (z této různorodé skupiny 

zmiňme alespoň některé z pamětníků, jejichž díla jsou v práci citována: Ladislav 

Feierabend, Eduard Táborský, Lumír Soukup, Ota Ornest, Robert Bruce Lockhart, Prokop 

Drtina, Viktor Fischl, Jiří Hronek). Tuto pozitivní, rozhlasovou součást Masarykovy 

propagační práce kromě pamětníků připomínají rovněž jeho životopisci, mezi nimi 

například Pavel Kosatík a Michal Kolář (Jan Masaryk: pravdivý příběh) či Václav Kotyk (Jan 

Masaryk: diplomat krizových let). Co bylo samotným obsahem oněch, podle všech 

nesmírně populárních, rozhlasových projevů, nikdo z nich ale příliš nevysvětluje. Ani 

samotné československé vysílání BBC nebylo jako celek dosud plnohodnotně zmapováno, 

zvláště ne s přihlédnutím k velkému množství dosud nezpracovaných dokumentů 

uložených v Archivu Českého rozhlasu (AČRo) ve fondu B.B.C. Czechoslovak Programme.  

 

Na válečné vysílání BBC se v českém prostředí zaměřil Dušan Radovanovič ve své 

diplomové, potažmo rigorózní práci (Příspěvek ke studiu fungování British Broadcasting 

Corporation za druhé světové války (1939–1945), British Broadcasting Corporation za druhé 

světové války (1939–1945)), který v mnohém odkazuje na dosud nejrozsáhlejší monografii 

věnovanou historii British Broadcasting Corporation Asy Briggse (The History of 

                                                             
53 SEIBT, Ferdinand. Německo a Češi: dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha: Academia, 1996, s. 164. 
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Broadcasting in the United Kingdom) a částečně se dotýká i problematiky 

československého vysílání v rámci BBC. Na něj navazuje Ondřej Koutek 54  textem 

Zahraniční odboj na vlnách BBC: Československé vysílání z Londýna 1939–1945, který 

publikoval v roce 2014 v čísle časopisu Paměť a dějiny věnovaném československým 

rozhlasovým stanicím v zahraničí. Velmi stručně a zároveň poměrně povrchně se 

vzhledem ke svému velkému tematickému záběru o československém vysílání v době 

druhé světové války zmiňuje kniha Volá Londýn: historie českého a slovenského vysílání 

BBC (1939–2006) editora Milana Kocourka. Krátce o československých rozhlasových 

stanicích v zahraničí pojednává (v rámci obsáhlé práce kolektivu autorů Od mikrofonu 

k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu) František Hrdlička, jeho studie se ale 

zaměřuje především na situaci rozhlasu v protektorátu. Z pamětníků československého 

exilu se rozhlasovému vysílání z Londýna a vzájemným vztahům jeho aktérů věnoval ve 

svých vzpomínkách nejvíce Prokop Drtina (Československo můj osud: kniha života českého 

demokrata 20. století) a Jiří Hronek (Československý rozhlas v Londýně za války, Od porážky 

k vítězství: Český novinář v emigraci), přinejmenším podnětné jsou i postřehy Bohuslava 

Laštovičky jako člena komunistické skupiny v Londýně (V Londýně za války: Zápasy o 

novou ČSR 1939–1945) či zmínky Pavla Tigrida (Kapesní průvodce inteligentní ženy po 

vlastním osudu) a Oty Ornesta (Hraje váš tatínek ještě na housle? Rozhovor Marie Valtrové s 

Otou Ornestem). O práci svého otce Josefa Körbela jako vedoucího rozhlasového oddělení 

exilového ministerstva zahraničních věcí se v pamětech občasně zmiňuje Madeleine 

Albrightová (Pražská zima: osobní příběh o paměti, Československu a válce (1937–1948)). 

 

Základním a nejvýznamnějším pramenem informací o československém rozhlasovém 

vysílání, respektive o rozhlasových projevech Jana Masaryka v rámci BBC pro tuto práci se 

ovšem stal Archiv Českého rozhlasu, kde je uložen zlomek zvukových záznamů 

Masarykových válečných projevů. Konkrétně se jedná o 6 záznamů: Je to jeho zahajovací 

projev českého programu BBC z 8. 9. 1939, projev z 16. 10. 1940, dva blíže nedatované 

projevy (jeden z roku 1941 a druhý z roku 1942), Masarykova zdravice (nikoli plný 

projev) pro zpravodajskou relaci ve 20:45 hodin z 6. 4. 1945 a projev datovaný k 13. 4. 

1945 (avšak zjevně sestavený z úryvků několika dřívějších Masarykových projevů). 

Především je ale v Archivu Českého rozhlasu velmi obsáhlý a dosud jen částečně archivně 

zpracovaný písemný fond B.B.C. Czechoslovak Programme, v rozsahu přesahujícím 100 

kartonů, který mimo jiné obsahuje textové přepisy většiny rozhlasových relací 

československé exilové vlády (respektive rozhlasového oddělení exilového ministerstva 

zahraničních věcí) vysílaných v rámci BBC v jednotlivých válečných letech, zprávy 

rozhlasového oddělení, novinové výstřižky k nejrůznějším tématům pro vysílání, 

korespondenci rozhlasového oddělení, monitoring jiných rozhlasových stanic či záznamy 

                                                             
54 Který se ve své diplomové, posléze dizertační a ještě později rigorózní práci zaměřil na téma poměrně 
příbuzné, totiž osobnost a život Prokopa Drtiny (Prokop Drtina 1900–1945 (ve službách presidenta), Prokop 
Drtina (1900–1980). Život českého demokrata). 
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ze setkání poradního rozhlasového sboru, a mezi tímto různorodým materiálem je i 

přibližně 130 přepisů Masarykových rozhlasových projevů. 

 

Výběr z těchto projevů vyšel pod názvem Speaking to my Country ještě v roce 1944 

v Londýně knižně, s předmluvou britského ministra zahraničí Anthonyho Edena (poslední 

projev zde zachycený je ze dne 12. 4. 1944). V češtině vyšel soubor nazvaný Volá Londýn 

poprvé v roce 1946. V českém vydání výběr uzavírá první Masarykův projev po jeho 

návratu do Československa z léta 1945.55  

 

Projevy vydané knižně se však od dochovaných přepisů mírně liší – na úrovni gramatické, 

stylistické a výjimečně také na úrovni obsahové.56  

 

Do knihy například nepronikly některé banální nebo až příliš ad hoc poznámky reagující 

na tehdejší aktuální situaci, které s postupem času ztratily svůj význam, jako bylo 

Masarykovo vysvětlení na začátku projevu ze dne 15. 5. 1940, v němž nemocí zdůvodňoval 

svoji předchozí absenci ve vysílání,57 nebo v dubnu 1941 blahopřání předsedovi exilové 

Státní rady Rudolfu Bechyněmu k šedesátinám.58 Stejně tak kniha nezaznamenala některé 

pasáže původních projevů, jejichž obsah již po válce nebyl z různých důvodů politicky 

vhodný nebo žádoucí. Tuto skupinu změn nejlépe ilustruje absence původních zmínek o 

londýnských jednáních s polskou exilovou vládou o vytvoření poválečné československo-

polské konfederace.59 Zmizely rovněž zmínky o některých Češích a Slovácích, které 

v projevech Masaryk podle svých tehdejších informací kritizoval za kolaboraci či 

přinejmenším malou odolnost vůči přáním okupantů. Byl mezi nimi například Václav 

Talich60, Pavel Ludikar61, Martin Mičura62 nebo Jan Malypetr63.  

                                                             
55 Podobně jako projevy Jana Masaryka vyšly v knižním vydání také projevy Jaroslava Stránského (Hovory 
k domovu), Prokopa Drtiny (A nyní promluví Pavel Svatý…: londýnské rozhlasové epištoly Dr. Prokopa Drtiny z let 
1940–1945), Vladimíra Clementise (Odkazy z Londýna) či Jana Šrámka (Politické projevy v zahraničí).  
56 Většinou v projevech vydaných knižně nějaká věta či pasáž chybí, viz poznámky pod čarou č. 57–63, spíše 
výjimkou je případ protektorátního předsedy vlády Aloise Eliáše, o němž se dochovaný záznam Masarykova 
projevu ze dne 1. 10. 1941 nezmiňuje, ale v knize, respektive ve verzi projevu pro vydání uložené v Národním 
archivu přibyla v tomto projevu věta: „Tak Eliáše už taky zavraždili.“ Pravděpodobně reagovala na fakt, že 
stejného dne byl Alois Eliáš odsouzen k smrti. 
57 „Tak jsem vám měl hnisavý zánět v krku – nepříjemná záležitost – a dnes týden se mi po vás stýskalo.“ 
(Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 5. 1940, čas neuveden.) 
58 „Rudolf Bechyně měl včera 60 let. – Ve schůzi Státní rady, za přítomnosti ministerského předsedy Šrámka, 
mu bylo námi všemi srdečně blahopřáno. Bechyně může se s klidem a zadostiučiněním ohlédnout na čtyřicet 
let politické činnosti. Mnogaja léta!“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 4. 1941, 21:45 hodin, část 
textu v dokumentu přeškrtnuta.) 
59 „Spolupráce s Poláky zdárně pokračuje. V nejbližších dnech Vám budeme moci říci hodně nového o tom. Je to 
zdravý, nutný a důležitý podnik. Těším se na výsledky.“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 1. 1941, 
21:30 hodin.) „Včera jsme měli schůzi Polsko-Československého politického výboru. Prohovořili jsme situaci a 
opakovali jsme si slova mého otce: Bez svobodné Polsky nemůže být svobodného Československa. Budeme 
pokračovat v intensivní práci o polsko-československou dohodu, která pro nás i Poláky je životním zájmem. To 
si uvědomte, když uvažujete o úkolech poválečného Československa. Pomstít Varšavu je z nich jedním 
z nejčestnějších.“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 9, 1941, 21:45 hodin.) 
60 „Ty hrozné žvasty v těchže novinách o tom, že jsem se konečně s Němci našli – a podle Kovařovicovy 
písničky že „už se nenecháme“ mně ani starost nedělají – trochu mne zabolel Talichův výklad v Političce o 
německosti české hudby. Chci věřit, žes to napsal z musu, – pusť si na gramofónu Smetanovo z Českých luhů a 
hájů, nahrané českou Filharmonií, pod řízením jakéhosi Václava Talicha, a začervenáš se nad tím svým 
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Velmi přínosným zdrojem informací o československém rozhlasovém programu i o 

válečných aktivitách Jana Masaryka jsou také tištěné dokumenty – texty z dobových 

periodik, především texty (pro)vládního exilového týdeníku Čechoslovák v Anglii / 

Čechoslovák / Čechoslovák v zahraničí (podrobněji se charakteristice týdeníku i jeho 

vývoji věnuje poznámka pod čarou č. 286), který od roku 1939 vycházel v Londýně a 

čtenáře bezprostředně informoval o všech změnách v programu i v časech 

československého vysílání BBC stejně jako na svých stránkách propagoval práci exilových 

politických představitelů. 

 

O kontextu fungování československého exilu v Londýně, jehož rozhlasová činnost byla 

důležitou součástí jeho propagačních aktivit, vypovídají edice archivních dokumentů – 

čtyři díly Zápisů ze schůzí československé vlády v Londýně a dva díly sebraných Dokumentů 

z historie československé politiky 1939–1943 mapujících vztahy mezinárodní diplomacie 

k československé emigraci v Británii a vztahy československé emigrace k domácím 

odbojovým skupinám. Zasazení osobnosti a činnosti Jana Masaryka jako exilového 

ministra zahraničních věcí do širších souvislostí umožňují publikace věnující se 

československému exilu v době druhé světové války, práce Jana Kuklíka (Uznání 

československé exilové vlády v letech 1940–1941, Vznik Československého národního výboru 

a Prozatímního státního zřízení ČSR), Jana Němečka (Od spojenectví k roztržce: vztahy 

československé a polské exilové reprezentace 1939–1945, Soumrak a úsvit československé 

diplomacie: 15. březen 1939 a československé zastupitelské úřady), Jindřicha Dejmka 

(Diplomacie Československa I a II, Nenaplněné naděje: politické a diplomatické vztahy 

Československa a Velké Británie od zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918–

1938)) či Eduarda Čejky (Československý odboj na Západě (1939–1945)).   

 

Pokud se jedná o osobní archiv Jana Masaryka, část jeho osobního fondu je uložena 

v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Tento archiv ale spravuje 

pouze materiály časově spadající do období do roku 1938. Dokumenty z pozdější doby 

uchovával jeden z Masarykových tajemníků Lumír Soukup a v roce 1996 je vdova po 

                                                                                                                                                                                   
bohapustým povídáním – a pak Liszt a Schuman, to byla jiná muzika, než streicherovsko-neurathovská 
‚kultura‘. Tak Talichu, drž se taktovky a pusť pero, namáčené v nacistickém inkoustu, nesluší Ti to.“ 
(Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 1. 1941, 21:30 hodin.) 
61 „Z těchto stvůr dnes vzpomínám Pavla Ludikara, který se stal panošem Goebelsovým a z jeho rady přijal 
ředitelství českého Národního divadla. Tento syn staré muzikantské rodiny, zradil Smetanu, Dvořáka a sebe 
samého – přiznám se, že jsem takovou zpustlost nečekal. Střílení dětí a zrazení Smetany patří do téže 
kategorie. Zapamatujeme si!“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 12. 1940, čas neuveden.) 
62 „Varujem Martina Mičuru! Nezabudni, Marcinko, že po prvej sme Ti ledačo zabudli a všeličo odpustili. 
Tentoraz nezabudneme a neodpustíme. A keby si Ty, alebo niekto z Tvojich pajtášov mal chuť stať sa 
správcom konkurznej podstaty Tuku Bélu, dostane sa Vám tej samej odplaty, ako samotnému Tukovi – pravda 
ak ho v Gasteine Hitlerovci vyliečia.“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 14. 7. 1943, 20:45 hodin.) 
63 „Pan Malýpetr se také vyznamenal, měl být opatrnější – / to i ten Machník to lépe vymňoukl /. Pořád nám 
nácisti vykládají, jak ta naše Republika byla prohnilá a špatná a teď tahají z propadliště bývalé odpovědné 
činitele, aby jim pomáhali z bryndy ven – že se chlapi gestápáčtí nestydí.“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze 
dne 31. 3. 1943, 19:45 hodin.) 
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Lumíru Soukupovi Catriona Soukupová předala tehdejšímu Státnímu ústřednímu archivu, 

dnešnímu Národnímu archivu. Fond Masaryk Jan, Dr. h. c., však je prozatím archivně 

nezpracovaný. Mimo jiné fond obsahuje materiály dokumentující Masarykovu veřejnou 

propagační činnost, jeho texty publikované v tištěných médiích, politické projevy 

k různým příležitostem v Británii i v USA, podklady k publikační činnosti, rukopisné 

koncepty projevů a také texty jeho rozhlasových vystoupení. Sbírka zahrnuje některé 

přepisy jeho rozhlasových projevů pod hlavičkou B.B.C. Czechoslovak Programme, jež jsou 

uloženy také v Archivu Českého rozhlasu. Doplňují je dochované texty tří Masarykových 

projevů z podzimu 1939, které BBC rovněž odvysílala (v té době ještě v rozhlase 

nevystupoval pravidelně). Součástí fondu je pak také soubor definitivních přepisů většiny 

jeho následujících projevů (od 21. 2. 1940 do 11. 4. 1945). Podle indicií tyto přepisy 

pravděpodobně vznikly pro účely archivace či pro pozdější knižní vydání až po nahrání a 

odvysílání každého projevu (na rozdíl od všech ostatních archiválií neobsahují žádné 

ručně psané poznámky a škrty a jsou již opatřeny něčím, co se podobá nadpisu či osnově 

projevu, navíc již do těchto zápisů pronikly některé nepřesnosti v datech vysílání, které 

převzalo i poválečné knižní vydání projevů, podrobnosti o chybách viz tabulku č. 1).  

 

Jako doplnění a případně také jako jeden z výchozích zdrojů pro analýzu Masarykova 

obrazu v čechoamerických, amerických, britských a čechobritských médiích64 v době války 

může sloužit fond Národního archivu Zahraniční tiskový archiv, jehož část věnovaná Janu 

Masarykovi zahrnuje shromážděné výstřižky z periodik z jednotlivých válečných let. Jsou 

zde rovněž uchovány některé dílčí úryvky či parafráze z Masarykových rozhlasových 

projevů, které rozšiřovala exilová Československá tisková kancelář a které se pak objevily 

i v některých zde uložených dokumentech z periodik tehdejší doby (Čechoslovák, New 

Yorské listy, Svornost Chicago ad.), a také výtahy z některých textů protektorátních 

periodik, které na Jana Masaryka a jeho rozhlasovou činnost útočily. 

 

Kromě fondů Masaryk Jan, Dr. h. c., a Zahraniční tiskový archiv uchovává Národní archiv 

také velmi různorodý fond Londýnský archiv – sbírka dokumentů, jehož součástí je soubor 

dokumentů, jež se dotýkají rozhlasového vysílání. Nejde ale o samotný obsah vysílání, 

dokumenty se vztahují spíše k technickým záležitostem vysílání, jako bylo zabezpečení 

rozhlasového materiálu, seznamy materiálu rozhlasové skupiny, nákup rozhlasového 

zařízení, plány na vysílání na osvobozeném území Československa, pojištění vysílací 

stanice, informace o kurzech o vysílací technice a podobně. Vlastní rozhlasovou kapitolu 

obsahují také některé samostatné fondy exilových ministerských úřadů, konkrétně fond 

Ministerstvo financí Londýn a Ministerstvo zemědělství Londýn. Zahrnují však pouze dílčí 

informace o rozhlasu ve vztahu k činnosti daného ministerstva, v případě fondu 

                                                             
64 Výjimečně se tu objevují i texty o Janu Masarykovi, které byly publikovány v amerických maďarských (např. 
Amerikai Magyar Népszava) či polských (např. Nowy Świat) médiích, nebo dokonce v médiích jihoamerických, 
případně kanadských (zvláště v době jeho návštěvy v Kanadě na podzim 1941). 
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Ministerstvo zemědělství Londýn se například jedná o záznamy rozhlasových projevů 

z roku 1943 a 1944 se zemědělskou a hospodářskou tematikou exilového ministra 

hospodářské obnovy Františka Němce,65  v případě fondu Ministerstvo financí Londýn jde 

kupříkladu o soupisy rozhlasového materiálu a především vyúčtování nejrůznějších 

výdajů rozhlasové skupiny.   

 

Co se týče zvukových záznamů projevů Jana Masaryka, v Národním archivu ve fondu 

Sbírka gramofonových desek je jeden takový zvukový záznam, jedná se však o projev až 

z roku 1947 (je to záznam jeho vystoupení v Rotary Clubu v Plzni u příležitosti obnovení 

činnosti této organizace v poválečném Československu), žádné jiné zvukové archiválie 

Jana Masaryka Národní archiv nevlastní.  

 

Písemné archivní prameny doplňuje Archiv ministerstva zahraničních věcí (AMZV), jenž 

spravuje fond Londýnský archiv a Londýnský archiv – důvěrný, které mimo jiné obsahují 

úřední korespondenci ministerstva, informace o propagačních aktivitách, mezi nimi i 

sbírku dokumentů věnovanou rozhlasovému vysílání (zprávy rozhlasového oddělení, 

pokyny pro rozhlasovou práci, rozhlasové výtahy a záznamy protektorátních reakcí na 

vysílání z Londýna, návrhy na zřízení československé rozhlasové společnosti pro 

poválečné období ad.). Dokumenty, jež souvisí s osobou Jana Masaryka, zastupují 

především podklady k jeho zahraničním cestám, korespondence i záznamy jeho 

propagačních aktivit, přednášek a veřejných projevů v Británii i v zámoří a reakce 

posluchačů na jeho rozhlasová vystoupení. 

 

 

Struktura práce 
 

První kapitola této práce se pokusí přiblížit situaci vysílacích médií v období druhé 

republiky a v nastupujícím protektorátu Čechy a Morava, a to především prostřednictvím 

změn, které pod vlivem domácích i mezinárodních poměrů zasáhly Radiojournal, potažmo 

Česko-Slovenský rozhlas, potažmo Radiojournal, respektive Český rozhlas.66  Krátce 

                                                             
65 Viz např: „Čím méně obilí a zásob odvezou němečtí křečci do svých doupat, tím rychlejší bude jejich konec. 
Toho jsou si dnes všechny podmaněné národy velmi dobře vědomy. Čím méne [sic] Němci před svým bídným 
koncem nakradou, tím více zůstane těm, kteří už pátý rok odevzdávají svoji úrodu nenasytným prajským 
žakúdkům [sic] a sami při tom hladoví. (…) Poslední pecen rozhodne válku. Ten poslední pecen máte v rukou 
vy, a proto ho střežte pečlivě a nenechte si ho vyrvat.“ (NA, fond Ministerstvo zemědělství Londýn. Rozhlasový 
projev Františka Němce ze dne 25. 7. 1943, 7:10 hodin.) 
66 První československá rozhlasová společnost byla v roce 1923 ještě jako ryze soukromá založená pod 
názvem Radiojournal, společnost s r. o., pojem „rozhlas“ jako konkurent mezinárodnímu termínu „radio“ se 
v českém veřejném diskurzu objevil až v roce 1924, kdy jej redaktor Národních listů Richard Durdil navrhl na 
základě rozboru významu anglického označení „broadcasting“. (MARŠÍK, Josef. Průkopníci rozhlasového 
vysílání 1923–1925. In: Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 
2003, s. 21, 44.) Pojem se objevil v názvu média koncem prosince 1938, kdy byla rozhlasová společnost pod 
vlivem národnostních sporů přejmenována na Česko-Slovenský rozhlas, po nastolení protektorátu (od 16. 3.) a 
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přitom připomene také rozhlasová opatření v Německu po lednu 1933, kdy se moci 

chopila vláda Adolfa Hitlera a prostřednictvím nově vzniklého ministerstva propagandy 

ovládla nejenom rozhlas, ale celý německý kulturní život, a nastíní tak, čím se okupační 

orgány mohly při proměně československého rozhlasu v nástroj protektorátní 

propagandy inspirovat.  Tato úvodní část by měla přiblížit fungování rozhlasového vysílání 

na území protektorátu, od září 1939 jediného legálního, a vytvořit tak základ pro kapitolu 

navazující, věnující se československému vysílání z Londýna, jež se proti domácímu 

rozhlasu jako oponující zdroj informací vymezovalo. 

 

Druhá kapitola se tak bude věnovat československému vysílání ze zahraničí, které bylo 

posluchačům v protektorátu od počátku druhé světové války zapovězeno pod pohrůžkou 

vysokých trestů. Popíše, jak rozšiřovalo značně omezenou domácí programovou nabídku o 

zpravodajství i publicistiku nezatížené nacistickým dozorem a jak nabourávalo hranice 

prostoru „chráněného“ před svobodným světem. Soustředí se na československé vysílání 

BBC z Velké Británie, včetně rozhlasového vysílání československé exilové vlády 

ustanovené v roce 1940, jemuž britská BBC poskytla zázemí a do něhož se zapojili 

jednotliví političtí představitelé včetně Jana Masaryka i emigranti z řad československých 

novinářů. 

 

Třetí kapitola se bez ambic o vyčerpávající popis válečných let zaměří na práci Jana 

Masaryka v průběhu druhé světové války, během níž se formálně jako exilový ministr 

zahraničních věcí, ale především jako vynikající propagátor v Británii i na svých 

zahraničních cestách po Spojených státech zasazoval o vyjádření uznání a podpory pro 

okupovaný národ, k němuž zároveň promlouval zpoza mikrofonu. Měla by nastínit 

československý politický a mezinárodní kontext doby, v němž Masaryk připravoval svá 

rozhlasová vystoupení.  

 

Čtvrtá kapitola, již jsem vyčlenila z kapitoly páté ve snaze o větší přehlednost a 

komfortnější čtení, je vlastním tematickým úvodem poslední kapitoly. Pokusí se popsat, 

jakým způsobem se okupační orgány s podporou domácích kolaborujících publicistů 

pokoušely v rámci germanizačních plánů v česko-moravském prostoru ideologicky 

proměnit a reinterpretovat český historický příběh a vnutit Čechům roli vděčného kmene, 

který pod dějinami potvrzenou záštitou mocného německého ochránce vstupuje do nové, 

totiž německé Evropy. Kapitola se tak dotýká východisek ideologického boje, do něhož se 

na straně odpůrců nacistického výkladu Jan Masaryk zapojil.  

 

V páté kapitole pak budou dosud nezpracované záznamy rozhlasových komentářů Jana 

Masaryka dochované v textové podobě především v Archivu Českého rozhlasu podrobeny 

                                                                                                                                                                                   
osamostatnění slovenské části rozhlasu se společnost na krátký čas vrátila k původnímu názvu Radiojournal a 
teprve od 10. června 1939 se její název oficiálně změnil na Český rozhlas.  
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mytologické analýze, která by měla odhalit a identifikovat národní symboly, historické 

mýty,67 příběhy a relikvie přítomné v kolektivní historické paměti českého, potažmo 

československého národa, které v Masarykových projevech znovu ožívají a skrze které se, 

v kontrastu se zvolenou metaforickou symbolikou nepřítele, Masaryk ve svých 

komentářích opakovaně snaží povzbuzovat sebedůvěru obyvatel dočasně nesvobodné a 

okleštěné země a oživovat jejich sebeuvědomění a přináležitost, jež jsou jedním ze 

základních předpokladů pro existenci moderního národa. Součástí kapitoly bude proto i 

rozbor Masarykových vyjádření namířených proti německému nepříteli a domácím 

kolaborantům, jejichž „nacistický národní příběh“ se naopak snaží zesměšnit a 

dekonstruovat. Výsledkem by tak mělo být odhalení ideologických zbraní, jichž pro své 

záměry Masaryk v projevech užíval. 

 

Vzhledem k výslednému rozsahu práce se její struktura v závěru mírně liší od 

předpokládaného obsahového toku orientačně uvedeného v tezích. Z práce byla vyloučena 

její zamýšlená poslední část, jež měla historicko-mytologickou práci doplnit pohledem 

lingvistické pragmatiky a analyzovat texty Masarykových projevů jako řečové akty 

z hlediska jejich pragmatických funkcí. Rozsah předcházejících kapitol však neumožnil 

rozšířit práci o tento lingvistický exkurz, který by nastínil potenciál záznamů válečného 

rozhlasového vysílání pro navazující výzkum i dalším badatelům, již by mohli ilokuční 

záměr Masarykových projevů více propojit také s jeho perlokučními důsledky vyjevujícími 

se v protektorátu u cílového publika i u nacistických a aktivistických „odposlouchávačů“. 

Tento směr lingvistické analýzy válečného rozhlasového materiálu tak zůstává prozatím 

neprobádaný.   

 

                                                             
67 Historické mýty můžeme chápat ve smyslu široce rozšířeného zkonstruovaného symbolického vyprávění, 
které na sebe bere podobu kvazihistorického faktu a podporuje tak zvolený obraz národních dějin. 
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1. Rozhlas v období po Mnichovu a v protektorátu  
 

Uzavření mnichovské dohody a její přijetí ze strany československé vlády ukončilo 

existenci demokratické první republiky a zahájilo krátké období druhé republiky, 

přechodné etapy mezi Československem a protektorátem. Německo získalo pohraniční 

oblasti, kde sídlilo zejména německé obyvatelstvo a o „své“ se přihlásili i další sousedé, 

kteří vycítili dobrou příležitost: Polsko 1. října 1938 zabralo oblast Těšínska s významnou 

polskou menšinou a část pohraničních oblastí Orava a Spiš a na začátku listopadu 1938 

podle výsledků vídeňské arbitráže 68  o maďarsko-československé hranici ztratilo 

Československo i jižní Slovensko, část východního Slovenska a jihozápadní část 

Podkarpatské Rusi. Republika tak celkem přišla o více než 41 tisíc km2, tedy asi 30 procent 

svého území, z toho asi 29 tisíc km2 připadlo Německu, 12 tisíc km2 Maďarsku a více než 1 

tisíc km2 Polsku, a územními změnami ztratila 33 procent obyvatel – v německém záboru 

zůstalo asi 3,6 milionu, v maďarském více než 1 milion a v polském 240 tisíc obyvatel.69 

Země ztratila zásadní průmyslové oblasti (jen odtržením mostecké a karvinské oblasti 

Československo přišlo o 97 % kapacity hnědého a 55 % kapacity černého uhlí a za novými 

hranicemi zůstalo i 90 vodních elektráren)70, rozsáhlé lesní plochy i linii strategických 

obranných pevností v pohraničí, dopravní spojení mezi jednotlivými částmi země bylo 

narušeno a přitom všem musel stát v krátké době vyřešit také složitou situaci uprchlíků 

z odříznutých pásem.  

 

5. října 1938 abdikoval prezident Edvard Beneš. Podle žilinské dohody uzavřené 

představiteli slovenských politických stran v čele se Slovenskou lidovou stranou byla 6. 

října 1938 vyhlášena autonomie Slovenska, na jejímž základě vznikl Snem Slovenskej 

krajiny (po roce 1939 Snem Slovenskej republiky). 18. listopadu 1938 byla vytvořena 

Strana národní jednoty, do jejíhož čela se postavil předseda agrárníků Rudolf Beran a 

která fakticky sdružovala všechny tehdejší politické strany s výjimkou sociální 

demokracie, komunistů a části národních socialistů. Jako umírněná levicová opozice pak 

vznikla v prosinci 1938 především sociálně demokratická Národní strana práce a 

dosavadní systém československých politických stran se fakticky zmenšil na pouhé dva 

subjekty. 30. listopadu 1938 byl novým prezidentem zvolen Emil Hácha, který hned 

následujícího dne jmenoval novou vládu Rudolfa Berana. V polovině prosince přijalo 

Národní shromáždění zákon č. 330/1938, o zmocnění ke změnám ústavní listiny a 

ústavních zákonů republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací, skrze který 

fakticky odevzdalo svoji zákonodárnou moc, neboť vládě po dva následující roky 

                                                             
68 Kterou Jan Masaryk později v jednom ze svých slovensky proslovených rozhlasových projevů nazval 
„zlodejskou infámiou a dôstojným pokračovaním Mníchova a s Mníchovom predohrou k 15. Marci“. 
(Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 6. 1943, 20:45 hodin.) 
69 MATES, Pavel. Mezi Mnichovem a Berlínem: státoprávní problémy druhé republiky. V Brně: Masarykova 
univerzita, 1992, s. 29. 
70 Tamtéž, s. 30. 
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umožňoval měnit a doplňovat zákony vlastními nařízeními a prezidenta vybavil možností 

měnit text ústavy. Platnost zákona později neomezeně prodloužil svým nařízením z 12. 

prosince 1940 říšský protektor Konstantin von Neurath. Zmocňovací zákon, který po dobu 

čtyř let umožnil vládě přijímat zákony bez jejich schválení Říšským sněmem, byl na návrh 

NSDAP přijat již na jaře 1933 i v Německu. 

 

Hácha i Beran deklarovali jako svoji prioritu vytvoření dobrých vztahů a co nejtěsnější 

spolupráci se západním sousedem a byli ochotni podvolit se Německu v duchu tzv. 

svatováclavské tradice, jež byla pro současnost akutně reinterpretována jako funkční 

dějinný model absolutního dobrovolného podřízení se německé říši.71 Příliš jinou roli jim 

neumožnily hrát ani Francie s Británií, od nichž se Československu dostalo pouze 

doporučení, aby se záruky svých nových hranic snažilo získat právě od Hitlera.72 Navzdory 

snahám československé vlády dohodnout se a spolupracovat s Německem se ale nacisté, 

v souladu s Hitlerovými jasnými plány na likvidaci zbytku Čech,73 nepřestávali snažit 

rozbít i to, co z Československa po zabrání hraničních území zůstalo. Nadále proto na 

Československo útočili, kritizovali jeho poměry, stupňovali své požadavky a podporovali 

separatistické tendence slovenských politiků. 14. března 1939 tak slovenský sněm po 

nátlaku Adolfa Hitlera na Jozefa Tisa při jeho návštěvě v Berlíně vyhlásil vznik 

samostatného Slovenského státu, který Hitler využil jako záminku pro okupaci zbývajícího 

českého území, jeho začlenění do německé říše a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava. 

16. března 1939 přečetl německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop výnos Adolfa 

Hitlera, podle něhož „části bývalé Česko-Slovenské republiky, obsazené v březnu 1939 

německou brannou mocí, náleží od nynějška k území Velkoněmecké říše a vstupují jako 

Protektorát Čecha Morava pod její ochranu“74, a českým zemím tak započalo šest let života 

pod německým dozorem.  

 

 

1.1 Rozhlas v depresi druhé republiky 
 

„Dějinný zásah do osudů našeho státu během roku 1938 měl vliv i na organisaci 

rozhlasové činnosti. Změnil ji radikálně v územním rozsahu, v národnostní pestrosti, 

v technické i hmotné podstatě, v osobním složení,“ shrnula situaci rozhlasového vysílání 

                                                             
71 DEJMEK, Jindřich. Nenaplněné naděje: politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie od 
zrodu První republiky po konferenci v Mnichově (1918–1938). Praha: Karolinum, 2003, s. 459. 
72 Tamtéž, s. 457–459. 
73 Byl to jeden z cílů jeho rozkazu německé armádě z 21. 10. 1938. Plánem bylo rychle obsadit Česko a izolovat 
jej od Slovenska. Úkol dál rozpracoval v doplňujícím rozkazu z poloviny prosince téhož roku: Všichni 
zainteresovaní měli být přesvědčeni, že je to „akce v zájmu míru“ a nikoli válečné tažení. (GEBHART, Jan a 
KUKLÍK, Jan. Druhá republika 1938–1939: svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním 
životě. Praha: Paseka, 2004, s. 157.) 
74 HARTMANN, David. 16. 3. 1939: Vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Český rozhlas [online]. [cit. 2015-01-
17]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/devitky/1939/_zprava/553715. 
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ročenka roku 1939.75 Historie československého rozhlasu jakožto média, jehož vliv a 

možnosti využití si někteří uvědomili záhy a někteří příliš pozdě, zrcadlila politický vývoj 

v podstatě od samotného spuštění tehdy skoro experimentálního projektu dvou 

soukromých osob, podnikatele Eduarda Svobody a novináře Miloše Čtrnáctého, a jednoho 

konsorcia, společnosti Radioslavia.76 

 

V době, kdy Československo zasáhla mnichovská krize, patřil již rozhlas mezi podniky 

registrované jako důležité pro obranu státu podle § 27 zákona č. 131/1936 – stalo se tak 

ale teprve v květnu 1938, kdy vláda čelící zhoršující se mezinárodní politické situaci 

vyslyšela dlouholeté požadavky ministerstva národní obrany, aby mělo „vzhledem 

k neobyčejnému významu pro obranu státu“ své řádné zastoupení ve správě 

Radiojournalu.77  

 

Německý, ale také polský a maďarský zábor pohraničních oblastí Československa 

nepřipravil Československý rozhlas pouze o 370 tisíc koncesionářů, ale omezil samotné 

vysílací možnosti rozhlasu, neboť na zabraném území figurovalo několik rozhlasových 

stanic a zařízení.78 Vysílání Československého rozhlasu se do té doby kromě pražské 

centrály opíralo o pobočky v Brně, v Moravské Ostravě, v Bratislavě, v Banské Bystrici, 

v Košicích, o krátkovlnnou vysílačku v Poděbradech a vysílač v Mělníku (Praha II), 

k němuž patřila i moderní studia v Národním domě v pražském Karlíně a který zahájil 

(původně) celodenní německé vysílání na jaře 1938, aby se postavil nacistické propagandě 

namířené proti Československu, informoval německou menšinu v Československu o dění 

v zemi a podporoval v nich myšlenku národnostně rozmanitého, avšak jednotného státu.79 

                                                             
75 C�A� BELOVA� , Lenka. Radiojournal:	 rozhlasové	 vysílání	 v	 Čechách	 a	 na	 Moravě	 v	 letech	 1923–1939. Praha: 
Karolinum, 2003, s. 56. 
76 ČÁBELOVÁ, Lenka. Československý rozhlas a stát 1923–1945. In: Konsolidace vládnutí a podnikání v České 
republice a v Evropské unii (příspěvky z konference konané ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2002). Praha: Matfyzpress, 
2002, s. 304. 
77 C�A� BELOVA� : 2003, s. 57. 
78 K počátkům československého rozhlasu a sítě jeho poboček: První pražská stanice ve Kbelích začala jako 
jedna z vůbec prvních v Evropě pravidelně vysílat 18. května 1923. Provoz nové stanice v pražských 
Strašnicích pak byl zahájen v únoru 1926. Z Bratislavy se rozhlas poprvé ozval 3. srpna 1926 a pravidelný 
provoz byl zahájen 28. října 1926. V Brně-Komárově bylo pravidelné vysílání zahájeno již v květnu 1924, 
výkonnější vysílačka zde byla spuštěna 18. dubna 1926. V roce 1927 začaly pravidelně vysílat Košice na 
východě Slovenska a od roku 1929 také stanice v Moravské Ostravě – ve stejném roce zahájil pravidelný 
provoz nový vysílač v Bratislavě s lepším výkonem. V roce 1931 byl v Liblicích u Mělníka, dvacet pět kilometrů 
vzdušnou čarou od Prahy, zprovozněn prozatím vůbec nejsilnější vysílač v tehdejším Československu o síle 
120 kW, který měl pokrýt celé geograficky členité státní území. V roce 1934 bylo pro posluchače ze středního 
Slovenska spuštěno i vysílání z Banské Bystrice. První krátkovlnná vysílačka Poděbrady, jejíž vysílání bylo 
určeno pro Čechy a Slováky žijící v zahraničí, začala vysílat v roce 1936. (C�A� BELOVA� : 2003, s. 85, 118, 138; 
KONÍČEK, Karel. Prožil jsem život v rozhlase. In: Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu. Praha: Studijní oddělení 
Československého rozhlasu, 1966, s. 80; PATZAKOVÁ-JANDOVÁ, Anna a kol. Prvních deset let československého 
rozhlasu. [Praha: Radiojournal, 1935], s. 94–96, 142–146, 475–476.) 
79 Československé vysílání v němčině bylo zahájeno už 25. října 1925 (připravovala jej pražská německá 
osvětová instituce Urania) a německy se z pražské stanice Kbely zpočátku vysílalo třikrát týdně čtvrt hodiny, 
později denně až 30 minut. O dva, respektive o pět let později začala s německým programem i stanice v Brně a 
Moravské Ostravě. Do okrajových částí země však vysílání dosahovalo jen stěží a nedokázalo tu konkurovat 
silným německým stanicím. Ani o deset let později, v roce 1935, navíc nedosáhl celkový podíl německých 
pořadů v československém vysílání ani k 8 procentům a československé vlády i vedení Radiojournalu tak 
promeškaly příležitost přivést československé Němce k československému rozhlasu. Příležitosti se naopak 
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Po naplnění mnichovské dohody Československý rozhlas přišel nejprve o vysílač 

v Moravské Ostravě, a to hned 9. října, kdy ho zabralo německé vojsko.80 Počátkem 

listopadu 1938 po vypořádání s Maďarskem a jeho vznesenými územními nároky pak 

rozhlasová redakce musela opustit také nejvýchodnější československou, košickou 

stanici.81 Tu nahradila nová stanice v Prešově, zatímco v Mariánských Horách u Moravské 

Ostravy musel být v průběhu listopadu 1938 vybudován provizorní náhradní vysílač.82 

Úplně nový vysílač rozhlas zřídil v Chustu na Podkarpatské Rusi. Německé vysílání 

mělnického vysílače 18. října 1938 skončilo a až do 15. března 1939 se odtud šířil jenom 

český program, zpravodajství v cizích jazycích a propagační hospodářské programy 

určené pro zahraničí, které by znovu přilákaly investory a vzkřísily jejich víru 

v československé hospodářství.83 Pro zahraničí vysílala nadále i poděbradská krátkovlnná 

stanice, v období po uzavření mnichovské dohody až 22 hodin denně.84 Německé zábory 

území narušily kromě sítě vysílačů i kabelová spojení mezi Čechami, Moravou a Slezskem, 

například rozhlasový kabel mezi Prahou, Brnem a Olomoucí se najednou v úseku Česká 

Třebová a Svitavy ocitl na německém území a podobná hranice nyní přetínala i kabel mezi 

Moravou a Slovenskem – Brnem a Bratislavou.85  

 

Kromě zesílení politického tlaku a cenzury materiálů připravených pro vysílání si po 

přijetí mnichovské dohody stále větší pozornost uzurpovala otázka slovenského rozhlasu, 

jenž požadoval osamostatnění svého programu, stejně jako úvahy o nutnosti dalšího 

posílení vlivu nového státu v celém rozhlase. Dva návrhy předložilo v říjnu 1938 

ministerstvo pošt a telegrafů, memorandum o reorganizaci rozhlasu vypracoval i 

v listopadu nově jmenovaný vládní komisař rozhlasové společnosti Jaroslav Kose a svůj 

návrh předložil také Rudolf Beran, bývalý předseda agrární strany a dosavadní člen 

                                                                                                                                                                                   
chopilo vysílání z Německa, jež německým obyvatelům v Sudetech nabízelo kvalitní příjem a přirozeně 
celodenní německý program, který navíc neopomínal rozdmýchávat nedůvěru a nepřátelství vůči státu, v němž 
tito Němci dosud žili. Teprve v roce 1936 začaly práce na novém československém vysílači v Mělníku, který 
měl zajistit celodenní vysílání v němčině pro všechny německojazyčné oblasti v Československu a měl 
dosáhnout i za hranice země a na jehož důležitost dlouhodobě poukazovalo především ministerstvo 
zahraničních věcí. Plán se však realizoval v době, kdy již vrcholila nacistická kampaň proti Československu, a 
pravidelné německé vysílání z Mělníka, které odstartovalo 1. května 1938 a jemuž vůdce Sudetoněmecké 
strany Konrad Henlein rovnou vyhlásil bojkot, do vývoje politické situace příliš nezasáhlo, ačkoli v létě 1938 
ještě rozšířilo relace zpravodajství. I po spuštění německého vysílače Praha II zůstal zachován německý 
program na ostatních československých stanicích. Bratislavská pobočka vysílala část programu v maďarštině, 
součástí vysílání z Košic byl zase program pro Podkarpatskou Rus. (ČÁBELOVÁ: 2002, s. 299; C�A� BELOVA� : 
2003, s. 62, 112; HRDLIČKA, František. Kapitoly z historie českého rozhlasového vysílání 46. Týdeník rozhlas. 
Roč. 2004, č. 12, s. 3; KOVÁŘÍK, Vladimír. Proměny rozhlasové publicistiky 1: Od počátků Radiojournalu do 
mnichovského diktátu (1923–1938). Praha: SPN, 1982, s. 130; PATZAKOVÁ-JANDOVÁ: [1935], s. 91; VAUGHAN: 
2008, s. 35–38, 51.) 
80 KONÍČEK: 1966, s. 130. 
81 STUCHLÝ, Karel. 35 let ve službách Čs. rozhlasu. In: Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu. Praha: Studijní oddělení 
Československého rozhlasu, 1964, s. 203. 
82 KONÍČEK: 1966, s. 130–131.  
83 KÖPPLOVÁ, Barbara a kol. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 
2003, s. 41.  
84 C�A� BELOVA� : 2003, s. 62, 119. 
85 KONÍČEK: 1966, s. 131. 
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jednatelského sboru, nebo českoslovenští generálové a vedení zbrojního koncernu Škoda, 

kteří požadovali úplné zestátnění.86 

 

Pro slovenské vysílání byla určující tzv. žilinská dohoda, která zajistila – prozatím pouze 

programové – osamostatnění slovenskému rozhlasu, a na jejím základě byl ustanoven také 

poradní sbor slovenského rozhlasu a Slovensko získalo dvě místa v jednatelském sboru 

rozhlasu. 

 

O nové organizaci společnosti Radiojournal rozhodovala její valná hromada v samotném 

závěru složitého roku, 28. prosince 1938. Dohodla se na přejmenování rozhlasu na Česko-

Slovenský rozhlas, zůstal však společností s r. o. Tento název ovšem nikdy nenabyl 

platnosti, protože dříve, než byl zanesen do rejstříku společností, Adolf Hitler spustil 

okupaci Čech a Moravy a nový název dočasně vystřídalo dřívější pojmenování 

Radiojournal.87 Ačkoli tedy rozhlas nebyl během druhé republiky zestátněn, jeho nová 

organizace v podstatě odpovídala koncepci Jaroslava Koseho, který navrhoval zvýšení již 

existujícího vlivu státu skrze prosazení „vládního člověka“ do čela organizace. Stát získal 

celkem 8 zástupců z 10 členů jednatelského sboru a zajistil si rozhodující slovo: Jednoho 

zástupce měl tiskový odbor Předsednictva ministerské rady, jednoho zástupce mělo 

ministerstvo národní obrany, ministerstvo školství a národní osvěty, ministerstvo 

zahraničních věcí, ministerstvo dopravy, které nahradilo zrušené ministerstvo pošt a 

telegrafů a na něž přešla problematika týkající se rozhlasu, a krajinská vláda Podkarpatské 

Rusi, dva zástupce mělo mít Slovensko a dva soukromí účastníci. Jindřich Dobiáš, který 

v jednatelském sboru zastupoval tiskový odbor Předsednictva ministerské rady již od roku 

1933, se stal předsedou jednatelského sboru namísto Ladislava Šourka a ukončil tak jako 

první vládní úředník v čele rozhlasu předchozí patnáctileté období, kdy nejvyšší pozici 

v rozhlase zastával vždy zástupce soukromých podílníků.88 

 

Ještě před Vánoci 1938 se zástupci Radiojournalu vypravili do Berlína na jednání s lidmi 

z říšského ministerstva propagandy a říšského rozhlasu.  Na programu bylo několik bodů, 

například návrh na výměnu hudebních programů, ale také zachování německého vysílání 

ze stanice Praha II a ve vysílání z Brna a Bratislavy, v němž by ovšem vystupovali pouze 

árijci, a především „obapolné vymýcení všeho politického vysílání, které by druhé zemi 

působilo trpkost nebo neklid“.89 

 

 

                                                             
86 C�A� BELOVA� : 2003, s. 60–62. 
87 Tamtéž, s. 62, 135. 
88 BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii Českého rozhlasu. Praha: Sdružení pro rozhlasovou 
tvorbu, [1996], s. 60. 
89 HRDLIČKA, František. Rozhlas v okupaci 1939–1945. In: Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí 
českého rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2003, s. 152. 
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1.2 Rozhlas pod dohledem nacistů 
 

Spolu s vyhlášením samostatného Slovenského státu 14. března 1939 byl kromě 

dosavadního státního celku rozložen i dosud platný systém Česko-Slovenského rozhlasu. 

Slovenský rozhlas, který se opíral o stanice Bratislava, Banská Bystrica a Prešov, se zcela 

osamostatnil. Česko-Slovenský rozhlas, jehož nový název Český rozhlas, vynucený 

okolnostmi, byl schválen valnou hromadou společnosti teprve 10. června 1939, tak ztratil 

všechny slovenské stanice a 85 000 posluchačů. 90  Ještě před obsazením rozhlasu 

německými vojenskými jednotkami 15. března 1939 se navíc brzy ráno toho dne přihlásily 

i vysílače Mělník a Brno, které začaly vysílat jako „národní německé vysílače“. Oba vysílače 

obsadily skupiny Volksdeutschen, avšak dodnes nebylo jasně zodpovězeno, zda vysílače 

skutečně zabrali tzv. „národní Němci“ z Československa, anebo to byly zvláštní jednotky 

wehrmachtu.91 

 

Po vyhlášení protektorátu převzala německá správa právě mělnickou a brněnskou stanici 

a také stanici v Moravské Ostravě. Vysílač v Mělníku, jenž původně paradoxně vznikl jako 

protiváha silným německým stanicím budovaným podél česko-německých hranic pro 

přeshraniční šíření nacistické propagandy v Sudetech,92 nacisté zabrali a jako Říšský 

vysílač Čechy (Reichssender Böhmen) s vlastním programem začlenili pobočku Praha II – 

Mělník do říšského systému rozhlasu (jeho intendantem se 18. června 1939 stal Hans 

Günther Marek). Naproti tomu brněnský rozhlas i stanice v Moravské Ostravě se po 

několika dnech mohly vrátit k alespoň částečnému vysílání v češtině. Německá okupace 

ukončila také samostatné vysílání z Československa do zahraničí.93 

 

V okupovaném protektorátu rozhlas spadal pod nově vytvořenou skupinu pro rozhlas 

v kulturně-politickém oddělení při Úřadu říšského protektora, jejímž vedoucím se stal 

Lothar Scurla.94 Jednatelský sbor rozhlasu se po vyhlášení samostatnosti Slovenského 

státu a po zrušení ministerstva obrany a zahraničních věcí zmenšil na sedmičlenný, 

přičemž protektorátní vláda v něm disponovala celkem 4 zástupci.95  

 

Český rozhlas i redakce ostatních médií zasáhly po začátku okupace nucené personální 

změny, obdobně jako v německých médiích po převzetí moci nacisty, a velmi záhy po 

vyhlášení protektorátu Čechy a Morava rozhlas stihla rovněž antisemitská čistka. Už 

v dubnu 1939 rozhlas jakoby mimochodem referoval, že byli propuštěni „všichni – ostatně 

                                                             
90 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 43. 
91 HRDLIČKA: 2003, s. 152.  
92 C�A� BELOVA� : 2003, s. 57. 
93 Tamtéž, s. 119. 
94 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 44. 
95 C�A� BELOVA� : 2003, s. 63. 



25 
 

zcela nepočetní zaměstnanci neárijského původu“.96 Někteří z dosavadních rozhlasových 

pracovníků odešli sami, ostatní se snažili dál pracovat i v těchto ztížených podmínkách, 

povzbuzovat posluchače literárními, dramatickými i hudebními pořady s národní a 

vlasteneckou tematikou, které ovšem potřebovaly alibi jako pořady vzdělávací,97 a 

posilovat jejich národní hrdost. „Přes silné omezení tvůrčí a programové svobody stoupá 

[v průběhu války] počet uváděných českých her, Smetanovy hudby a přednášek o krásách 

vlasti, venkova. V návratech do historie, k rodinným kořenům, tradici, české krajině se 

snaží dát programoví pracovníci sílu a víru svým posluchačům.“98  

 

Ve složitém postavení se kromě vedoucích pracovníků ocitli především hlasatelé, kteří 

museli předčítat zprávy nacistické propagandy a jejichž přednes, interpretace, pauzy i 

přízvuk nacističtí vedoucí a jejich pomocníci i někteří němečtí posluchači, dobře 

obeznámeni s češtinou, kousek po kousku bedlivě studovali.99 Za „sabotážní“ přednes 

zpráv hrozily vysoké tresty a několik hlasatelů, kteří se úmyslně přeřekli či nepromlouvali 

dostatečně nadšeně a podlézavě jako kolaboranti Bohumil Jaroš, nový šéf rozhlasových 

hlasatelů, nebo politický zpravodaj Alois Kříž, bylo propuštěno či přinejmenším 

přeloženo.100 Naopak někteří němečtí zaměstnanci, kteří před okupací vyjadřovali Čechům 

podporu a s příchodem nacistů zcela změnili svůj postoj, se zvratem poměrů dostali do 

vedoucích pozic. Dlouholetý pracovník Československého rozhlasu Miloslav Disman 

zmiňuje například nového, dočasného politického šéfa rozhlasu dr. Marase, „který s námi 

před půlrokem ještě hlásil německy mobilizaci naší armády a ještě včera ujišťoval, že lituje 

vývoje poměrů, ale doufá ve smírné řešení“101, a který zavedl přísný systém kontroly a 

cenzurních opatření.102 

 

Navzdory okupaci se velká část rozhlasových pořadů i nadále vysílala.103 Den po příchodu 

nacistů do Českého rozhlasu byla ovšem s okamžitou platností zrušena Okénka, populární 

publicistický pořad, který se vysílal od května 1938104 a jehož úkolem bylo „jednak doplnit, 

popř. paralyzovat zpravodajství ČTK (považované za defétistické a neobjektivní), jednak 

pomáhat prakticky občanům. Tematicky se Okénka od podzimu 1938 věnovala zejména 

hospodářským, sociálním a dopravním problémům, informacím pro uprchlíky z 

                                                             
96 VOTAVOVÁ, Jarmila. Stručný nástin historie Českého rozhlasu: Příspěvek k 70. výročí. Praha: Český rozhlas, 
1993, s. 46. 
97 KOVÁŘÍK, Vladimír. Proměny rozhlasové publicistiky 2: Od mnichovského diktátu k Vítěznému únoru 1948. 
Praha: SPN, 1982, s. 30. 
98 PACOVSKÝ: 1993, s. 62. 
99 DISMAN, Miloslav. Hovoří Praha: vzpomínky na revoluční květnové dny 1945 v rozhlase. Praha: Svoboda, 
1985, s. 65. 
100 Tamtéž, s. 67. 
101 Tamtéž, s. 29. 
102 VOTAVOVÁ: 1993, s. 46. 
103 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 101. 
104 Okénko se vysílalo vždy po zprávách ČTK v 19:15, nejprve 5krát týdně, od 1. října 1938 pak každý den. 
(VOTAVOVÁ: 1993, s. 38.) Rozhlas nemohl do výběru a zpracování zpráv produkovaných ČTK zasahovat, a 
proto chtěl vytvořit protifašistickou protiváhu poraženeckých nálad šířených zprávami ČTK a povzbuzovat 
odhodlání, optimismus a důvěru posluchačů, že nacismus Československo nezlikviduje. (DISMAN: 1985, s. 18.)  
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odstoupených území, vojenským, politickým a kulturním otázkám“105 a s přibývajícím 

množstvím dopisů a žádostí o pomoc od lidí a rozdělených rodin z obsazeného pohraničí 

se rozrůstala na půlhodinové i hodinové relace na úkor dalších pořadů.106 

 

Ačkoli program byl pozorně sledován, rozhlasoví pracovníci se snažili alespoň o malé 

schválnosti, kterým napomohly okolnosti, a nenápadný podtext, který by posluchači 

rozpoznali a který by jim udělal radost, jako když se po zprávách wehrmachtu ozvala píseň 

z Prodané nevěsty Proč bychom se netěšili nebo když se vysílaly koncerty české hudby 

s jinotajnými úvodními slovy a jinotajné pohádky, či naopak když se pohádky přerušovaly 

právě „tak ‚vhodně‘ – pro vložení letecké zprávy – aby po hlášení o nepřátelských svazech 

nad říšským územím se ozvala pohádková lištička se slovy ‚Tak, děťátka – liščátka, honem 

do díry‘“.107 „Tam, kde nemohlo mluvit slovo samo o sobě“, nastupovala hudba: „Mnoho 

záleželo na výběru, na důmyslné sestavě hudebních čísel, na verších a citátech z děl 

prozaických, příp. i dramatických, na symbolických názvech pořadů a na úvodním a 

průvodním slovu.“108 Pokoušet se o náznaky, které by pozorným posluchačům napověděly, 

že rozhlas stále „myslí“ česky, bylo ale stále složitější a nebezpečnější, zvláště po vypuknutí 

druhé světové války a ještě spíše po roce 1941. Už od počátku okupace v roce 1939 se ale 

v rozhlase začaly vytvářet ilegální odbojové skupiny, které pomáhaly rodinám zatčených a 

vězněných, pořádaly sbírky, připravovaly tajné vysílací stanice a přenosové linky pro 

budoucí povstalecké vysílání či šířily ilegální materiály. Mimo to komunikovaly i s dalšími 

odbojovými skupinami zvenčí, které si dobře uvědomovaly, jak důležitý nástroj v boji o 

veřejný prostor rozhlas je.109 

 

Kromě vysílání stávajících programů se však rozhlas musel zapojit i do propagace 

zběsilých politických změn a formou přenosů je zprostředkovávat posluchačům v zemi. 11. 

dubna 1939 rozhlas z pražského Rudolfina přenášel založení Národního souručenství, kde 

promluvil prezident Emil Hácha, poslanec a nový vedoucí Národního souručenství Adolf 

Hrubý a premiér protektorátní vlády Alois Eliáš, a to byla pouze první z mnoha 

následujících sérií politických projevů, které v průběhu války naplnily rozhlasové 

vysílání.110 

 

Od 17. června 1939 rozhlas zavedl nový systém cenzury, který redaktorům všech oddělení 

rozhlasu nařizoval, aby veškeré mluvené i zpívané texty předkládali k předběžné cenzuře 

cenzurnímu oddělení; zpravodajství kontrolovala přímo německá rozhlasová cenzura.111 

Cenzurní opatření se ještě zpřísnila zhruba po roce, v březnu 1940, kdy byla zavedena 

                                                             
105 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 40. 
106 DISMAN: 1985, s. 27. 
107 Československý rozhlas na vlnách času. Praha: Čs. rozhlas, [1983], s. 138. 
108 KOVÁŘÍK: 1982. s. 26–27. 
109 HRDLIČKA: 2003, s. 153.  
110 Tamtéž, s. 167. 
111 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 45. 
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programová intendantura 112  podléhající přímo Úřadu říšského protektora, která 

kontrolovala program dodávaný jednotlivými odděleními a zodpovídala v rozhlase za 

„ochranu a uplatňování ideově-politických zájmů říšského protektora“.113 Programy navíc 

kontrolovala i německá odposlouchávací služba.114 

 

Dohled především nad rozhlasovým zpravodajstvím v protektorátu nacisté výrazně 

zpřísnili po vypuknutí druhé světové války 1. září 1939, postupně se navíc ve vysílání 

začali stále více uplatňovat kolaboranti spolupracující s okupanty, mezi nimiž vynikal 

zvláště Alois Kříž,115 kterého do funkce politického referenta a zpravodaje podle Křížových 

vlastních slov dosadil vedoucí rozhlasové skupiny v Úřadu říšského protektora Lothar 

Scurla.116 Od května 1940 navíc dvakrát do týdne promlouval k posluchačům Emanuel 

Moravec, který od ledna 1942 až do květnových dní 1945 zastával funkci ministra školství 

a lidové osvěty.117 

 

Hned 1. 9. 1939 také Ministerská rada pro obranu Říše v Berlíně vydala nařízení, které 

bezodkladně zakazovalo poslech zahraničních rozhlasových stanic, tj. vysílačů mimo 

území německé říše, pod trestem vězení nebo káznice a odebrání přijímacího zařízení, i 

rozšiřování zpráv ze zahraničního vysílání, za které hrozil dokonce trest smrti.118  

 

Ve snaze začlenit rozhlas v protektorátu do systému říšských médií byla na podzim roku 

1940 provedena reorganizace, po níž se kromě protektorátní vlády stala jediným dalším 

společníkem Českého rozhlasu Velkoněmecká říše, zastoupená Úřadem říšského 

protektora,119 soukromí podílníci museli z rozhlasu vystoupit a jednatelský sbor nahradila 

správní rada tří jednatelů (dva jmenováni protektorátní vládou, jeden říšským 

protektorem). Vládu do roku 1941 zastupoval Hubert Masařík120, který v květnu 1940 

vystřídal na pozici předsedy jednatelského sboru Českého rozhlasu Jindřicha Dobiáše, a 

Ladislav Šourek, protektor vybral Lothara Scurlu.121 „Hlas říše“ zastoupený Úřadem 

říšského protektora získal nyní podle tajné syndikátní smlouvy v rozhlase hlavní 

                                                             
112 vrchní dozor 
113 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 48. 
114 KOVÁŘÍK: 1982. s. 31. 
115 KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG: 2010, s. 101. 
116 KOPECKÝ, Lukáš. Případ rozhlasového novináře Aloise Kříže před Národním soudem. Brno, 2011. Diplomová 
práce. Masarykova univerzita, s. 55. 
117 HRDLIČKA: 2003, s. 153. 
118 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 46. 
119 Nová smlouva stanovovala, že protektorátní vládě zůstane kmenový kapitál společnosti ve výši 510 000 Kč 
(51 %) a 490 000 Kč (49 %) připadne Německu zastoupenému říšským protektorem. (C�A� BELOVA� : 2003, s. 63.) 
120 Hubert Masařík (1896–1982) působil jako parlamentní zpravodaj ministerstva zahraničních věcí, spolu 
s Vojtěchem Mastným se jako československý zástupce zúčastnil konference v Mnichově, kde ale oba dva 
museli pouze čekat, jaké podmínky jim velmoci předloží. V období druhé republiky byl jmenován šéfem 
kabinetu nového ministra zahraničních věcí Františka Chvalkovského, po okupaci pracoval jako přednosta 
koordinačního odboru předsednictva ministerské rady, do jehož kompetencí spadal mimo jiné styk premiéra 
Eliáše s Úřadem říšského protektora, a podílel se i na některých premiérových odbojových aktivitách. Jeho 
politická kariéra skončila s Eliášovým zatčením. (DEJMEK, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl II., 
Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992). Praha: Academia, 2013, s. 154–155.) 
121 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 50. 
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rozhodovací pravomoc „ve všech záležitostech, které překračují rámec autonomní české 

kulturní práce anebo se dotýkají bezprostředně zájmů Velkoněmecké říše“.122 

 

 

1.2.1 Říšský rozhlas jako vzor 

 

Představitelé okupačních orgánů věnovali českému rozhlasu a možnostem jeho využití při 

působení na obyvatele protektorátu velkou pozornost (byť výsledky této pozornosti byly 

mnohdy spíše rozpačité než famózní), neboť rozhlas jako propagandistický nástroj už 

dobře znali z rozhlasové praxe v Německu.123 Již v době výmarské republiky se na rozhlas 

upírala politická pozornost. Pravidelné vysílání na soukromé bázi bylo v Německu, stejně 

jako v sousedním Československu,124 zahájeno v roce 1923, a tvořilo jej osm regionálních 

společností vysílajících na středních vlnách do jednotlivých částí Německa,125 pouze 

devátá společnost, Deutsche Welle s vysílačem v Berlíně, vysílala na dlouhých vlnách do 

celého Německa.126 Stát zprvu pouze uděloval vysílací licence, v roce 1926 však do 

rozhlasu vstoupil a rozhodovací pravomoci přešly na regionální vlády a ministerstvo 

vnitra.127 Role státu se ještě posílila s rozhlasovými reformami vládního kabinetu Franze 

von Papena128, které vytvořily funkci rozhlasového komisaře a programové rady a 

stanicím tak zůstalo naprosté minimum redakční autonomie.129 Na konci roku 1932 pak 

byly dosud stále formálně soukromé rozhlasové společnosti definitivně zestátněny: Podíly 

soukromých investorů stát odkoupil a majetek stanic přešel do vlastnictví ministerstva 

pošt a zemských vlád.130 Rozhlas tak byl prakticky přichystán pro plány národních 

socialistů. A ačkoli nacisté velmi záhy zavedli do praxe vysílací model, který preferovali 

ještě více, tj. model zcela centralizovaného státního vysílání, sám Goebbels byl 

překvapený, jak snadno si nová vláda získala ve vysílání úplnou hegemonii.131  

 

V první etapě vývoje nacistické propagandy ještě před uchopením moci se nacisté v oblasti 

rozhlasu zaměřovali především na ovládnutí svazů posluchačů, kteří by na Říšskou 

rozhlasovou společnost tlačili zezdola pod heslem „Otevřete rozhlas Adolfu Hitlerovi!“, a 

na vytvoření plánu budoucího převzetí rozhlasu a budování vlastní rozhlasové organizace, 

                                                             
122 C�A� BELOVA� : 2003, s. 63. 
123 KONČELÍK, VEČEŘA, ORSÁG: 2010, s. 100. 
124 C�A� BELOVA� : 2003, s. 18. 
125 Německé regionální rozhlasové společnosti ve dvacátých letech vysílaly z Mnichova, Stuttgartu, Frankfurtu, 
Langenbergu, Hannoveru, Hamburgu, Lipska, Vratislavi a Královce. (FÜHRER, Karl Christian. A Medium of 
Modernity? Broadcasting in Weimar Germany, 1923–1932. The Journal of Modern History. 1997, roč. 69, č. 4, s. 
725.) 
126 Tamtéž, s. 724. 
127 VAUGHAN: 2008, s. 24. 
128 Franz von Papen působil ve funkci říšského kancléře od 1. června 1932 do 17. listopadu 1932.  
129 VAUGHAN: 2008, s. 24. 
130 FÜHRER: 1997, s. 727. 
131 VAUGHAN: 2008, s. 31. 
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která měla v den mocenského převratu převzít a udržet v chodu rozhlasový aparát,132 což 

se také 30. ledna 1933 podařilo a možnosti nacistické propagandy, jež měla nyní 

k dispozici takřka všechny sdělovací prostředky, se tak ze dne na den mnohonásobně 

rozšířily.  

 

Absolutní ovládnutí médií předznamenalo vytvoření říšského ministerstva pro lidovou 

osvětu a propagandu v březnu 1933, jež se mělo stát „spojovacím článkem mezi vládou a 

národem“ a přimělo onen národ „začít jednotně myslit, jednotně reagovat a stát vládě plně 

a se sympatií k dispozici“133, jak se vyjádřil nový ministr propagandy Joseph Goebbels, 

stranický propagandista s mimořádnými řečnickými schopnostmi. Ministerstvo mělo 

několik oddělení, z nichž každé se zaměřovalo na jednu oblast: Kromě administrativy a 

právních a personálních záležitostí to byla propaganda, rozhlas (jehož záležitosti do 

března 1933 spadaly pod poštu a ministerstvo vnitra)134, tisk, film, literatura, zahraniční 

propaganda, divadlo, hudba, výtvarná umění a lidová kultura.135 Rozhlasové oddělení vedl 

Horst Dressler-Andress136 a Eugen Hadamovsky, jenž zastával i funkci viceprezidenta 

v Říšské rozhlasové komoře, se postavil do čela Říšské rozhlasové společnosti, v níž byly k 

28. březnu 1933 sjednoceny všechny regionální rozhlasové stanice. Dál fakticky fungovaly 

už jenom jako převaděče a zesilovače centrálního vysílání.137 

 

Nacistické změny zasáhly personální složení německých redakcí, do nichž nově nastoupila 

řada mladých příslušníků NSDAP, a někteří vedoucí pracovníci z doby výmarské republiky 

byli zatčeni. Mimo jiné i jeden ze zakladatelů německého rozhlasu Hans Bredow, který ze 

své funkce odstoupil již v den, kdy se Hitler dostal k moci.138 Všichni, kteří chtěli i nadále 

pracovat v rozhlasovém odvětví, ať už jako hlasatelé, nebo jako technici a prodejci 

radiopřijímačů, se navíc museli stát členy Říšské rozhlasové komory vytvořené na podzim 

1933 po vzoru Říšské filmové komory139 založené již v červenci a Goebbels tak získal 

dohled nad všemi pracovníky v dané mediální oblasti. 140  Židovským a levicovým 

novinářům bylo členství pochopitelně zapovězeno.141  

 

                                                             
132 JEŽEK, Vladimír a ŠEBÁNEK, Jiří. Souboj v éteru. Praha: Naše vojsko, 1967, s. 25. 
133 BREITFELDER, Miroslav. Rozhlas ve službách nacistické propagandy. In: Dějepis: sborník katedry historie. 
Plzeň: Západočeská univerzita, 2000, s. 104. 
134 LONGERICH, Peter. Goebbels: úplná biografie ministra propagandy Třetí říše. Praha: Grada, 2013, s. 202. 
135 JEŽEK, ŠEBÁNEK: 1967, s. 198. 
136 Po něm nastoupil v září 1939 Alfred-Ingemar Berndt, kterého o dva roky později nahradil Wulfgang 
Diewerge a v listopadu 1942 Hans Fritsche. (BREITFELDER: 2000, s. 107.) 
137 Tamtéž, s. 106. 
138 Tamtéž, s. 103. 
139 Kromě rozhlasové komory vznikla i specializovaná komora literární, tisková, divadelní a hudební a komora 
výtvarných umění. Všechny kopírovaly Říšskou filmovou komoru, včetně jejích zakládajících pravidel – 
komora mohla vydávat nařízení, která by regulovala hospodářské poměry v daném odvětví, a kdo chtěl 
v daném odvětví působit, musel být jejím členem. Všech sedm komor zastřešovala jedna Říšská kulturní 
komora zřízená v září 1933, v jejíchž mantinelech se tak ocitl veškerý kulturní život země. (LONGERICH: 2013, 
s. 218–219.) 
140 EVANS, Richard J. Třetí říše u moci: 1933–1939. Praha: Beta-Dobrovský, 2009, s. 120. 
141 VAUGHAN: 2008, s. 31. 
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Změnil se i samotný rozhlasový program, který měl sice získávat nové příznivce a 

přívržence nacistického režimu, ale především musel být nápaditý, moderní a současný, a 

jak Goebbels varoval vedoucí pracovníky, v žádném případě nesměl svoje publikum nudit 

– měl ho rozptýlit a hlavně bavit.142 Zábavný a zdánlivě nepolitický, přitom však „odshora 

až k poslednímu muži ve vysílacím prostoru zcela a výhradně nacionálně socialistický“.143 

Rozšířil se rozhlasový komentář, kterému se zprvu věnoval sám Goebbels, a 

propagandisticky zaměřené rozhlasové hry, v průběhu 30. let postupně stále více narůstal 

podíl populární hudby (včetně oblíbených koncertů na přání) až na výsledných 70 

procent,144 a podstatně se zvýšilo i množství zpravodajských relací, které ale podávání 

běžných i mimořádných zpráv dramatizovaly tak, aby svojí formou zaujaly co nejširší 

publikum.145 Přestože Goebbels úzkostlivě hlídal, aby stranická propaganda posluchače 

„nezavalila“ a působila spíše mimoděk a podprahově, přenosy Hitlerových veřejných 

vystoupení se přirozeně vysílaly povinně, jen v roce 1933 jich rozhlasovými vlnami 

proplulo na padesát, tedy takřka jeden projev týdně.146 Další vysílací prostor navíc zabraly 

přenosy z ostatních důležitých veřejných akcí a nově zavedených 

nacionálněsocialistických svátků.147  Pro zajištění důstojného publika se přitom při 

významných příležitostech využívalo vynálezu společného poslechu v duchu ideologie tzv. 

národní pospolitosti: Zaměstnanci, straníci i žáci a učitelé ve školách v takovém případě 

museli společně absolvovat celý politický projev u reproduktorů, aby si užili alespoň 

náhražku zážitků z masových shromáždění.148  

 

Za jak důležitý propagandistický nástroj pro upevňování moci Goebbels rozhlas považoval, 

víc prozrazuje jeho projev, který přednesl při zahájení první nacionálně socialistické 

rozhlasové výstavy 18. srpna 1933. Po vzoru Napoleona, jenž prý v době napoleonských 

válek označil tisk za sedmou (respektive pátou)149 velmoc, určil rozhlas za velmoc osmou: 

„Možná pozdější pokolení jednou budou muset konstatovat, že rozhlas pro naši dobu uvedl 

do chodu právě takový rozvoj duchovního a duševního působení na masy, jaký pro 

počátek reformace znamenal vynález knihtisku.“ 150  Revoluce, již nacisté vyvolali, 

„přinejmenším v těch formách, ve kterých se odehrála“, by se podle Goebblese nemohla 

odehrát nebýt letadla a rozhlasu,151 dvou vynálezů, které dokázaly překonávat do té doby 

nepřekonatelné vzdálenosti. Goebbels zároveň zkritizoval předchozí vládu, která význam a 
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potenciál rozhlasu nedokázala postřehnout a správně využít, což ovšem jeho vládě 

nehrozí, neboť „je rozhodnuta zařadit ho nyní v nejširší míře do práce na nacionální 

výstavbě, která leží před námi a již musíme zvládnout, jestliže revoluce má obstát před 

dějinami“.152  

 

K uskutečnění této zkoušky však potřeboval co největší německé publikum, které by říšský 

rozhlas poslouchalo a zároveň nemělo příležitost srovnávat ho se zahraniční konkurencí, 

jejíž zpravodajství mělo na úspěchy nacistické vlády jiný názor (sic).  Proti nežádoucímu 

poslechu zahraničního rozhlasu tak Goebbels zasáhl nejen jeho zákazem, ale i technickými 

inovacemi, jako byly rušicí stanice a záhy také výroba subvencovaných, a proto levných, a 

tudíž snadno dostupných sériových radiopřijímačů (Volksempfänger). Přístroj bylo možné 

pořídit již za 76 říšských marek; v menší verzi, jíž se přezdívalo „Goebbelsův rypák“ 

(Goebbels Schnauze)153, dokonce za 35 marek, což nepřesahovalo průměrný týdenní plat 

manuálně pracujícího dělníka.154 Rozhlas tak doslova velmi levně získával stále nové a 

nové posluchače z řad těch obyvatel, kteří žili mimo městská centra a kteří se dosud o svět 

politiky příliš nezajímali. Ještě v roce 1933 se v Německu vyrobilo 1,5 milionu těchto 

levných aparátů, o rok později již bylo mezi Němci více než 6 milionů přístrojů a 

v polovině roku 1939 mělo svoje rádio více než 70 procent německých domácností, čímž 

Němci vytvořili tehdejší celosvětový rekord, na který nedosáhly ani Spojené státy se svým 

rozvinutým rozhlasovým průmyslem a silným konkurenčním prostředím.155 (A těm 

zbývajícím bez vlastního přístroje navíc sloužila síť přibližně 6000 tlampačů rozmístěných 

na veřejných prostranstvích.)156 Goebbels tak pod heslem „Rozhlasový přijímač do každé 

rodiny“157 získával publikum pro vládní propagandu, ale zároveň poměrně úspěšně 

zamezoval tomu, aby němečtí posluchači libovolně „brouzdali“ nežádoucími vlnami: Levné 

německé rozhlasové přístroje měly totiž omezenou možnost selekce a umožňovaly naladit 

pouze nadregionální dlouhovlnnou stanici Deutschlandsender a místní říšské vysílače. 

Vysílání zahraničních rozhlasových stanic přístroje najít nedokázaly.158  

 

O co největší počet posluchačů však Goebbelsovo ministerstvo usilovalo i ze zcela 

prozaických důvodů. Na základě dohody s ministerstvem pošt z roku 1933 mu totiž 

náleželo určité procento rozhlasových poplatků, které pak pokrývaly jeho výdaje: Znění 

dohody se několikrát změnilo, v roce 1935 strany dojednaly, že ministerstvo propagandy 

bude dostávat 55 procent poplatků, a pokud by počet posluchačů překročil 7 milionů, 

čehož Goebbels dosáhl už o rok později, poplatky by se rozdělily mezi ministerstvo 

                                                             
152 DUFFACK, GOEBBELS: 2002, s. 33–34. 
153 VAUGHAN: 2008, s. 33. 
154 EVANS: 2009, s. 120. 
155 Tamtéž. 
156 REICHEL: 2004, s. 138. 
157 VAUGHAN: 2008, s. 19. 
158 JEŽEK, ŠEBÁNEK: 1967, s. 35. 
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propagandy a pošt v poměru 3:1.159 V roce 1933 měl německý rozhlas asi tři miliony 

posluchačů, v prvním roce druhé světové války to bylo už 97 milionů.160 

 

 

1.2.2 Změny v Českém rozhlase po příchodu Reinharda Heydricha 

 

Klíčová ekonomická, organizační a následně i programová změna protektorátní rozhlas 

postihla po příchodu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který 

fakticky nahradil Konstantina von Neuratha a který do Prahy v září 1941 přivezl plány na 

totální germanizaci Čech a Moravy – poněmčení lidí „dobré rasy i smýšlení“ a zbavení se 

těch ostatních.161 V březnu 1942 získala tentokrát již veškerý kapitál Českého rozhlasu 

(1 000 000 Kč) Říšská rozhlasová společnost (Reichrundfunkgesellschaft Berlin), již řídilo 

německé ministerstvo propagandy, rozhlasová síť Českého rozhlasu byla sloučena 

s německým protektorátním vysíláním mělnické stanice a jako Sendegruppe Böhmen und 

Mähren (Vysílací skupina Čechy a Morava) začleněna do Říšské rozhlasové společnosti. Do 

gesce Říšské rozhlasové společnosti spadalo i jmenování a odvolávání generálního ředitele 

české rozhlasové společnosti. Vedením vysílací skupiny byl pověřen Němec Ferdinand 

Thürmer z Úřadu říšského protektora. Kromě toho byla vytvořena fiktivní společnost 

Rundfunk Böhmen und Mähren, skrze kterou protékala více než polovina 

koncesionářských poplatků do Říšské rozhlasové společnosti.162 

 

I vnitřní organizace rozhlasu byla přetvořena podle berlínského vzoru: Program nyní 

tvořilo oddělení umělecké a politické, pod nějž spadal školský rozhlas, přednáškové 

oddělení, odborné rozhlasy, reportážní oddělení, redakce regionálních pořadů a oddělení 

politických přednášek.163 Zpravodajství z Čech a Moravy napříště tvořilo již jen 20 % 

programu, zatímco 80 % času se dostávalo zprávám vrchního velitelství branné moci a 

aktuálním komentářům, přednáškám a cyklům, z nichž řada byla nyní ostře namířena 

nejen proti Židům, ale také proti Sovětskému svazu. V roce 1942 se ve vysílání kromě 

pravidelných zpravodajských relací poprvé objevila i tzv. mimořádná zpráva, jež se 

posléze stala „trvale mimořádnou“ součástí programu: Obvykle šlo o zprávy z Hitlerova 

hlavního stanu, zřejmě mnohem raději ale lidé slyšeli například mimořádnou zprávu 27. 

května 1942 o atentátu na zastupujícího říšského protektora.164 Dalším pevným bodem 

                                                             
159 LONGERICH: 2013, s. 304. 
160 BREITFELDER: 2000, s. 109. 
161 Viz projev Reinharda Heydricha v Černínském paláci 2. 10. 1941: Čech tady nemá co pohledávat. (KRÁL, 
Václav, ed., a FREMUND, Karel, ed. Chtěli nás vyhubit: dokumenty o nacistické vyhlazovací a germanizační 
politice v českých zemích v letech 2. světové války. Praha: Naše vojsko, 1961, s. 125). 
162 HRDLIČKA: 2003, s. 156. 
163 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 53. 
164 HRDLIČKA: 2003, s. 168. 
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programu pak muselo být i zastrašující zpravodajství o všech represáliích vůči 

protektorátním obyvatelům, vlastencům a představitelům domácího odboje.165 

 

Teprve v druhé polovině roku 1944 se poměry v protektorátním rozhlase vzhledem 

k tomu, jak se vyvíjela situace na bojištích i diskuze o další strategii poněmčení českého 

obyvatelstva, částečně uvolnily. Z programu se vytratily některé propagandistické cykly a 

dále se vysílaly již jen komentáře Emanuela Moravce a několika novinářských 

kolaborantů, Aloise Kříže přitom nevyjímaje. Rozhlas přišel i o svou povinnost předčítat 

jmenné seznamy těch, kteří byli za svoji odbojovou činnost popraveni. K. H. Frank k tomu 

ve svém projevu v dubnu 1944 řekl: „I dnes máme ještě měsíčně asi 100 rozsudků smrti, 

bleskurychle a co nejostřeji zasahujeme popř. se zvláštním řízením tam, kde se pracuje 

proti říši. Odvykli jsme si však oznámení o tom vytrubovat jako dříve, vysílat je do světa 

tiskem i rozhlasem, čímž se jen dávala protivníkovi možnost, aby celé dny a dokonce týdny 

proti nám polemizoval v rozhlase a aby přesvědčoval svět, že v Čechách a na Moravě zuří 

požár, že je všude povstání a že se držíme nad vodou pouze stálou střelbou z kulometů či 

dokonce dělostřeleckou palbou a leteckými bombami.“166  

 

Povstání na Slovensku a hromadící se obavy nacistů z toho, že se ozbrojený boj přelije do 

protektorátu, vybudily ovšem protektorátní propagandu k tomu, aby oslavovala sílu říšské 

branné moci, která by jakýkoli pokus povstalců zlikvidovala.167  

 

 

 

 

                                                             
165 KOVÁŘÍK: 1982, s. 28–29. 
166 KRÁL, FREMUND: 1961, s. 176–177.  
167 KOVÁŘÍK: 1982, s. 67–69.  
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2. Rozhlasové vysílání ze zahraničí 
 

Posluchači v protektorátu však v průběhu války nebyli odkázáni pouze na poslech 

propagandistických pořadů domácího rozhlasu. Sice pod pohrůžkou vysokých trestů, 

přesto ale na svých přijímačích ladili zahraniční stanice, které protektorát odříznutý od 

okolního světa propojovaly s hlavními centry československé emigrace. 8. září 1939 bylo 

zahájeno londýnské vysílání BBC v češtině a od roku 1940 se z Londýna přidal i hlas 

československé exilové vlády, které BBC poskytla omezený vysílací prostor. Od října 1939 

se čeština objevovala i ve vysílání z Francie, zvláště ze silné a dobře slyšitelné stanice ve 

Fécampu v Normadii, ovšem pouze do června 1940, kdy Francie kapitulovala.168 I toto 

několikaměsíční vysílání, za které zodpovídalo československé vyslanectví v Paříži, však 

podle zpráv domácího odboje svými nepromyšlenými výzvami k akcím a neuváženě 

uveřejňovanými informacemi mnohem víc škodilo, než aby pomáhalo.169 Dalším zdrojem, 

odkud se zprávy do českých zemí šířily, byl Sovětský svaz, respektive státní sovětské 

vysílání, k němuž se po napadení Sovětského svazu hitlerovským Německem připojily 

vysílačky československých komunistů, kteří do Moskvy emigrovali po zákazu KSČ v 

Československu. Jako poslední z velmocí se v roce 1942 přidaly i Spojené státy americké a 

k Evropanům včetně Čechů od té doby promlouval jejich Hlas Ameriky.  

 

 

2.1 Vysílání ze SSSR a z USA 
 

Československé vysílání, které v sovětském exilu pod dohledem Kominterny 

zorganizovalo vedení Komunistické strany Československa, zahájilo svůj program 

pojmenovaný Za národní osvobození 27. července 1941, poté, co Německo napadlo 

Sovětský svaz a komunistický odboj se tak mohl začít radikalizovat.170 Dokud platil 

sovětsko-německý pakt, nebyly podobné aktivity pro Sověty výhodné a vysílání 

jednotlivých komunistických stran do jejich domovin odmítali.171 Zpočátku české vysílání 

vedl sám Klement Gottwald, později ho nahradil Gustav Bareš. 10. listopadu 1941 

komunisté zahájili i provoz vysílače Sudetendeustcher Freiheitssender určeného pro 

sudetské Němce, tentokrát už ale z Ufy na jihu Uralu, kam se přesunuli kvůli evakuaci 

Moskvy a odkud vysílali až do jara 1943, než se mohli vrátit zpátky do hlavního města.172 

Podle posledního vedoucího německého vysílání Leopolda Grünwalda to byl sice poučný, 

ale neúspěšný „pokus odvrátit sudetské Němce od jejich osudné cesty po boku Hitlera a 

německého fašismu, přesvědčit je o tom, že mohou svou vlast zachránit, jestliže povstanou 

                                                             
168 HRDLIČKA: 2003, s. 172–173. 
169 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s 488–489.  
170 PACOVSKÝ: 1993, s. 67. 
171 KŘESŤAN, Jiří. Hovoří Moskva – Moskva hovoří! Paměť a dějiny. 2014, roč. 8, č. 1, s. 22. 
172 Tamtéž, s. 23. 
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proti hitlerovskému Německu a postaví se po bok českého a slovenského národa…“173 24. 

listopadu 1941 pak českou a německou vysílačku doplnila ta slovenská s programem Za 

slovenskou svobodu, jejíž fungování řídil Julius Bránik a redaktor Štefan Rais.174 Slováci 

měli mít své vlastní vysílání, „aby slovenský lid byl stále znovu přesvědčován, že Tisova 

politika vede k záhubě, že je nutno skoncovat s hitlerovskou válkou a zrušit jakékoli 

spojenectví s nacistickým Německem“, a svého vrcholu vysílání dosáhlo v době 

Slovenského národního povstání. 175  Vysílání Komunistické strany Československa 

z Moskvy bylo ukončeno 15. 5. 1945.176  

 

Kromě vysílání KSČ česky v době války vysílal i státní sovětský rozhlas, v rámci jehož 

zahraničního vysílání fungovala česká redakce. 

 

Americké vysílání Hlas Ameriky (Voice of America) odstartovalo 24. února 1942, jen 

necelé tři měsíce po japonském útoku na Pearl Harbor, po němž Spojené státy definitivně 

vstoupily do druhé světové války na straně Spojenců, a jedním z prvních jazykových 

programů, které Hlas Ameriky začal připravovat, bylo československé vysílání. 177 

Předstihlo jej ovšem vysílání v angličtině, němčině, italštině a francouzštině.178 Hlas 

Ameriky jako státní rozhlasová stanice zprvu spadal pod informační agenturu United 

States Foreign Information Service (FIS) a od června 1942 pod nově vytvořený vládní úřad 

Office of War Information (OWI), který zodpovídal za domácí i zahraniční šíření informací 

a válečnou propagandu.179  

 

Do čela úřadu se dostal novinář a spisovatel Elmer Davis a právě on vyzval Jana Wericha a 

Jiřího Voskovce, kteří působili v americkém exilu už od ledna 1939 a měli za sebou i 

spolupráci s londýnskou BBC, aby obohatili také rozhlasový program Hlasu Ameriky pro 

protektorát.180 Dva bývalí herci a komici Osvobozeného divadla, které v listopadu 1938 

přišlo o divadelní koncesi, údajně kvůli příliš levým až komunistickým tendencím obou 

protagonistů,181 se tak zapojili do vysílání, pro které začali připravovat brzy velmi 

oblíbenou Černou čtvrthodinku V+W vycházející ze stejného formátu, jaký měly jejich 

předválečné divadelní scénky, a svou popularitou proslavili i československý Hlas 

                                                             
173 GRÜNWALD, Leopold. Říkali jsme denně pravdu o hitlerovské válce. In: Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu. Praha: 
Studijní oddělení Československého rozhlasu, 1964, s. 13. 
174 HRDLIČKA: 2003, s. 172. 
175 KOVÁŘÍK: 1982, s. 43–44. 
176 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 51. 
177 Ačkoli americké vysílání Hlas Ameriky začalo s ohledem na rozhlasové aktivity ostatních velmocí se 
značným zpožděním, svůj program rychle rozšiřovalo a během války nakonec vysílalo ve více než 40 jazycích. 
(TOMEK, Prokop. This is the Voice of America. Paměť a dějiny. 2014, roč. 8, č. 1, s. 3.) 
178 HRDLIČKA: 2003, s. 175. 
179 TOMEK: 2014, s. 3. 
180 KOVÁŘÍK: 1982, s. 54. 
181 GEBHART, KUKLÍK: 2004, s. 278. 
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Ameriky. Vedoucím českého vysílání byl ale na jejich doporučení jmenován výtvarník a 

spisovatel Adolf Hoffmeister.182,183  

 

Dříve než Hlas Ameriky, dokonce ještě před samotným začátkem války (v červenci 1939), 

však česky začala vysílat na Evropu směřovaná bostonská stanice (WRUL) později známá 

jako Radio University, a na podzim 1941 se k ní s československým zpravodajstvím 

vysílače WGEO připojila společnost General Electric Company v Schenectady.184 

 

 

2.2 Vysílání z Londýna 
 

Co se týče vysílání na krátkých vlnách, které by dokázaly pokrýt do té doby 

nepřekonatelné geografické vzdálenosti a dosáhnout za příznivých podmínek 

k posluchačům vzdáleným tisíce kilometrů,185 Velká Británie v počátcích zaostávala jak za 

Spojenými státy americkými, tak za Sovětským svazem, jehož rozhlas spustil zahraniční 

vysílání (zprvu v němčině, později také ve francouzštině) už v roce 1929 a stal se tak vůbec 

prvním mezinárodním rozhlasem.186 Dřív než britská rozhlasová společnost spustili své 

vysílání i Nizozemci a o necelé dva roky ji s vydatnou pomocí italského průkopníka 

Guglielma Marconiho předstihlo i papežovo Rádio Vatikán.187  British Broadcasting 

Corporation dlouho vysílala pouze pro své domácí posluchače na Britských ostrovech, 

neboť spuštění vysílání pro dominia brzdily vleklé debaty mezi vládou a vysílací 

společností o tom, kdo by měl vysílání do zámoří financovat, a tak se teprve 19. prosince 

1932 poprvé ozvalo vysílání Empire Service.188 Desetitisíce koloniálních úředníků a jejich 

rodiny, obchodníky, vojáky a další britské občany pracující mimo Británii BBC propojila 

s rodnými ostrovy.189  

 

Po angličtině druhý jazyk, který se od 3. ledna 1938 začal pravidelně objevovat ve vysílání 

BBC, byla ne náhodou arabština. Vůbec první cizojazyčné vysílání BBC totiž vybudila 

italská rozhlasová propaganda cílící na arabské země, zvláště na Egypt a Palestinu, již 

                                                             
182 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: 
Grada, 2011, s. 213. 
183 Adolf Hoffmeister (1902–1973) známý jako ilustrátor, básník a zakládající člen Devětsilu emigroval po 
okupaci českých zemí do Francie, později se dostal do USA. Od roku 1941 působil jako redaktor v Úřadu pro 
válečné informace a současně jako redaktor českého vysílání Hlasu Ameriky. Po válce pracoval pro 
ministerstvo informací a ministerstvo zahraničních věcí, jehož novému ministrovi, Vladimíru Clementisovi, 
který nahradil Jana Masaryka, byl svým zaměřením blízký. Po Clementisově pádu v roce 1951 z ministerstva 
odešel a věnoval se pedagogické práci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. (DEJMEK: 2013, s. 356–357.) 
184 HRDLIČKA: 2003, s. 174–175. 
185 VAUGHAN: 2008, s. 40–41.  
186 KŘESŤAN: 2014, s. 19. 
187 VODIČKOVÁ, Stanislava. Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte: O vysílání české 
redakce Vatikánského rozhlasu. Paměť a dějiny. 2014, roč. 8, č. 1, s. 45. 
188 RADOVANOVIČ, Dušan. Intelektuální invaze na kontinent. Evropské vysílání BBC za druhé světové války. 
Dvacáté století / The Twentieth Century. 2009, č. 1, s. 134. 
189 KOCOUREK: c2013, s. 20. 



37 
 

odstartovala válka v Habeši a která se trefovala do politiky Británie v arabském světě.190 

15. března 1938 začala BBC vysílat také španělsky a portugalsky pro země Latinské 

Ameriky, jež v očích Británie představovaly další oblast ohroženou cílenou německou a 

italskou propagandou – Evropa naproti tomu zůstávala dlouho ve stínu britské pozornosti, 

neboť agresivní mocnosti nechtěl nikdo přímo provokovat a čelit tak nebezpečí, že bude 

nařčen z vyvolávání mezinárodní agrese.191 Teprve mnichovská krize v Československu, 

k jejímuž rozpoutání Hitler zneužil situaci sudetských Němců, položila vlastně mimoděk 

základy evropského vysílání BBC. 27. září 1938 vpodvečer měl v rozhlase promluvit 

britský premiér Neville Chamberlain, jenž ve svém projevu odmítl pomoc Československu 

a zanechal ho napospas Hitlerovi,192 a britské ministerstvo zahraničí si v poslední chvíli 

vyžádalo, aby BBC projev odvysílala i v němčině, francouzštině a italštině.193  

 

Již na jaře 1939 byla v BBC zřízena samostatná francouzská, německá a italská sekce, 

v květnu začalo vysílání v afrikánštině a o měsíc později zahájila BBC vysílání do Španělska 

a Portugalska.194 Okupaci českých zemí v březnu 1939 sice v BBC zaznamenali, ale 

ministerstvo zahraničí nechtělo Hitlera zbytečně dráždit,195 a tak museli obyvatelé 

protektorátu ještě několik měsíců počkat.  

 

Mimořádné rozšíření zahraničního vysílání BBC podnítila a zrychlila hlavně mezinárodní 

situace a vypuknutí války. Během září 1939, kdy Británie vypověděla válku Německu, 

začalo kromě českého vysílání i vysílání polské (jen o den dříve, tj. 7. září 1939), 

maďarské, rumunské, srbochorvatské a řecké.196 V následujícím roce přibylo například 

vysílání v bulharštině a po postupu německé armády západní Evropou byla založena i 

sekce belgická a nizozemská.197 

 

 

2.2.1 Čeština na vlnách BBC 

 

Čeština se ale ve vysílání BBC poprvé objevila už 6. září 1939, kdy československý novinář 

a odborářský funkcionář Josef Kosina,198 který v témže roce odešel do londýnského exilu, 

                                                             
190 RADOVANOVIČ: 2009, s. 134. 
191 Tamtéž, s. 135. 
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198 Josef Kosina (1905–1977), vlastním jménem Kalina, působil za první republiky jako funkcionář odborového 
sdružení sociální demokracie a redaktor odborářských periodik, v exilu pracoval v československé sekci 
rozhlasového vysílání BBC a během válečných let figuroval také jako sekretář československých odborových 
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přednesl prohlášení opoziční Labour Party, podepsané jedním z jejích představitelů 

Arthurem Greenwoodem: „Neklesejte na mysli, vydržte novou vlnu násilí a zůstaňte věrni 

odkazu velkého Tomáše Masaryka. Neopouštějte prapor, který v naší svobodné zemi 

vztyčil prezident Eduard Beneš se svými spolupracovníky. Hodina vašeho osvobození se 

blíží. Vaše tragédie otevřela světu oči a svět je povinen napravit křivdu, která se vám stala. 

Anglická Labouristická strana přijala zásadu obnovení Československa a svobody 

československého státu.“199  „Bylo to první veřejné prohlášení důležitého britského 

politického činitele, že osvobození Čechů a Slováků je jedním z cílů této války,“ 

poznamenal si do deníku Eduard Táborský, osobní sekretář a právní poradce Edvarda 

Beneše v londýnském exilu.200  

 

Pravidelné vysílání v češtině201 BBC zahájila o dva dny později, 8. září 1939, projevem Jana 

Masaryka, který oslovil krajany v protektorátu: „Hodina odvety nastává. Míra trpělivosti 

západních demokracií byla dovršena a vyhlazovací boj nacismu začal. Náš program je 

svobodné Československo ve svobodné Evropě a k jeho dosažení jsme ochotni obětovat 

vše. V krátké době československé legie opět budou stát v bitevní linii po boku 

spojeneckém. Přijde den, kdy nacismus a s ním všichni naši utiskovatelé zmizí z povrchu 

zemského. Již dnes národ československý volá je na soud boží. Při jméně, jež nosím, 

prohlašuji vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.“202  

 

Hned ve svém prvním projevu Masaryk všechny vyzval k poslechu londýnského vysílání, 

které jim nyní bude podávat pravdivé a objektivní zprávy o vývoji války.203 Podle Eduarda 

Táborského měl teď československý exil konečně tribunu, ze které mohl mluvit domů, i 

když jeho slova kontrolovala anglická cenzura.204 

 

19. září 1939 do mikrofonu BBC poprvé promluvil i Edvard Beneš: „Jako my zdvíháme 

v zahraničí československou vlajku, drž pevně i ty, československý národe, náš národní a 

státní prapor ve znamení našeho nového odboje. V tomto okamžiku stojíte i vy 

v otevřeném boji s německým nacismem, jemuž jsme my v zahraničí vyhlásili válku 

jménem československého národa. Nebudete a nejste sami. A válka nepřestane, dokud 

                                                                                                                                                                                   
organizací ve Velké Británii. Po roce 1948 zůstal v Británii, kam se přesunuli i další sociálnědemokratičtí 
představitelé po vynuceném sloučení ČSSD s Komunistickou stranou Československa.  
199 Čeština na vlnách BBC. In: BBCCzech.com [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/ 
czech/ specials/934_bbc_history/page2.shtml. 
200 TÁBORSKÝ, Eduard. Pravda zvítězila: deník druhého zahraničního odboje. [Díl první]. Praha: Družstevní 
práce, 1947, s. 336. 
201 Od 31. prosince 1939 se k českému vysílání BBC připojilo i vysílání ve slovenštině. (HRDLIČKA: 2003, s. 
173.) V prosinci 1941 československá exilová vláda, respektive rozhlasové oddělení ministerstva zahraničních 
věcí začalo připravovat příspěvky také pro obyvatele Podkarpatské Rusi; první projev měl rusínský člen Státní 
rady Pavel Cibere. Příspěvky pro Podkarpatskou Rus se vysílaly v ruštině nebo ukrajinštině. (AČRo, fond B.B.C. 
Czechoslovak Programme, karton 94. Činnost rozhlasového oddělení od listopadu 1941 do listopadu 1942 – 
zpráva pro Huberta Ripku ze dne 5. 11. 1942.) 
202 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 9. 1939, čas neuveden (cit. podle zvukového záznamu). 
203 Tamtéž. 
204 TÁBORSKÝ: 1947, s. 338. 
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tento režim nepadne a dokud odpůrce nebude poražen na hlavu.“205 Ve svém projevu 

podněcoval k boji za svobodné Československo proti násilnickému nepříteli, jemuž se dnes 

již neustupuje, a už tehdy zdůraznil, že Československo se po válce vrátí do svých 

původních hranic.206 V průběhu londýnského exilu Beneš nejednou přenechal úlohu 

rozhlasového zpravodaje a komentátora jiným a údajně mnohem zdatnějším mluvčím,207 

jako byl právě Jan Masaryk nebo Prokop Drtina, osobní tajemník prezidenta před válkou a 

jeho spolupracovník v exilu, ale zásadní poselství, k nimž se počítala zpráva o definitivním 

uznání československé exilové vlády Velkou Británií, zneplatnění mnichovské dohody 

nebo projev k 28. říjnu či k výročí 15. března 1939, četl vždycky sám.  

 

Šéf evropského vysílání BBC Noel Newsome určil během války několik základních 

východisek ideového směřování vysílání BBC pro evropské národy, mezi nimi západní 

křesťanskou civilizaci, hájení lidské důstojnosti, hájení smířlivosti (s odmítnutím smíru a 

součinnosti se zlem), spravedlnost bez omezení, propagaci mezinárodní součinnosti a 

britských institucí, a za bezprostřední úkol BBC označil urychlení vítězství.208 Takřka 90 

procent všech cizojazyčných vysílání BBC tvořilo ovšem (pokud možno) objektivní 

zpravodajství. 209  Právě proto, že se BBC rozhodla „vysílat zprávy o britských a 

spojeneckých neúspěších stejně rychle, úplně a na význačném místě jako zprávy 

příznivé“,210 mimo jiné také z toho důvodu, aby nepřátelské propagandě nezavdala 

příležitost k útokům, nebyly to zejména v prvních letech války právě povzbuzující relace, a 

tak se BBC snažila dodávat posluchačům z okupované Evropy i morální podporu a víru ve 

vítězství nad Hitlerovými vojsky.  

 

Vysílání do protektorátu „mělo stejný úkol jako ostatní cizojazyčné relace BBC do Evropy – 

podávat objektivní informace o situaci, konfrontovat lži německé propagandy s pravdou a 

posilovat naději, že Hitler bude poražen.“ 211  Česká redakce BBC nejprve vysílala 

čtvrthodinovou relaci jednou denně, k odpolední čtvrthodině zpravodajství vysílané od 

14:45 středoevropského času však brzy přibyla druhá, večerní relace komentářů, úvah, 

přednášek a přehledů událostí vysílaná od 20:45 a v březnu 1940 se vysílání rozšířilo o 

další, tentokrát ranní čtvrthodinu zpráv a přednášek vysílaných od 7:00, kterou zahajovala 

                                                             
205 BENEŠ, Edvard. Šest let exilu a druhé světové války: řeči, projevy a dokumenty z r. 1938–45. Praha: Orbis, 
1946, s. 68–69.  
206 Tamtéž, s. 67–69. 
207 KOCOUREK: c2013, s. 30. O tom, že Benešův rozhlasový přednes nebyl vždy přesvědčivý, protože měl 
vysoký a monotónní hlas, píše i bývalý pražský zpravodaj BBC David Vaughan (VAUGHAN: 2008, s. 47) a 
podobně se vyjádřil také válečný redaktor československého vysílání BBC Pavel Tigrid: „Obsah, argumentace, 
logika, suchá posloupnost, případně i číslování jednotlivých bodů u něho rozhodovaly. Forma, jazyková 
vytříbenost, natož elegance mu byly cizí, nedbal na ně, snad i kdyby to býval uměl.“ (TIGRID, Pavel. Kapesní 
průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha: Odeon, 1990, s. 133.) 
208 BÍLEK, Bohumil. Vysílání do Evropy. Čechoslovák. 12. 5. 1944, roč. 6, č. 19, s. 4. 
209 RADOVANOVIČ: 2009, s. 139. 
210 BÍLEK, Bohumil. Vysílání do Evropy. Čechoslovák. 12. 5. 1944, roč. 6, č. 19, s. 4. 
211 KOCOUREK: c2013, s. 34. 
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národní hymna.212 Středeční večer v československém vysílání BBC začal být postupně 

rezervován pro „volné poselství našim doma“213. Jan Masaryk, který tuto zprávu svým 

posluchačům v éteru 21. února 1940 sám oznámil, tak začal v BBC pravidelně jednou 

týdně vystupovat: „Britská rozhlasová společnost mne požádala, abych Vám každý týden 

řekl pár slov. Přijal jsem velmi laskavou nabídku a budu vždy jednou týdně na chvilku u 

vás. Nebudou to sensace a přehánění, jak tomu je celý den v německém rozhlase. Budu 

vám zodpověden za to, že stejně jako celý český rozhlas z Londýna zakládá se na faktech a 

často dokonce řekne méně než by mohl – bude i můj skromný přínos pravdivý a 

spolehlivý.“214 Svoje projevy pro večerní vysílání do protektorátu Masaryk nahrával 

několik hodin předem, většinou ve středu odpoledne.  

 

Právě Jan Masaryk patřil mezi ty, kteří od počátku zdůrazňovali, že Hitlerovo Německo 

nevyhnutelně spěje k tragickému konci a že utrpení českého lidu je pouze dočasné, jak 

žádal při každé příležitosti připomínat domácí odboj.215 Masarykova pozice však byla do 

značné míry výlučná, protože ostatní politické osobnosti včetně prezidenta Beneše se 

k mikrofonu v tomto období dostaly pouze příležitostně a jen tehdy, pozvala-li je přímo 

BBC.216 Když začátkem června 1940 Masaryk odjel na propagační cestu do USA, jeho 

středeční projevy z vysílání zmizely a nikdo ho nenahradil. Teprve poté, co na mezeru 

v programu upozorňoval Prokop Drtina, začala BBC s československými politickými 

představiteli jednat o dočasném náhradním řečníkovi. „Jako účastník domácího odboje 

jsem si mohl živě představit, co dohadů, diskusí i znepokojení Masarykovo odmlčení 

v řadách odbojářů vyvolá,“ konstatoval Drtina.217 Přidala se k němu i hudební kritička a 

publicistka Anna Patzaková-Jandová v dopise Edvardu Benešovi: „Dne 12. června [Jan 

Masaryk] nemluvil, aniž bylo vysvětleno proč a aniž byla opatřena okamžitá náhrada. A 

přece bylo to v týdnu kapitulace Paříže, v týdnu kdy byl zastaven český rozhlas z Paříže a 

                                                             
212 Nesign. Čs. vysílání z Londýna. Čechoslovák. 29. 3. 1940, roč. 2, č. 13, s. 4. Přesné časy relací, které se 
v průběhu války několikrát změnily, rozšířily nebo přesunuly, se v dalších zdrojích mírně liší. Některé zdroje 
navíc bez bližšího upřesnění zřejmě udávají časy podle vysílatele, tedy podle londýnského standardu, jiné 
vychází z času v místě příjmu a řídí se tedy podle času platného v protektorátu. Situaci ještě mírně komplikuje 
poměrně bohaté střídání letního a zimního času, který se navíc měnil jindy v Británii, a jindy zase 
v protektorátu. Od konce února 1940 do května 1940 měla Británie letní čas, který se tedy překrýval se 
středoevropským zimním, a v květnu 1940 zavedla střídání tzv. dvojitého letního času (o dvě hodiny „vpřed“) 
a „klasického“ letního času (o jednu hodinu „vpřed“). Ke standardnímu greenwichskému času se vrátila až na 
podzim 1945. Protektorát zase zůstal na letním čase od dubna 1940 do listopadu 1942 a teprve pak se začal 
letní čas opět střídat se zimním. (BST from the beginning. Miketodd.net [online]. c1996–2014 [cit. 2015-04-01]. 
Dostupné z: http://www.miketodd.net/other/bsttable.htm; Kdy začíná a končí letní čas. Kalendar.beda.cz 
[online]. [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://kalendar.beda.cz/kdy-zacina-a-konci-letni-cas.) Díky britskému 
dvojitému času se tak čas na ostrovech a v protektorátu postupně začal takřka – s drobnými odchylkami 
v řádech dnů až týdnů – shodovat. Podrobně změny britského a protektorátního času, které ovlivňovaly starty 
rozhlasových pořadů a dobu, kdy publikum v protektorátu mohlo poslouchat, zachycuje graf v příloze č. 4. 
213 Nesign. Československý rozhlas domů. Čechoslovák. 1. 3. 1940, roč. 2, č. 9, s. 6.  
214 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
215 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 578. 
216 KOUTEK, Ondřej. Zahraniční odboj na vlnách BBC: Československé vysílání z Londýna 1939–1945. Paměť a 
dějiny. 2014, roč. 8, č. 1, s. 32. 
217 DRTINA, Prokop, Československo můj osud. Kniha života českého demokrata 20. století. Svazek 1., kniha 2. 
Emigrací k vítězství, Praha: Melantrich, 1991, s. 541. 
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kdy každý na hlas Masarykův čekal. Teprve dne 19. června vnesl důvěru do situace 

presidentův projev.“218 Kritizovala i samotného Masaryka, že se ve svém posledním 

projevu před odjezdem (5. 6.) nezmínil o svém výpadku před mikrofonem. 

 

Prokopa Drtinu nakonec Edvard Beneš vybral k tomu, aby Masaryka dočasně nahradil, 

neboť svým projevem v květnovém cyklu BBC Pláč Republiky Československé Drtina 

zaujal anglickou redaktorku československého vysílání Elisabeth Barkerovou.219  26. 

června 1940 své vystupování v rozhlase uvedl slovy: „Čekáte dnes již třetí středu marně 

hlas Jana Masaryka. Zájmy našeho boje o osvobození ho vzdálily z našeho středu. Omluvte 

ho na čas, po který musil přerušit svoje středeční besedy, a držte mu palce na jeho cestě po 

Americe.“220 S novým úkolem tak Drtina podle svých slov velmi záhy poznal, jak velké 

nároky „na každé slovo, každou větu, každý nápad, každou myšlenku – při velikém 

omezení časovém“ kladla práce válečného rozhlasového komentátora, který musel do 

krátkého času (5 až 7 minut) vtěsnat něco podstatného pro československé posluchače a 

neuhnout ke „klišé novinářské situačky“.221 

 

Zprávy, které se pouštěly do československého vysílání, byly ale pochopitelně britské, 

jejich výběr i zpracování vycházely z britského náhledu na věc a československá exilová 

reprezentace do nich zasahovat nemohla (koneckonců přímý vliv neměli především 

v prvních letech války ani představitelé ostatních – a to i méně problematických – 

exilových vlád, v jejichž jazyce BBC rovněž vysílala)222: Zprávy dodávala britská ústřední 

redakce, čeští redaktoři je překládali a správný překlad byl posléze kontrolován.223 

Cenzura nehlídala pouze to, zda informace ve vysílání nemohou Británii vojensky ohrozit, 

ale i to, zda vysílání nejde proti samotným britským politickým zájmům.224  

 

Jenže o to, kdo a co bude ve vysílání řídit či kontrolovat, vedla kompetenční spory hned tři 

ministerstva – ministerstvo informací (zodpovídající za informace), ministerstvo 

zahraničních věcí (zodpovídající za informace pro zahraničí) a ministerstvo pro vedení 

hospodářské války (zodpovídající za informace pro zahraničí, které neohrozí britské 

válečné cíle), které vzniklo na samém začátku války, aby řídilo hospodářský boj proti 

Německu. Aby se britská válečná rozhlasová propaganda zefektivnila a konflikty zmírnily, 

byl v roce 1941 zřízen zvláštní mezirezortní orgán Political Warfare Executive (PWE), 

                                                             
218 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 93. Dopis Anny Jandové-Patzakové Edvardu Benešovi 
ze dne 2. 7. 1940. 
219 DRTINA: 1991, s. 542–543. Po příchodu československé emigrace z Paříže se od konce července střídal 
v projevech s Vladimírem Klecandou. (DRTINA: 1991, s. 549.) 
220 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 50. Rozhlasový projev Prokopa Drtiny ze dne 26. 6. 
1940, čas neuveden. 
221 DRTINA: 1991, s. 543. 
222 RADOVANOVIČ: 2009, s. 143–144. 
223 HRONEK, Jiří. Československý rozhlas v Londýně za války. In: Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu. Praha: Studijní 
oddělení Československého rozhlasu, 1964, s. 38. 
224 KOUTEK: 2014, s. 32. 
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slangově Peewees225, v čele s výkonným výborem tří úředníků, jehož předsedou se stal 

Robert Bruce Lockhart226, bývalý diplomatický zástupce u československé exilové vlády 

v době před jejím definitivním uznáním, odpůrce Mnichova i appeasementu a Benešův a 

Masarykův dobrý přítel. PWE ale vykonávala spíše dohled než přímou autoritativní 

cenzuru a za samotný obsah evropského vysílání zodpovídal jeho ředitel, Noel 

Newsome.227 Na správný přednes již schváleného materiálu pak ještě přímo ve studiu 

dohlíželi tzv. switch censors, alespoň pasivně ovládající několik jazyků, kteří kontrolovali, 

jestli se hlasatel příliš neodklání od odsouhlasené předlohy.228  

 

Vedoucí jednotlivých evropských rozhlasových sekcí, kteří předem materiály pro vysílání 

schvalovali a kteří podléhali řediteli evropského vysílání, byli vždy britští občané. Tyto 

funkce ale zastávali lidé, kteří byli obeznámení s danou zemí, jejími specifiky a 

problémy.229 Vedoucí československé sekce byla nejprve Elisabeth Barkerová, její funkci 

pak převzala historička Phyllis Autyová a v květnu 1942 novinářka Shiela Grant-Duffová, 

pražská dopisovatelka listu The Observer v době mnichovské krize,230 autorka knihy 

Europe and Czechs a angažovaná kritička politiky appeasementu včetně jejího hlavního 

britského reprezentanta premiéra Nevilla Chamberlaina.231  Po jejím odchodu vedl 

oddělení od září 1943 její bývalý zástupce, historik a slavista profesor Reginald Robert 

Betts. Jiří Hronek jmenuje jako posledního z českých editorů Joan Frosdickovou,232 podle 

Ondřeje Koutka nahradil Bettse nejprve spisovatel Michael Roberts a v srpnu 1944 ho 

vystřídal překladatel Vernon Duckworth-Barker.233 Československá sekce měla i vlastního 

režiséra, Stewarta Nashe.234  

 

Britové tvořili také většinu zaměstnanců v cizojazyčných sekcích, byť se do rozhlasové 

práce zapojili i mnozí emigranti z jednotlivých evropských zemí, i když ne všichni měli 

                                                             
225 LOCKHART, Robert Hamilton Bruce. Přichází zúčtování. Krnov: Vladimír Kořínek, 2004, s. 166. 
226 Robert Hamilton Bruce Lockhart (1887–1970), britský diplomat a spisovatel, do roku 1917 působil jako 
vicekonzul v Moskvě, po bolševické revoluci se do Ruska jako diplomat vrátil, byl však uvězněn jako údajný 
iniciátor jednoho z protibolševických spiknutí. Po válce byl tajemníkem britského velvyslanectví v Praze, ve 
30. letech pracoval jako novinář, v roce 1940 se stal diplomatickým zástupcem britské vlády u prozatímní 
československé exilové vlády a od roku 1941 vedl PWE. Po únoru 1948 spolupracoval s československým 
vysíláním BBC. (HLAVATÝ, Pavel. Diplomat a zpravodajec Bruce Lockhart – svědek ruské revoluce. Český 
rozhlas [online]. 25. 4. 2013 [cit. 2015-02-12]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plus/portrety/_zprava/ 
diplomat-a-zpravodajec-bruce-lockhart-svedek-ruske-revoluce--1204230.) 
227 Papers of Douglas E Ritchie and Noel Newsome. Janus, Cambridge University Library [online]. [cit. 2014-12-
18]. Dostupné z: http://janus.lib.cam.ac.uk/db/node.xsp?id=EAD%2FGBR%2F0014%2FNERI. 
228 RADOVANOVIČ: 2009, s. 138. 
229 CLIFFE, C. A. L.: 1940, s. 50–51.  
230 HRONEK: 1964, s. 37. 
231 Čeština na vlnách BBC. In: BBCCzech.com [online]. [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/ 
czech/specials/934_bbc_history/page2.shtml. 
232 HRONEK: 1964, s. 37. Joan Frosdicková prokazatelně v BBC v československé sekci působila, neboť vedoucí 
později vzniklého rozhlasového oddělení exilového ministerstva zahraničí Josef Körbel ve zprávě z 13. 1. 1943 
konstatuje, že spolupráce rozhlasového oddělení s profesorem Bettsem je ideální, ale že nově příchozí editoři 
nevyhovují a „způsob jednání Miss Frosdyck je pro nás nepřijatelný“. (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak 
Programme, karton 94. Oběd s Mr. a Mrs. Newsome – zpráva Josefa Körbela ze dne 13. 1. 1943.) 
233 KOUTEK: 2014, s. 32. 
234 HRONEK: 1964, s. 37. 
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s prací v rozhlase právě dostatek zkušeností. Do české sekce vstoupili někteří novináři z 

Československa, v BBC začal pracovat například Josef Kodíček, novinář, dramatik, režisér a 

divadelní kritik, přítel bratrů Čapkových a člen prvorepublikového kruhu pátečníků, který 

do britského exilu odešel už v roce 1938, bývalý redaktor Tribuny a Prager Presse Gustav 

Stern, novinář a odborářský funkcionář Josef Kosina, jehož hlas se ve vysílání BBC ozval již 

onoho 6. září 1939, sociálnědemokratický novinář a bývalý pařížský zpravodaj Práva lidu 

Gustav Winter, bývalý parlamentní zpravodaj Práva lidu Karel Kříž, hudební kritička a 

publicistka Anna Patzaková-Jandová nebo Přemysl Papírník, bývalý londýnský dopisovatel 

Národní politiky. Vlna konkurzů, které měly zkvalitnit složení sboru hlasatelů, později 

vynesla před mikrofon BBC i spisovatele a novináře Pavla Tigrida, dramaturga, režiséra a 

herce Otu Ornesta235 či režiséra a herce Josefa Schwarze, respektive Červinku.236 V BBC 

působil i překladatel Leo Braun, bohemista, spisovatel a pedagog Karel Brušák nebo 

novinář a spisovatel Ivan Jelínek a od roku 1943 i básník Josef Lederer.237 Ačkoli Jiří 

Voskovec a Jan Werich zůstávali v Americe a tam také posléze spolupracovali s vysíláním 

Hlasu Ameriky, už od počátku roku 1941 pracovali i pro evropskou sekci BBC, pro kterou 

v amerických studiích nahrávali hlavně satirické skeče, dialogové scénky a písně 

s protinacistickými texty k aktuálním politickým a společenským problémům na 

gramofonové desky, které se většinou letecky dostávaly přes oceán až do večerních 

československých pořadů BBC.238  

 

Pro československé hlasatele BBC nepředstavovala jenom zajištěnou existenci v nejisté 

době války, ale byla i jejich místem, které je propojovalo s domovem.239  

 

Studia a zázemí jednotlivých jazykových redakcí evropského vysílání BBC nejprve 

fungovala v ústředí BBC v Broadcasting House v Portland Place v centru Londýna,240 kde 

sama BBC sídlila od roku 1932. Německé nálety na Londýn v roce 1940 však ohrožovaly 

budovu vysílání i bezpečnost redaktorů: 15. října 1940 dopadla na Broadcasting House 

500librová časovaná bomba, propadla několika patry a nakonec vybuchla v hudební 

knihovně, 8. prosince 1940 explodovala jedna z leteckých pum přímo uprostřed Portland 

Place a Broadcasting House zachvátil požár, který se podařilo uhasit až po sedmi hodinách, 

ovšem za cenu vytopené vysílací budovy.241 Prokop Drtina vzpomínal na jeden ze zásahů 

                                                             
235 Ota Ornest později popisoval, jak jeden z konkurzů probíhal: Základní podmínkou byl nízký věk, aby se 
„omladil“ hlasatelský sbor, součástí zkoušky pak byl překlad zpráv z angličtiny do češtiny a jejich odhlášení 
spolu s vlastním krátkým komentářem, přičemž vzhled kandidátů rozhodující opravdu nebyl – zvukovou 
kabinu, v níž seděla porota, a kandidáty oddělovalo okno s plentou. (ORNEST, VALTROVÁ: 1993, s. 60.) 
236 MAHDAL, Marcel. Volá Londýn. Moderní dějiny [online]. 2. 12. 2012 [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: 
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vola-londyn/. 
237 KOCOUREK: c2013, s. 33; KOUTEK: 2014, s. 32. 
238 SRBA, Bořivoj. Múzy v exilu: kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu 
druhé světové války 1939–1945. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 510. 
239 ORNEST, VALTROVÁ: 1993, s. 60. 
240 KOCOUREK: c2013, s. 28. 
241 BRIGGS, Asa. The History of Broadcasting in the United Kingdom, volume 3: The war of words. London: Oxford 
University Press, 1970, s. 294–295.  
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budovy BBC už 18. září 1940, který zdemoloval československou sekci, kde ale v tu dobu 

naštěstí zrovna nikdo nebyl, ovšem Rakušané, jejichž kancelář s československou 

sousedila, měli zraněné a jednu mrtvou.242 Vysílání se proto přesunulo do provizorních 

podmínek budovy bruslařského kluziště v Maida Vale na západ od centra Londýna, které 

ale mělo prosklenou střechu, a tak i zde hrozilo při náletech velké nebezpečí.243 Rozhlas 

pro potřeby zahraničního vysílání v březnu 1941 nakonec získal tzv. Bush House244, 

velkou a honosnou budovu v centru města na východním konci Strandu u vstupu do Fleet 

Street, známé „ulice novinářů“245, kde evropské vysílání zůstalo až do konce války. Bylo to 

ovšem jen tak tak, protože v květnu 1941, dva měsíce po přestěhování, budovu Maida Vale 

skutečně zasáhla jedna z bomb.246 

 

 

2.2.2 První kritiky a nespokojenost posluchačů 

 

Vzhledem k tomu, jak příliš „anglické“ však vysílání snad s výjimkou Masarykových 

autorských projevů v začátcích bylo, vyvolávala snaha BBC hlavně zprvu nespokojenost 

některých obyvatel protektorátu a domácího odboje. Stěžovali si nejen na obsah, ale i na 

nevalný přednes některých hlasatelů BBC, kteří s rozhlasem před válkou nepřišli do 

kontaktu a pro práci s mikrofonem jim očividně chybělo i nadání. Diplomaticky to vyjádřil 

Prokop Drtina: „Za normálních poměrů by se nikdo z nich asi nestal rozhlasovým 

hlasatelem a již tím je řečeno, že pro svůj úkol nebyli profesionálně predestinováni.“247 

Spokojení s rozhlasem nebyli ani vojáci československé armády v Anglii, které hlavně 

zpočátku války limitovala omezená znalost angličtiny, a proto ladili vysílání v rodném 

jazyce.248 Jejich stížnosti na kvalitu programu si někdy ovšem nebraly právě servítky jako 

v případě stížnosti příslušníků 310. stíhací perutě: „…[zprávy] jsou obsahově dosti chudé a 

pokud jde o přednes, je tak ubohý, že budí domněnku, že přednášející absolvoval pátou 

třídu obecné školy s prospěchem dostatečným. Např. hlasatel dnešních zpráv v 18.30 hod. 

svým breptáním a mlaskáním působil ubohým dojmem, našim doma bolest a u našich 

nepřátel smích. Co nemáte jiného, kdo umí alespoň plynně číst?“249 Letec Josef Hanuš si ve 

svém deníku poznamenal, že „Čsl. rozhlas by potřeboval nakopat zadek pro své pitomé 

                                                             
242 DRTINA: 1991, s. 555–556. 
243 HRONEK: 1964, s. 37. 
244 Pojmenovaný po americkém podnikateli Irvingu Bushovi (1869–1948), který zde počátkem dvacátých let 
20. století začal budovat velkolepé obchodní středisko. Bush House byl otevřen 4. července 1925 v Den 
americké nezávislosti (KOCOUREK: c2013, s. 28–30). 
245 Na Fleet Street vznikaly v počátcích britské žurnalistiky první vydavatelství a tiskárny a později se celá ulice 
stala synekdochickým synonymem pro britský tisk. Redakce novin a zpravodajských agentur tu sídlily ještě 
v průběhu dvacátého století. 
246 BRIGGS: 1970, s. 350. 
247 DRTINA: 1991, str. 538. 
248 KUDRNA, Ladislav. Když nelétali: život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. Praha: 
Libri, 2003, s. 130. 
249 AMZV, fond Londýnský archiv – důvěrný. Poradnímu sboru československého rozhlasu při B.B.C. – stížnost 
příslušníků 310. stíhací perutě ze dne 22. 5. 1941. 
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programy, omezené na věčně stejné žvástání, pro koktavé hlasatele s různými vadami v 

řeči. Divil bych se, kdyby někdo z našich doma riskoval kriminál za tak prachbídnou 

protihodnotu, jakou náš rozhlas bohužel je“.250  

 

Mnozí z exilových představitelů v Londýně kritikům dávali za pravdu, prozatím s tím ale 

nemohli příliš mnoho udělat, protože, jak si posluchači ani neuvědomovali, „je to anglický 

a francouzský rozhlas v naší řeči a (…) v něm zatím máme jen velmi malý vliv“.251 

Pokoušeli se to domácímu odboji alespoň vysvětlovat, jako například Benešův tajemník 

Prokop Drtina ve zprávě Antonínu Pešlovi z ilegálního Politického ústředí z 12. března 

1940: „I vysílání v českém jazyku je vysílání anglické a Anglie toto vysílání také nedá z 

rukou. Připouští zejména v poslední době značný vliv zpravodajského oddělení Národního 

výboru, ale přes to odpovědnost nesou sami a hlavní část jejich zpráv tvoří stále jejich 

vlastní zpravodajství. Objeví-li se tedy i dnes v českém vysílání z Londýna nějaká zpráva, 

která má u nás nepříznivé důsledky, pak se tak stane nepochybně ze soukromého 

zpravodajského pramene B.B.C.“252 V téže zprávě se Drtina vyjádřil i ke kritice na adresu 

nekvalitních hlasatelů: „B.B.C. také sama si vybrala české hlasatele, kteří jsou jejími 

zaměstnanci. Jsou mezi nimi i někteří poloněmečtí pražští židé, jak správně náš lidový 

instinkt doma usoudil. Ale protože mají smlouvy s BBC ještě z doby před válkou, nedá se 

s tím zatím mnoho dělat. Snažíme se o to ovšem, aby hlásili jenom ti, s bezvadným českým 

přízvukem a výslovností.“253,254 Mezi hlasateli, s jejichž výkonem politici nebyli spokojeni, 

byl mezi jinými zřejmě také Přemysl Papírník, jehož se snažili odvolat. Jaromír Smutný si 

k tomu v březnu 1941 poznamenal, že Jan Masaryk prozatím vymohl, že Papírník nesmí 

být hlasatelem, když mluví on nebo prezident Beneš.255 Soukromé stížnosti se objevovaly i 

na hlasatelskou úroveň Josefa Kosiny, jak dokládá zpráva Prokopa Drtiny Hubertu Ripkovi 

ze září 1943.256 

 

                                                             
250 Vojáci si rozhodně přáli, aby rozhlasové vysílání bylo co nejkvalitnější, mimo jiné i proto, že se ho sami 
zúčastňovali jako hosté, kteří vyprávěli o své práci a propagovali tak československou armádu. Ze stejného 
důvodu se v Británii nahrávaly desky, na nichž čeští a další spojenečtí letci popisovali své zážitky z bojů 
s německým nepřítelem a které se pak vysílaly v americkém rozhlase. (KUDRNA: 2003, s. 130–132.) 
251 TÁBORSKÝ: 1947, s. 396. 
252 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 519. 
253 Tamtéž. 
254 Ve věci neuspokojivého projevu a nevhodného přízvuku ale nemířila kritika jen na československé vysílání 
v rámci BBC. Zpráva Josefa Körbela z října 1943 konstatuje, že v rozhlasovém programu z USA (Amerika volá 
Československo) má jeden ze slovenských hlasatelů maďarský přízvuk a slovenští posluchači si na něj stěžují. 
(AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 91. Slovenský hlasatel programu „Amerika volá 
Československo“ – zpráva Josefa Körbela ze dne 5. 10. 1943.) Už v létě 1943 se podle Josefa Körbela kromě 
jiných stěžovatelů vyjádřil i Vladimír Clementis, že „slovenština amerického hlasatele je prostě příšerná“, a 
žádal o nápravu. (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 91. Rozhlas Amerika volá 
Československo – zpráva Josefa Körbela ze dne 29. 7. 1943.) 
255 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 186. 
256 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Zpráva předsedy poradního rozhlasového sboru 
Prokopa Drtiny Hubertu Ripkovi, ze dne 27. 9. 1943. Josef Kosina však veškeré stížnosti odmítal s tím, že mezi 
ním a Josefem Körbelem, který o něm šíří nepravdivé informace, panuje osobní animozita, která nemá nic 
společného s jeho hlasatelskou činností, a že žádný z úředníků rozhlasového oddělení nemá lepší jazykovou 
kvalifikaci než on sám, aby mohl posuzovat jazykovou správnost. (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, 
karton 90. Zpráva Josefa Kosiny Hubertu Ripkovi ze dne 4. 11. 1941.) 



46 
 

Ani o více než rok později, v květnu 1941, tedy v době, kdy československá vláda již v 

Británii dosáhla alespoň prozatímního uznání, příslušným osobám nezbývalo než 

vysvětlovat, jaké je pozadí fungování československého programu: „Při adresování výtek 

českému a slovenskému vysílání z Londýna jest míti na zřeteli, že nejde o ‚československý 

rozhlas‘ nýbrž o ‚Britský rozhlas – zámořskou sekci, české a slovenské vysílání. /British 

Broadcasting Oversea Service – czech and sloväk talks/. Hlasatelé jsou úředníky britského 

rozhlasu. (…) MVZ si jest z části vědomo nedostatků a snažilo se, dosáhnouti u Angličanů 

výměny hlasatelů. Snahy byly marné, ačkoliv MVZ se zavázalo, že obstará hlasatelům jiné 

zaměstnání. (…) Pokud jde o program vysílání, jest dvojí: většinu tvoří zprávy dodané 

Angličany a přeložené do češtiny úředníky anglickými. Na náplň ani stylisaci nemá MVZ 

vlivu. Jen menší část času vyhraženého českému a slovenskému vysílání jest k dispozici 

ministerstvu věcí zahraničních.“ Tak například Hubert Ripka odpovídal ministerstvu 

národní obrany, které se dotazovalo, jak má odpovídat na stížnosti posádek na kvalitu 

československého rozhlasu.257 A stížnosti podobného druhu se do rozhlasového oddělení 

exilového ministerstva zahraničních věcí dostávaly ještě v roce 1944.258 

 

Ostatně českoslovenští politici paradoxně nebyli jediní, kdo si přál, aby posluchači lépe 

chápali, že jde o vysílání BBC. V únoru 1943 se Jaroslav Stránský ve svém komentáři 

vyjadřoval k německým útokům na londýnské vysílání a v závěru prohlásil, že „dnes (…) 

nemusíme už dokazovat, že jsme vám nelhali a nemusíme už polemizovat s těmi několika 

Hitlerovými zaprodanci, kteří mluví o jakési londýnské propagandě. Není totiž žádná 

londýnská propaganda, nemusí také být, protože londýnský rozhlas je rozhlas Vás a 

protože ti, kdo k Vám z něho mluví, vědí, s jakým nebezpečím jim nasloucháte, a znají svoji 

odpovědnost.“259 I když cenzor s formulací neměl problém, vládní kontrolor, respektive 

poradce pro evropské vysílání BBC Ivone Kirkpatrick posléze namítal, že podobná 

formulace vyvolává dojem, že rozhlas je majetkem československého lidu, a nikoli BBC, což 

neodpovídá pravdě a je třeba se takovým zkreslujícím formulacím napříště vyhnout.260  

 

Posluchači ale nekritizovali jenom hlasatele z řad novinářů, příkré reakce vyvolaly i 

projevy některých politiků. Byl mezi nimi Jaroslav Stránský, jehož příspěvky právě 

nenadchly skupinu československých vojáků v Británii: „Myslime, ze je Vam znamo, ze 

doma cely narod nechce slyset tech byvalych politiku jez ve stranicke zasti neznali nez 

sebe, stranu, stranicke podniky a system korupce politickych stran. Nemaji doma duveru a 

pres vsechny prukazky snazi se mluvit k tem jez je nechti vubec slyset. Kolik jich prislo 

k nam vojakum se podivat a rici nam neco? Nemaji ciste svedomi (…) Prosime Vas nech 

prestane jednou mluvit p. Stransky, neb v rozcileni zas nekdo zde rozbije apparat a to bude 
                                                             
257 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Zpráva ministerstvu národní obrany ze dne 19. 5. 
1941. 
258 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 91. Odpověď Josefa Körbela na stížnost V. Pazourka ze 
dne 20. 4. 1941. 
259 AMZV, fond Londýnský archiv – důvěrný. Zpráva rozhlasového oddělení ze dne 18. 2. 1943. 
260 Tamtéž. 
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vetsi skoda nez cokoliv. A nebo chcete aby jednou nekdo dosel do budovy rozhlasu 

v Londyne a vyridil to jinak?“261 Skupinu letců 310. a 311. perutě rozčiloval v rozhlase 

kromě Stránského i Hubert Ripka: „Či máte dojem, že Stránský a Ripka je pro nás něco 

jiného jako Yester [Moravec]? Né to jsou stejní parasiti jen rozdíl je v tom, že první dva 

utekli z domova a chtějí nyní hrát komedii.“262 

 

Přesto byly v protektorátu londýnské rozhlasové relace od počátku netrpělivě 

očekávány,263 zřejmě i proto, že na rozdíl od řady jiných evropských států – alespoň 

v začátcích války – neměli Češi, podobně jako třeba Poláci, ale i ti Němci, kteří by se 

nespokojili s nacistickým pojetím zpravodajství, jiný zdroj spolehlivých zpráv.264 Právě 

vysílání pro Němce, stejně jako například pro Italy, bylo ale v mnohém specifické a 

vyžadovalo zvláštní propagandistickou strategii, aby dokázalo oslovit publikum prorostlé 

domácí ideologií a oddělilo běžné obyvatele od nacistů, respektive fašistů, případně je 

štvalo proti sobě.265 Vysílání pro nepřítele ale podle Bruce Lockharta dlouhou dobu brzdila 

neexistující jednotná politická vize o budoucnosti Německa, která rozdělovala politiky i 

celou zemi. Proti sobě stála tzv. „klauzule naděje“ pro tzv. dobré Němce, kteří se Hitlerovi 

vzepřou, již podporoval i Lockhart jako propagandisticky účinnější, a bezpodmínečná 

kapitulace, která byla nakonec oficiálně vyhlášena a jíž naopak využil Goebbels 

k zastrašování vlastního národa: „Někteří z vás Němců možná nemají rádi nás nacisty, ale 

zvítězí-li spojenci, uloží nám takový odvetný mír, proti němuž se mír versailleský bude 

zdát utopií.“266 

 

Úroveň československého vysílání se sice postupně, ale jistě zlepšovala, výrazně se o to 

zasloužilo rozhlasové oddělení exilového ministerstva zahraničních věcí, které 

reflektovalo stížnosti z domova i z armády, komunikovalo s BBC a snažilo se jednotlivé 

chyby odbourávat, takže v roce 1942 už mohli být spokojenější i posluchači z řad 

československých vojáků: „Nikdo nekritizuje rozhlas jako celek tak, jak tomu bylo ještě na 

podzim 1941. O relacích se mluví klidně, konverzačně, nikdo nekritizuje technickou 

stránku, zabarvení hlasu, ani češtinu.“267 Už v roce 1942 se směrem k československému 

vysílání ozývaly první pochvaly i od samotných československých vojáků – zvlášť z bojišť 

v severní Africe, kde byl poslech rádia v polních podmínkách vzácností a o to cennější byl 

domácí program: „Jednou večer, když venku zuřil samum268 a ve stanu nebylo vidět ani na 

metr a nedalo se mluvit – nos a ústa zahalené šátky jako to dělají Arabové – jsme slyšeli 

                                                             
261 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 93. Ceskoslovenskemu rozhlasu v Londyne – dopis 
vojáků čsl. armády v Anglii ze dne 2. 5. 1941. 
262 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 93. Československému rozhlasu v Londýně – dopis 
letců 310. a 311. perutě ze dne 28. 1. 1943.  
263 RADOVANOVIČ: 2009, s. 138. 
264 CLIFFE, C. A. L.: 1940, s. 51. 
265 RADOVANOVIČ: 2009, s. 144–145. 
266 LOCKHART: 2004, s. 206. 
267 AMZV, fond Londýnský archiv – důvěrný. Zpráva rozhlasového oddělení ze dne 28. 6. 1942. 
268 horký pouštní vítr 
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dlouhou zprávu o nás. Byl to nejkrásnější dar v té pekelné noci, kdy jen posunky jsme 

mohli vyjádřit svou radost. A pak jsme si do dunění děl pustili ještě z Londýna tango a 

mysleli jsme, že už je konec války, že sedíme zase v pražské Lucerně.“269  

 

Za výrazným zlepšením dojmu posluchačů z vysílání stáli i noví hlasatelé, mezi nimi právě 

Pavel Tigrid, Josef Schwarz či Leo Braun. Rozhlasové oddělení ministerstva zahraničních 

věcí si jejich práce vážilo natolik, že pro ně, pro jejich nepostradatelnost, koncem roku 

1942 žádalo u ministerstva národní obrany odklad výkonu vojenské služby: „Buď musí 

nastoupit vojenskou službu nebo musí dostat od ministerstva národní obrany další odklad. 

V prvém případě se shroutí úroveň čs. rozhlasu, vybudovaná zdlouhavou tříletou prací a 

B.B.C. – jak nám úředně oznámilo – sníží rozsah čs. vysílání /neboť po všech zkušenostech 

není nadeje na náhradu – B.B.C. zkoušelo několik desítek kandidátů bezvýsledně/. 

V druhém případě zůstane zůstane úroveň čs. rozhlasu zachována a vojenská otázka 

hlasatelů bude formálně v pořádku. Ale není po mém soudu možné, aby konali práci 

politicky tak důležitou a přitom byli vystaveni nařčení, že nesplnili vojenskou 

povinnost.“270  

 

Samotný vznik rozhlasového oddělení, potažmo ministerstva zahraničních věcí v exilu a 

zlepšení rozhlasového vysílání BBC však umožnila teprve změna mezinárodního 

postavení, které v létě roku 1940 i díky změnám v nejvyšší britské politice271 dosáhla 

československá exilová reprezentace. 

 

 

2.2.3 Uznání československé vlády 

 

V době, kdy BBC začala vysílat BBC v češtině, neexistovala ještě oficiální exilová 

československá vláda. Teprve 20. prosince 1939, tedy déle než tři měsíce po zahájení 

českého vysílání BBC, uznala britská vláda, a po ní britská dominia, Československý 

národní výbor, který byl ale pouze prvním mezníkem na cestě k vytvoření československé 

vlády a k jejímu mezinárodnímu uznání. Podle vyjádření britského ministerstva 

zahraničních věcí z 27. prosince 1939 „Československý národní výbor má sice právo 

zastupovat Čechoslováky za hranicemi, ale nikoliv Čechoslováky doma… Anglická vláda 

neuznala zřízení protektorátu a považuje Československo za okupované území, ale 

neodňala dosud uznání Háchově vládě.“272 

 

                                                             
269 Kpt. L. F. Chvála londýnského rozhlasu. Čechoslovák. 28. 8. 1942, roč. 4, č. 35, s. 2. 
270 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Zaměstnanci B.B.C. – branná povinnost – zpráva 
Josefa Körbela ze dne 30. 12. 1942. 
271 Po smrti Nevilla Chamberlaina se v květnu 1940 stal novým premiérem Winston Churchill.  
272 GEBHART, Jan a KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis, 1996, s. 122. 
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Až o půl roku později, měsíc poté, co v červnu 1940 padla Francie, na základě výměny 

dopisů mezi britským ministrem zahraničních věcí Lordem Halifaxem a Evardem Benešem 

mezi 9. a 21. červencem 1940, na níž navázalo Benešovo jednání s šéfem 

středoevropského odboru Foreign Office Williamem Strangem, britská vláda uznala 

československou exilovou vládu.273 Neopominula přitom ale několikrát zdůraznit, že toto 

uznání je pouze prozatímní a váže se k němu několik podstatných výhrad a tedy i nadále 

otevřených a nevyjasněných otázek – především uznání teorie právní kontinuity 

Československé republiky, problematika hranic republiky i výhrada týkající se rozsahu 

jurisdikce prozatímního státního zřízení nad československými občany ve Velké Británii, 

především občany německé národnosti, kteří se mu dobrovolně nepodřídí.274 Britská 

vláda ani neustanovila zplnomocněného vyslance k československé vládě, ale pouze 

diplomatického zástupce, Roberta Bruce Lockharta, a mezinárodní postavení 

československé exilové vlády i prezidenta Beneše tak bylo nižší a problematičtější než 

postavení ostatních exilových vlád a jejich vůdců.275  

 

I „pouhé“ prozatímní uznání znamenalo pro exilové představitele československého státu 

velký diplomatický posun ve složitém vyjednávání s Británií, která se dosud nechtěla 

zavazovat, neboť „jedna z válčících velmocí tu poprvé uznala existenci alespoň nějaké 

formy československého státu a poskytla uznání pro jeho orgány, které mohly jeho 

jménem jednat na mezinárodním foru.“276 A ačkoli svého plného uznání ze strany Velké 

Británie dosáhla československá vláda až o rok později, a to ještě paradoxně díky Hitlerovi 

útočícímu na Sovětský svaz, který tak byl ochotný československou vládu okamžitě uznat a 

začít s ní znovu spolupracovat, i prozatímní uznání umožnilo vybudovat organizační 

základnu státu – instituci prezidenta, vlády a Státní rady československé,277  která měla 

sloužit jako „poradní sbor prezidenta republika a jako pomocný kontrolní orgán v rámci 

zatímního státního zřízení Československé republiky“278.  

 

Protože Jan Masaryk byl v té době zatím stále ještě v Americe, přečetl oficiální oznámení o 

uznání československé prozatímní vlády ve vysílání BBC 23. července 1940 jeho 

„náhradník“ Prokop Drtina: „Pokračujeme v tradicích prvé republiky, republiky 

Masarykovy a připravujeme republiku novou, přizpůsobující se nyní událostem válečným 

a novým poměrům, jež vzniknou po válce. Věřím, že všichni svorně, důstojně a statečně 

vykonáme své povinnosti.“279 Prezident Edvard Beneš, jenž vnímal uznání československé 

vlády s výhradou jako konec první etapy boje za obnovení předmnichovského 

                                                             
273 KUKLÍK, Jan. Uznání československé exilové vlády v letech 1940–1941. Historický obzor. 1995, roč. 6, č. 11–
12, s. 265. 
274 Tamtéž, s. 265.  
275 Tamtéž, s. 266. 
276 Tamtéž. 
277 Tamtéž, 266–271. 
278 ČEJKA, Eduard. Československý odboj na Západě (1939–1945). Praha: Mladá fronta, 1997, s. 227. 
279 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 50. „The message about the recognition of The 
Czechoslovak Government“ – rozhlasový projev Prokopa Drtiny ze dne 23. 7. 1940, čas neuveden.  
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Československa, pak v BBC pronesl slavnostní poselství o den později: „Je znovu 

mezinárodně uznána naše nová vláda, je znovu uznán mezinárodní status Československé 

republiky, znovu vlaje pravoplatně naše státní vlajka v celém světě. Neuznavše Mnichova a 

nic z toho, co přivodil, hájili jsme a hájíme zásadu, že Československá republika, republika 

Masarykova, žila a existovala i po Mnichově dál. Celá naše právní soustava 

mezinárodněprávně a politicky tudíž pokračuje: pro nás právně není mého odchodu 

z úřadu a vlasti, pro nás právně není rozbití republiky, právně a politicky neexistuje pro 

nás nic, co provedl násilnický nacismus u nás po 15. březnu 1939. Prohlašuji slavnostně 

tyto naše politické a právní zásady a zdůrazňuji, že platí pro nás všecky zde a platí pro 

všecky příslušníky našeho státu a našeho národa, pro Čechy, Slováky, Němce i 

Karpatorusy, i ostatní u nás doma.“280 O československém lidu hovořil jako o národu, který 

si už jednou vydobyl svůj „krásný, svobodný, pokrokový a demokratický stát“, o který 

bude nyní bojovat proti násilí a zpupnosti a vydobude si znovu svou Evropu i svou 

republiku.281  

 

Na diplomatický úspěch československé vlády zareagovala nejvyšší britská místa i 

nejdůležitější britské médium: Britský král s královnou pozvali Edvarda Beneše 

s manželkou na oběd a 28. července 1940 se při zahájení vysílání BBC mezi hymnami zemí 

protihitlerovské koalice poprvé ozvala i československá státní hymna.282 

 

 

2.2.4 Hovory s domovem: vstup vládního hlasu do vysílání 

 

Prozatímní uznání rozšířilo přístup vládních činitelů i do strategicky důležitého 

rozhlasového vysílání. Představitelé vlády získali 15 minut vysílacího času BBC pro vlastní 

vysílání. Vládní rozhlasová propaganda náležela do kompetence postupně vznikajícího 

ministerstva zahraničních věcí, do jehož čela se postavil Jan Masaryk.  

 

Většina utvářejících se odborů a útvarů ministerstva byla rozdělena do dvou základních 

skupin: Buď spadala do služby politické a administrativní věnující se samotné 

                                                             
280 BENEŠ: 1946, s. 89. 
281 Tamtéž, s. 90–92. 
282 ALBRIGHT: 2012, s. 168. Že československá hymna zazněla mezi hymnami ostatních spojenců, byl důležitý 
symbolický akt. Už v červnu 1940 se ostatně například britský historik a novinář Wickham Steed podivoval, 
proč se československá hymna z BBC neozývá: „Snad proto, že nějaká setrvačná síla praví, že politika 
‚uklidnění‘, jejíž nevinnou obětí se Československo stalo, byla přece účinná?“ (Nesign. Z anglického tisku. 
Čechoslovák. 14. 6. 1940, roč. 2, č. 24, s. 8.) Na druhou stranu byli i tací, které zvyšování počtu přehrávaných 
hymen znervózňovalo. Na jaře 1941 proto Daily Express vznesl dotaz na BBC, jestli by nebylo od věci zvážit, 
zda by se s hymnami spojeneckých států nemělo přestat, protože je to už nudné, je jich moc a někdy není dost 
času, takže se desky zrychlují nebo hymny zkracují. BBC ovšem odpověděla, že hymny se budou hrát i nadále a 
když se připojí další spojenci, čas vyhrazený hymnám se prostě rozšíří. (Nesign. British Made. Čechoslovák. 18. 
4. 1941, roč. 3, č. 16, s. 8.) 
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diplomatické agendě, anebo do služby informační.283 Informační odbor náležel do gesce 

státního tajemníka Huberta Ripky284, který vedením odboru pověřil bývalého tiskového 

radu vyslanectví ve Velké Británii Jaroslava Krause. I v informačním odboru pracovali 

ministerští úředníci z doby první republiky, podobně jako v sekci politicko-

administrativní, své uplatnění tu ale našla i řada intelektuálů různého politického 

smýšlení, jež momentálně spojoval především dočasný pobyt v exilu.285 Pod informační 

službu spadala exilová agentura ČTK, jejímž ředitelem byl nejprve novinář Karel Kříž, po 

něm publicista Evžen Erdély, fungovalo tu oddělení tzv. intelektuální, fotografické a 

filmové propagandy, které vedl spisovatel a pozdější diplomat Viktor Fischl, oddělení 

propagandy kulturní a duchovní, jehož řízením byl pověřen protestantský teolog a 

duchovní František M. Hník, a propagandy vojenské. Existovalo tu rovněž oddělení 

zámořské propagandy, vedené novinářem a diplomatem Karlem Erbanem, a oddělení 

publikační v čele se sociálnědemokratickým novinářem Gustavem Winterem. Kromě toho 

informační sekci podléhala redakce týdeníku Čechoslovák286, již vedl nejprve Bohuš Beneš, 

synovec Edvarda Beneše, později diplomat Josef Hejret, redakce anglického The European 

Observer, kterou řídil Ivo Ducháček, novinář a po válce poslanec za Československou 

                                                             
283 DEJMEK, Jindřich. Diplomacie Československa. Díl I., Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie 
(1918–1992). Praha: Academia, 2012, s. 96. 
284  Hubert Ripka (1895–1958), historik, žurnalista, exilový a poválečný politik, byl nejprve členem 
Československého národního výboru v Paříži, od června 1940 státním tajemníkem a od října 1941 státním 
ministrem na exilovém ministerstvu zahraničních věcí, kde zodpovídal za chod ministerstva a zastupoval Jana 
Masaryka a prostřednictvím informačního odboru zároveň řídil propagační činnost československé vlády 
včetně československého vysílání pro BBC. Jako poválečný ministr zahraničního obchodu inicioval demisi 
demokratických ministrů v únoru 1948 a po komunistickém převratu musel uprchnout do exilu. (DEJMEK: 
2013, s. 207–209.) 
285 DEJMEK: 2012, s. 98. 
286 Polooficiální časopis československé exilové vlády, který podporoval londýnské exilové centrum a 
Benešovu koncepci i jeho náhled na československý zahraniční odboj, vystřídal během války celkem tři názvy. 
Týdeník Čechoslovák v Anglii (jako vydavatel je uváděna Dolores Šperková, provdaná Prchalová, zpravodajská 
důstojnice ženských pomocných leteckých sborů RAF) vyšel poprvé 16. října 1939 a jeho poslední číslo právě 
po roce, 18. října 1940. Navázal na něj týdeník Čechoslovák, který v Londýně vycházel od 25. října 1940 takřka 
do konce války. Do července 1942 ho vydával přímo Bohuš Beneš pod svým jménem, od července tuto úlohu 
převzalo ministerstvo zahraničních věcí. Čechoslovák (který sice zkrátil jméno o přídomek „v Anglii“, ale 
zároveň zvětšil svůj formát) byl prezentován jako nezávislý list: „Konstatuje se, že „Čechoslovák“ je nezávislý 
týdeník s vlastní redakcí a administrací. List ovšem pokládá za samozřejmou povinnost, aby účinně 
podporoval všechny akce vládních a jiných orgánů československého státního zřízení a aby s nimi lokálně 
spolupracoval.“ (Nesign. „Čechoslovák“, nezávislý týdeník. Čechoslovák. 7. 2. 1941, roč. 3, č. 6, s. 3.) 
K problematické otázce nezávislosti se na konci svého působení v Čechoslováku vyjádřil i jeho vedoucí 
redaktor Bohuš Beneš: „Bylo nám často vytýkáno, že máme v čele listu označení „nezávislý týdeník“, ačkoliv 
list byl subvencován vládou. Na to mohu jen odpovědět to, že není umění vydávat nezávislý list, který jest 
samostatně finančně zajištěn, avšak bylo někdy mimořádným výkonem udržet ve stavu značné nezávislosti 
list, který ve válce a v revoluci pravoplatně čerpal z veřejných prostředků k službě veřejnosti. Nikdy jsem 
neztratil se [sic] zřetele, že subvence, poskytovaná československou vládou listu „Čechoslovák“, nejde 
z majetku vlády, nýbrž z majetku československého lidu. (BENEŠ, Bohuš. „Čechoslovák“. Čechoslovák. 10. 7. 
1942, roč. 4, č. 28, s. 12.) V polovině roku 1942 však list se změnou vydavatelů přece jen ztratil svůj podtitul 
„nezávislý týdeník“. V dubnu 1945 pak přišla další změna a časopis Čechoslovák, který stále vydávalo 
ministerstvo zahraničních věcí, se přejmenoval na Čechoslovák v zahraničí: „…list přestává býti orgánem vlády, 
která má k dispozici tiskovou službu ve vlasti. Dovětek ‚v zahraničí‘ znamená však na druhé straně i rozšíření: 
list ‚Čechoslovák v zahraničí‘ chce nadále sloužiti Čechoslovákům všude na světě (…), pokud technická situace 
na evropské pevnině neumožní vydávání a expedování tisku z ČSR do Evropy a zámoří.“ (Nesign. „Čechoslovák 
v zahraničí“. Čechoslovák v zahraničí. 13. 4. 1945, roč. 7, č. 15, s. 1.) Poslední číslo v Londýně vyšlo 31. 12. 
1945. Do týdeníku občas přispěl textem i Jan Masaryk, mnohem častěji psal ale týdeník o něm a o jeho 
aktivitách v Británii i v Americe. 
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stranu lidovou, a rozhlasová redakce pro vysílání BBC do protektorátu v čele s diplomatem 

Josefem Körbelem287, který rozhlasové oddělení vedl v průběhu celé války.288  

 

Právě nově vzniklé rozhlasové oddělení začalo od 11. srpna 1940, poté, co po prozatímním 

uznání československé exilové vlády Velkou Británií v červenci toho roku získali 

představitelé vlády 15 minut vysílacího času BBC, zajišťovat večerní rozhlasovou relaci 

pod názvem Hovory s domovem vysílanou od 18:15 do 18:30 na krátkých vlnách.289 

Vysílání bylo zahájeno řečí Huberta Ripky290 a slovy TGM – první československý 

prezident, jehož slova „nejsou vryta jen do gramofonové desky, jsou vryta v paměť 

národa“ 291 , promluvil o demokracii. Druhého dne na ně navázal Jaroslav Císař 

s přednáškou Duch Britanie a 13. srpna Jaroslav Stránský přednáškou ze svého budoucího 

cyklu O lepší svět. 14. srpna mělo svoji premiéru dělnické vysílání, v němž vystoupil Josef 

Bělina, a pátý den přivedl před mikrofon Švejka v podání Josefa Kodíčka.292 Kromě toho 

rozhlasové oddělení dodávalo BBC některé zprávy, které se týkaly událostí v protektorátu, 

aktivit československé exilové vlády a armády či aktuality související s československými 

krajany v Americe, všechno ostatní si dál zajišťovala sama BBC.293 Vysílání československé 

čtvrthodiny BBC 19. září 1940 ještě z technických důvodů na několik dní přerušila 

(pravděpodobně v souvislosti s výbuchem bomby v budově vysílání, který popisoval 

Prokop Drtina, viz kapitolu 2.2.1), znovu byl program obnoven 3. října a pokračoval již 

pravidelně.294 

 

Po tragické zkušenosti s útočnou nacistickou propagandou, kterou Československo 

zakusilo v roce 1938, si političtí představitelé v exilu dobře uvědomovali význam vlastního 

vysílacího prostoru: „V této válce se stala rozhlasová propaganda přímo bojujícím 

činitelem, jehož důležitost se vyrovná zásahům početných vojenských jednotek a při 

                                                             
287 Diplomat Josef Körbel (1909–1977), později Korbel, v dokumentech exilové vlády psán také jako Koerbel, 
odešel s rodinou do britského exilu v roce 1939, pracoval pro BBC a posléze pro rozhlasové oddělení 
ministerstva zahraničních věcí. Po válce se vrátil do diplomatických služeb, v roce 1948 byl ovšem odvolán a 
získal azyl v USA, kde vyučoval politické vědy, které později vystudovala i jeho dcera Madeleine Albrightová, 
první ministryně zahraničí v dějinách americké diplomacie. (DEJMEK: 2013, s. 117–118.) 
288 DEJMEK: 2012, s. 98. Mírně odlišnou strukturu informačního odboru uvádí Jan Kuklík, podle něhož měl 
odbor 6 oddělení – zpravodajství a ČTK, rozhlasové oddělení, americké, zahraničně propagační, oddělení 
kulturní propagandy a vojenské propagandy. (KUKLÍK, Jan. Vznik Československého národního výboru a 
Prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939–1940. Praha: Karolinum, 1996, s. 121.) 
289 Nesign. Okénka československého rozhlasu. Čechoslovák. 23. 8. 1940, roč. 2, č. 34, s. 10. Není jasně určeno, 
zda se jednalo o britský, nebo o protektorátní čas. Mohli bychom předpokládat a je to i podle jiných 
dochovaných dokumentů velmi pravděpodobné, že redakce udávala časy podle britského standardu kvůli 
čtenářům a potenciálním posluchačům pobývajícím právě v Británii. Připočteme-li „protektorátní“ hodinu 
navíc, pak se vysílalo od 19:15. 
290 „Dostalo se nám nového důkazu o tom, s jak sympatickým a účinným porozuměním je podporována naše 
věc s britské strany. Ředitelství BBC dalo Nám novou čtvrthodinu pro naše vysílání. Jistě mohu za Vás všechny 
vyslovit upřímné díky ředitelství BBC za toto jeho rozhodnutí, kterým nám umožňuje, abychom byli s Vámi 
ještě v častějším styku nežli dosud.“ (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 1. Rozhlasový projev 
Huberta Ripky ze dne 11. 8. 1940, 18:15 hodin.) 
291 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 1. Řeč TGM z gramofonové desky – záznam ze dne 11. 8. 
1940, 18:15 hodin. 
292 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 92. Přehled vysílání – program za měsíc srpen 1940. 
293 RADOVANOVIČ: 2007, s. 141. 
294 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 92. Přehled vysílání – program za měsíc září 1940. 
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ideovosti dnešního konfliktu bude se podílet na spojeneckém vítězství stejnou měrou jako 

operace pozemních, leteckých a námořních zbraní! (…) Je to válka, při které není 

drásavých scén, výbuchů pum a granátů, strhujících bitev a jiných operačních manévrů, ale 

která ve svých důsledcích může působit stejně drtivě jako skutečné bitvy.“295  

 

Vládní propaganda informačního odboru se nejprve šířila z jedné z budov na Park Street, 

když ale v říjnu 1940 utrpěla škody při bombardování, kanceláře se přesunuly do paláce 

Fursecroft na George Street. 296  Až do listopadu 1941 pomáhala Josefu Körbelovi 

s rozhlasovou agendou pouze jedna úřednice, Eva Outratová, teprve postupně přicházeli 

další spolupracovníci – bývalý vídeňský a později pařížský dopisovatel deníků Melantrichu 

Jiří Hronek, bývalý redaktor Rudého práva a poválečný generální ředitel 

Československého rozhlasu Bohuslav Laštovička, Josef Kodíček, který do oddělení přešel 

z československé sekce BBC, podle Oty Ornesta kvůli tomu, že ho příliš vyčerpávaly noční 

služby,297 slovenská hlasatelka Růžena Hájková a sám Ota Ornest, kteří rovněž působili i v 

československé sekci BBC, a v pozdějších letech války přibyli komunisté Vavro Hajdů a 

Fridrich Biheller.298,299 Rozhlasový režisér Josef Červinka spolu s Otou Ornestem vymýšlel 

pro vládní vysílání populární desetiminutové satirické pořady, v nichž vystupovali „dva 

mladí hoši z ulice“ Vašek a Pepík, kteří podle svojí svérázné nátury komentovali dění, jehož 

byli „svědky“.300 Podobné schéma dialogu mezi dvěma postavami měly i pořady dalších 

jazykových sekcí – francouzsky tak promlouvali třeba Les Trois Amis, v německém éteru 

řádili Kurt und Willi, prostomyslný učitel zaslepený propagandou a jeho cynický přítel 

Willi z ministerstva propagandy.301 Od roku 1942 mělo rozhlasové oddělení ministerstva 

šest stabilních redaktorů a až deset externích spolupracovníků.302 Před mikrofon se ale 

stavěli i mnozí další, podle Jiřího Hronka vlastně „každý, kdo měl co říci a věděl, jak to říci“: 

kromě členů vlády a politických osobností také letci, vojáci, dělníci z továren, 

československé ošetřovatelky z nemocnic či čeští a slovenští návštěvníci ze zahraničí.303 

Vojáci vytvořili pro jedno vysílání v týdnu (military broadcast, tzv. vojenská beseda) i 

vlastní redakci; redaktorem byl postupně V. Koutník, Jiří Mucha, Ivan Jelínek či Lubor Zink. 

 

                                                             
295 KÖRBEL, Josef. O rozhlasové válce. Nové Československo. 23. 1. 1943, roč. 1943, č. 4 (68), s. 2. 
296 KOUTEK: 2014, s. 34. 
297 ORNEST, VALTROVÁ: 1993, s. 66. 
298 Právě s příchodem komunistů, kteří si zde postupně vytvořili velmi silnou pozici, se podle Jiřího Hronka 
nejvíce proměnilo ideové směřování vysílání. (HRONEK: 1964, s. 38.) 
299 Fridrich (Bedřich) Biheller (1908–1972), komunistický novinář, který se do Velké Británie dostal v roce 
1940, se po německém útoku na SSSR stal redaktorem exilového týdeníku Nové Československo. Do 
rozhlasového oddělení ministerstva zahraničních věcí vstoupil v roce 1944. Teprve v březnu 1945 se stal 
členem rozhlasového oddělení i komunista Vavro Hajdů, který do francouzského exilu odešel v roce 1939 
spolu s Vladimírem Clementisem, a do Británie se společně dostali o rok později spolu s evakuovanou částí 
československé armády. (DEJMEK: 2013, s. 282, 296, 339.) 
300 PACOVSKÝ: 1993, s. 66. 
301 RADOVANOVIČ: 2009, s. 145. 
302 KOUTEK: 2014, s. 34. 
303 HRONEK: 1947, s. 138. 
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Vysílání v češtině tak bylo v podstatě dvojí, ačkoli posluchač to vůbec nemusel 

postřehnout,304 jak dokazují popisované stížnosti nesprávně adresované rozhlasovému 

oddělení. Zatímco každodenní zpravodajství nadále připravovala britská BBC, 

československá vláda získala vysílací prostor pro vlastní komentáře, projevy, rozhovory a 

přednášky. Běžný program vládního vysílání se vytvářel s ohledem na pokyny, které Josef 

Körbel dostával přímo od Huberta Ripky coby vedoucího informačního odboru na MZV, 

z prezidentské kanceláře od Prokopa Drtiny nebo od zástupců armády; své požadavky na 

některé komentáře navíc vznášela i britská strana.305 Přestože vládní vysílání mělo svoji 

vlastní redakci a zaměstnance, i jeho příspěvky, které ke kontrole musely být předkládány 

v angličtině, podléhaly britské cenzuře.306 Na kontrolovaných textech se ale nesměla 

objevovat jména hlasatelů a redaktorů – pravidlo „name is not to be mentioned“ ovšem 

neplatilo pro projevy politiků.307  

 

Pro politiky přitom rozhlas představoval (kromě příležitosti obohatit svůj příjem díky 

honorářům, které byly ovšem od 16. srpna 1942 zrušeny)308 možnost vylepšit svoji pozici 

před domácím publikem, a tak se před mikrofon postavili i méně známí řečníci, než byl 

Masaryk, Beneš, Drtina a Ripka, jako například národní socialista Jaroslav Stránský, o 

němž Ferdinand Peroutka po válce napsal, že „jistě jest on po technické stránce nejlepší 

politický řečník z těch, kdo dnes mezi námi žijí, a asi jest i nejlepším stylistou z nich“309. 

Takřka hned poté, co vláda získala vysílací prostor, zahájil svoji sérii pravidelných 

přednášek nazvaných O lepší svět, „v nichž se bude zabývat otázkami, které bude nutno 

řešiti v novém poválečném světě“.310  

 

Stránský zastával v československé exilové vládě nejprve pozici státního ministra, později 

se stal ministrem spravedlnosti. V rozhlase promlouval i Jan Šrámek311, lidovec a předseda 

exilové vlády,312 sociální demokraté Jaromír Nečas (státní ministr a posléze ministr pro 

hospodářskou obnovu) a František Němec (ministr sociální péče, po Jaromíru Nečasovi 

ministr pro hospodářskou obnovu a zároveň zastupující ministr průmyslu, obchodu a 

                                                             
304 KOCOUREK: c2013, s. 27. 
305 HRONEK: 1964, s. 40. 
306 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 48. 
307 HRONEK: 1964, s. 41. Proto je i v dochovaných textech s projevy Jana Masaryka jeho jméno v záhlaví vždy 
zmíněno (viz fotografie v příloze č. 2). 
308 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 285. Ke sporu o vyplácení honorářů za vystoupení v rozhlase 
podrobněji viz KOUTEK: 2014, s. 35. 
309 PEROUTKA, Ferdinand. [Předmluva.] STRÁNSKÝ, Jaroslav. Hovory k domovu. V Praze: František Borový, 
1946, s. 5. 
310 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Dr. Jaroslav Stránský’s talk, ze dne 13. 8. 1940. 
311 ŠRÁMEK, Jan. Politické projevy v zahraničí. V Praze: Výkonný výbor československé strany lidové, 1946, 80 
s.  
312 Jan Šrámek (1870–1956), římskokatolický kněz, politik zvaný jako „mistr kompromisů“, s jedinou výjimkou 
člen všech prvorepublikových koaličních vlád a zakladatel sjednocené Československé strany lidové, který 
emigroval z Československa po přijetí mnichovské dohody. Od července 1940 do dubna 1945 stál v čele 
československých exilových vlád. V únoru 1948 podal s ostatními demokratickými ministry demisi, o měsíc 
později zadržen při pokusu o emigraci. Dožil ve vězení a v internaci. (KOLÁŘ, František a kol. Politická elita 
meziválečného Československa 1918–1938: kdo byl kdo. Praha: Pražská edice, 1998, s. 251–253). 
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živností) nebo představitel agrárníků a od října 1941 i exilový ministr financí Ladislav 

Feierabend. Za Slováky mluvili nejčastěji agrárníci Juraj Slávik (od léta 1940 ministr vnitra 

československé exilové vlády) a Ján Lichner (státní ministr a od roku 1942 ministr 

zemědělství a veřejných prací) či slovenští členové Státní rady Pavol Macháček z Hlinkovy 

slovenské lidové strany a Ján Čaplovič. 313  Exkomunikovaný komunista Vladimír 

Clementis314 a poúnorový ministr zahraničních věcí, který už v roce 1939 kritizoval 

sovětsko-německý pakt o neútočení, pracoval v BBC jako redaktor a vysílal pod 

pseudonymem Peter Hron.315 A nebyl to sice právě praktikující politik, ale mezi mluvčími 

vyjadřujícími se k politickým událostem se v československém vysílání ústy Josefa Kodíčka 

občas ozval právě i dobrý voják Švejk.316  

 

Kromě československé sekce českoslovenští politici, úředníci a novináři občasně 

promlouvali i v ostatních evropských jazykových sekcích BBC, případně v Empire Service, 

North American nebo South American Service, obvykle při příležitosti zvláštních výročí, 

tradičně spojených především s osobou TGM. Tak česká politická linie (neboť Josef Körbel 

připomínal, že i pro cizojazyčné vysílání musí všichni psát své projevy ve stejném duchu a 

podle československých politických potřeb) 317  zasáhla například do B.B.C. French 

Programme (Hubert Ripka), do polského a maďarského vysílání (Juraj Slávik), do B.B.C. 

Italian Programme (Gustav Stern), do German News Talk (Josef Kodíček) či do albánského, 

jugoslávského, rumunského, bulharského a holandského programu. Ivo Ducháček, který 

podle seznamu úředníků ministerstva zahraničních věcí ovládajících nějaký cizí jazyk, 

uměl španělsky,318 byl jedním z těch, kteří mluvili také pro Jižní Ameriku, a speciálně Jan 

Masaryk natočil několik projevů pro americkou CBS, například k výročí 15. března. Kromě 

toho vystupoval v BBC Home Service, Pacific Service i North American Service. 

 

Prestiž vystoupení v rozhlase dokázala mezi politiky vyvolávat spory nebo přinejmenším 

nevraživost, jako se tomu stalo mezi Janem Masarykem a Prokopem Drtinou poté, co se Jan 

Masaryk vrátil v září 1940 do Londýna a znovu začal promlouvat k posluchačům 

v protektorátu prostřednictvím rozhlasu,319 zatímco Prokop Drtina, jenž ho v době jeho 

nepřítomnosti se svými projevy zastupoval, přišel o svou příležitost v rozhlase vystupovat. 

Riziko střetu zmizelo, když Drtina začal pravidelně vystupovat v nedělní relaci.320  

 

                                                             
313 KOUTEK: 2014, s. 35. 
314 CLEMENTIS, Vladimír. Odkazy z Londýna. Bratislava: Obroda, 1947, 520 s. 
315 DEJMEK: 2013, s. 296. 
316 Viz např. AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Václav PANSKÝ-SOLSKÝ: Švejkův 
komentář k politické situaci ze dne 15. 8. 1940. 
317 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Zpráva Josefa Körbela radovi Pavlovskému ze dne 
29. 6. 1942. 
318 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. List of State Officials of the Ministry for Foreign 
Affairs, who are speaking foreign languages, nedatováno. Pro zajímavost, největším polyglotem byl podle 
seznamu již zmiňovaný Gustav Winter. 
319 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 9. 1940, 21:30 hodin. 
320 DRTINA: 1991, s. 550. 
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Od listopadu 1940 se „duální“ československý program v BBC vysílal čtyřikrát denně – 

ráno v 6:00, odpoledne v 16:30 a večer ve 21:30 a v 16:45 začínalo vládní vysílání Hovory 

s domovem.321  

 

V listopadu také Hubert Ripka jako zástupce ministerstva zahraničních věcí a vedoucí jeho 

informačního odboru rozhodl, že zřídí poradní rozhlasový sbor, aby „v oboru rozhlasu 

posudkem, radou a podnětem podporoval práci informačního odboru ministerstva 

zahraničních věcí, který výhradně obstarává styk s Britskou rozhlasovou společností“322. 

Zahajovací schůze poradního sboru se konala 2. 12. 1940 a jeho prvním předsedou byl 

jmenován Jaroslav Stránský; poté, co byl v říjnu 1941 jmenován ministrem spravedlnosti 

v exilové vládě, v čele poradního sboru ho nahradil Prokop Drtina.323 Postupně se sbor 

ustálil zhruba na třiceti členech z řad politiků různých stran, novinářů a zástupců armády, 

jmenovaných na rok, kteří se scházeli pravidelně jednou měsíčně,324 většinou za účasti 

Huberta Ripky i Jana Masaryka.325 Na schůzích poradního sboru se nezřídka objevovala 

ostrá kritika namířená proti vládnímu rozhlasovému vysílání, která ovšem dokázala 

přispět k „řadě dílčích zlepšení vysílání“326, a trvale přítomné byly spory ohledně jeho 

programu i propagandistického působení, „v nichž se odrážely širší politické rozepře 

ohledně směřování zahraničního odboje“.327  

 

Nejhlasitější kritici se postupně rekrutovali z řad komunistické skupiny v Londýně, kteří 

pod vlivem mnohem radikálnějšího moskevského vysílání žádali podstatně agresivnější 

styl i pro londýnský rozhlas, který měl podle jejich názoru vyzývat obyvatele protektorátu 

k aktivní podvratné činnosti a partyzánskému boji nehledě přitom na situaci v 

protektorátu.328 Komunistický postoj však narážel na odpor předsedy poradního sboru 

Prokopa Drtiny i dalších.329 Také Edvard Beneš považoval moskevské vysílání za příliš 

radikální, kdežto „my v Londýně, vědouce podle denního styku s Prahou, co se může dělat 

a co nemůže, zachováváme linii umírněnou a nežádáme, co doma považují za 
                                                             
321 Nesign. Československý rozhlas BBC z Londýna. Čechoslovák. 15. 11. 1940, roč. 2, č. 46, s. 8. Opět není jasně 
řečeno, zda se jednalo o britský, nebo o protektorátní čas. Jde-li o britský čas, v protektorátu se vysílalo v 7:00, 
17:30, 17:45 a od 22:30. 
322 Nesign. Čs. poradní rozhlasový sbor. Čechoslovák. 22. 11. 1940, roč. 2, č. 47, s. 2. 
323 Pod Drtinovým vedením byli členy poradního rozhlasového sboru např. Pavol Macháček, Gríša Spurný, 
Josef Kosina, Libuše Ambrozová, Josef Bělina, Fridrich Biheller, podplukovník Jaromír Brož, Pavel Cibere, Ján 
Čaplovič, Jožka David, Julius Fürth, František Hála, Marie Jurnečková, Vladimír Klecanda, Josef Kodíček, major 
letectva František Kordula, František Langer, Bohumil Laušman, Bohuslav Laštovička, Prokop Maxa, plukovník 
František Moravec, Vilém Nový, Ota Ornest, Ján Pauliny-Toth, Adolf Procházka, major generálního štábu Rudolf 
Smetánka, četař Karel Tichý, František Uhlíř, Pavol Viboch, V. Vojáček, Hana Winkelsbergerová nebo major 
intendantstva Bruno Zapletal. (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 91. Poradní rozhlasový 
sbor, nedatováno. Pravděpodobně se jedná o seznam členů jmenovaných v polovině listopadu 1943 na dobu 
jednoho roku, viz AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 92. Soubor jmenovacích dopisů Huberta 
Ripky jednotlivým členům sboru. Zde je mezi jmenovanými adresáty také jméno Leo Braun, Václav Majer, Ivan 
Petruščak, E. Prekop, Lubor Zink či Viliam Radakovič.) 
324 KOCOUREK: c2013, s. 32. 
325 KOUTEK: 2014, s. 38. 
326 Tamtéž. 
327 Tamtéž. 
328 Tamtéž, s. 42. 
329 DRTINA: 1991, s. 609. 
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neproveditelné a předčasné. (…) Naléhají rovněž někteří naši komunisté, abychom 

postupovali radikálněji a vyzývali národ k sabotáži, my však zůstáváme a zůstaneme i 

v budoucnu na dosavadní linii…“330 Podle Bohuslava Laštovičky tak mělo londýnské 

rozhlasové vysílání dvě linie – jednu bojovou a druhou tlumící bojovou aktivitu – a pře 

podle něj neochably ani po zřízení poradního sboru: „Dělali ústupky, balancujíce 

v programu na obě strany. V záloze měli vždy ‚pro případ potřeby‘ britskou cenzuru.“331 

  

Ostře se do politiky komunistů i některých dalších, kteří „nechtěli zůstat pozadu“, pustil po 

jednom ze Stránského rozhlasových projevů Benešův kancléř Jaromír Smutný: „Naše 

oficielní these (…) je, nežádat od lidí doma více obětí nežli je opravdu nutno. (…) Žádná 

opravdová škoda býti Němcům udělána dnes nemůže. Proto nechceme, aby se dělaly 

divadelní pokusy o sabotáž, vojensky bezvýznamné, jen za účely propagačními. To je 

oficielní these. Komunisté mají jinou: Moskva i komunisté v Londýně, kteří obsadili 

všechna důležitá místa v propagandě Ripkou počínaje, křičí opak. A jejich lidé, – prý je u 

nás milion komunistů – dosud nevyhodili do povětří ani záchod německý. Ale komunisté 

zde za větrem nadávají národu doma, že nic nedělá a vyzývají ho, aby dělal partyzánskou 

vojnu, sabotáže, zabíjel německé posty a podobná hrdinství mající prospěti Rusům na 

frontě. A proto Stránský, Ingr i Šrámek, aby nezůstali za komunisty, jdou a vyzývají do boje 

národ, jenž musí jednou je všechny pohnat za to k zodpovědnosti.“332 

 

Postupnou změnu přinesl až rok 1943: Na poradě začátkem roku Ripka instruoval 

rozhlasové spolupracovníky, aby jejich projevy a komentáře nabyly útočnějšího rázu. Nové 

pokyny zdůvodňoval válečnou situací a vojenskými a politickými úkoly spojenců v roce 

1943, „kdy spojenecké armády přešly do ofensivy a Německo do defensivy. Útoku na poli 

vojenském a politickém musí následovat útok i na poli propagačním.“333 Definitivní obrat 

pak vyvolala jednání Edvarda Beneše v Moskvě v prosinci 1943 završená 12. prosince 

podpisem smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi ČSR a 

SSSR.334 Po svém návratu do Londýna pronesl 3. února 1944 před Státní radou,335 a 10. 

června 1944 i před posluchači rozhlasu,336 projev, v němž vybídl k přípravám ozbrojeného 

povstání, o což moskevští komunisté celou dobu usilovali.337 A v tomto bojovém duchu pak 

londýnský rozhlas i přes nesouhlas některých politiků pokračoval.  

                                                             
330 LAŠTOVIČKA, Bohuslav. V Londýně za války: Zápasy o novou ČSR 1939–1945. Praha: SNPL, 1960, s. 242. 
331 Tamtéž, s. 234. 
332 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 373. 
333 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 94. Linie československého rozhlasu – zpráva Josefa 
Körbela ze dne 25. 1. 1943. 
334 Už v říjnu 1943 však československému velvyslanci v Moskvě Zdeňku Fierlingerovi v depeši psal, že nemá 
v zásadě nic proti tomu, aby byl československý lid vyzýván k zesílení odbojové činnosti, jak to navrhovali 
komunističtí poslanci. (ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 402.) 
335 BENEŠ: 1946, s. 341. 
336 Tamtéž, s. 230. 
337 Viz dopis Klementa Gottwalda československým komunistům v Londýně, který jim Beneš přivezl po své 
návštěvě v Moskvě a který obsahoval i některé návrhy na vedení rozhlasové propagandy z Londýna, tak aby 
lépe odpovídala představě moskevské komunistické emigrace. (LAŠTOVIČKA: 1960, s. 311–324.) 
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Neshody mezi komunisty a jejich odpůrci pokračovaly až do konce války, vyvolávala je i 

další témata, třeba způsob, jakým by se měla vést kampaň proti kolaborantům 

v protektorátu, nebo spor o slovenskou otázku.338 Prozatím měli ale exiloví politici Hitlera 

a jeho Německo, tedy společného nepřítele, a na nutnosti jeho porážky se shodovali 

všichni. Za tyto všechny to vyjádřil Winston Churchill, zarputilý odpůrce komunismu, ve 

svém prvním projevu po napadení Sovětského svazu: „Máme jen jeden cíl a jediný, 

neodvolatelný úmysl. Jsme rozhodnuti zničit Hitlera a každou stopu nacistického režimu. 

(…) Budeme s ním bojovat na souši, budeme s ním bojovat na moři, budeme s ním bojovat 

ve vzduchu, až s boží pomocí zbavíme zemi jeho stínu a osvobodíme její národy z jeho jha. 

Každý člověk nebo stát, který bojuje proti nacismu, bude mít naši podporu.“339  

 

 

2.2.5 „Události, komentáře“ a další posílení programu 

 

Rozhlasové oddělení ministerstva zahraničních věcí se snažilo reagovat na stížnosti i 

požadavky na vysílání z protektorátu, a tak Josef Körbel v lednu 1941 žádal BBC o relaci 

zpravodajství vysílanou v noci, „kdy lidé mohou poslouchat v klidu a kdy se mohou 

poslechu věnovat zvláště lidé, činní politicky“.340 Rozhlasové oddělení usuzovalo, že 

publikum takové relace by tvořily hlavně „městské vrstvy, lidé, kteří zůstávají déle vzhůru, 

lidé, kteří ze značné části poslouchají Londýn z uvědomělého politického zájmu“.341  

 

16. února 1941 BBC skutečně rozšířila svůj československý program o noční komentované 

zpravodajství vysílané ve 23:15 britského času, na němž spolupracovala československá 

vláda a BBC a které se často pouštělo do polemiky s nacistickou propagandou: „V prvních 

dvou týdnech těchto nočních čtvrthodinek slyšeli jsme – česky i slovensky – polemiky o 

válečných událostech i o diplomatických jednáních; o mezinárodních zápletkách i o našich 

vnitřních věcech; o britské politice i o činnosti čs. vlády; o projevech vůdčích státníků i o 

náladě ve válčících a obsazených zemích; o nacistickém teroru i o výkonech našich letců, o 

hrdinném odporu utlačovaných i o národních zrádcích; o bombardování Londýna i o 

výživě za války atd. Bojovný tón těchto politických komentářů jest nevyhnutelný. 

Nehorázná tvrzení Goebbelsovy propagandy volají po břitké odpovědi a odvetě (…) Proti 

lži nebudeme ovšem pracovati lží, nýbrž jen a jen pravdou.“342 I tyto noční komentáře však 

podléhaly názoru britského cenzora a vedoucí československé sekce.343 Proto také BBC 

žádala ministerstvo zahraničních věcí, aby zdůraznilo spolupracovníkům 
                                                             
338 KOUTEK: 2014, s. 43. 
339 CHURCHILL, Winston. Nelítostný zápas. V Praze: Fr. Borový, 1947, s. 238. 
340 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 94. Memorandum o nové úpravě News Commentaries a 
Zpráv z domova čs. vysílání BBC – zpráva Josefa Körbela ze dne 28. 1. 1941. 
341 AČRo, Czechoslovak Programme, karton 94. BBC – Czechoslovak News Commentaries and Programme at 
2315 BST ze dne 12. 2. 1941. 
342 MJ. Československý rozhlas v Londýně. Čechoslovák. 21. 3. 1941, roč. 3, č. 12, s. 7. 
343 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 93. Komentátorům nočního vysílání – zpráva Josefa 
Körbela ze dne 22. 9. 1942. 
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československého vysílání, že komentáře „vyjadřují britské mínění nebo mínění, s nímž 

britská vláda souhlasí. Jestliže jest tomu jinak, musí býti uveden pramen.“344 

 

Podle slov Huberta Ripky byl iniciátorem nočního komentovaného zpravodajství vedoucí 

rozhlasového oddělení ministerstva zahraničních věcí Josef Körbel, který jej také řídil a 

sám v něm několikrát týdně vystupoval. Jako další noční komentátoři v BBC působili 

exilový ministr spravedlnosti Jaroslav Stránský a jeho syn Jan Stránský, exilový ministr 

vnitra Juraj Slávik, Bohuslav Laštovička, Bohumil Laušman a Prokop Drtina, odbornými 

komentáři o vojenském vývoji přispíval plukovník František Moravec, události 

komentoval i Fridrich Biheller, Ivo Ducháček, matematik a publicista Jaroslav Císař, bývalý 

redaktor Přítomnosti a přítel Mileny Jesenské Evžen Klinger alias Kornel Synek, člen 

exilové Státní rady Julius Fürth, Karel Kříž, Eduard Táborský nebo Otakar Vojtíšek; Jiří 

Hronek vedl v rámci nočních komentářů redakci sobotního rozhlasového týdeníku 

Čechoslováci ve světě.345  

 

Největší pozornost komentátorů se podle Jiřího Hronka soustřeďovala na projevy 

Emanuela Moravce, kterého na rozdíl od ostatních komentátorů pražského rozhlasu 

považovali za inteligentního a nebezpečného protivníka. „Proto jsme mu věnovali největší 

zájem a téměř každý z nás se radoval, byl-li vyvolen k tomu, aby Moravcovi odpověděl.“346 

Josef Körbel je v nadšení musel až mírnit: „V poslední době si téměř všichni komentátoři 

všímali velmi často projevů Emanuela Moravce. Domnívám se, že jsme tím mohli vzbudit 

dojem, jak v kruzích německé propagandy, tak u české veřejnosti, že přikládáme 

Moravcovým výkladům zvláštní význam. Doporučoval bych proto, abychom se 

v budoucnosti vystříhali časté citace jeho jména, ale ovšem abychom s ním polemizovali 

tehdy, můžeme-li zvlášť průkazně pranýřovati jeho neodbornost a podlost.“347 

 

Každodenní československé zpravodajské relace zajišťované BBC se vysílaly stále třikrát 

za den, časy vysílání se pouze mírně upravovaly – na jaře 1941 se čeština a slovenština 

ozývaly v 6:00, v 17:30 a ve 21:45 a vládní relace se posunula rovněž, aby se k jejímu 

poslechu dostalo více lidí.348  

 

                                                             
344 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 93. Komentátorům nočního vysílání – zpráva Josefa 
Körbela ze dne 22. 1. 1942. 
345 AMZV, fond Londýnský archiv – důvěrný. Poděkování Huberta Ripky nočním komentátorům B.B.C. ze dne 
29. 3. 1943 – 4. 4. 1943; AČRo, fond B.BC Czechoslovak Programme. Komentátorům nočního vysílání – zpráva 
Josefa Körbela ze dne 22. 1. 1942. 
346 HRONEK: 1947, s. 138–139. 
347 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 93. Poznámka všem komentátorům nočního vysílání – 
zpráva Josefa Körbela ze dne 29. 12. 1941. 
348 Nesign. Časový pořad čs. rozhlasu z Londýna. Čechoslovák. 28. 3. 1941, roč. 3, č. 13, s. 1. Respektive zřejmě 
v 7:00, v 18:30, v 18:45 a ve 22:45. Hned v květnu 1941 BBC československé vysílání opět posunula – na 7:00, 
18:30, 18:45 22:45 a noční komentované zpravodajství na 00:15. (Nesign. Nový časový pořad čs. rozhlasu. 
Čechoslovák. 9. 5. 1941, roč. 3, č. 19, s. 8). Zároveň se ale v Británii změnil čas na dvojitý letní (double summer 
time), který odpovídal protektorátnímu, takže posluchači v protektorátu tentokrát změnu nepocítili. 
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Aby bylo londýnské vysílání aktuální a dokázalo pokud možno pružně reagovat na dění 

v protektorátu a co nejlépe organizovat rozhlasové akce namířené proti protektorátní 

propagandě, potřebovalo co nejvíce informací přímo z domova. Zprávy z protektorátu se 

do Londýna dostávaly prostřednictvím tajných vysílaček, další informace se šířily také 

díky cizím pozorovatelům, novinářům a diplomatům a část získávali redaktoři poslechem 

protektorátních vysílačů nebo z českého a slovenského tisku či z nejrůznějších dokumentů 

a publikací, které někdo propašoval přímo z protektorátu.349 V pozdějších letech války 

přinášeli novinky z protektorátu uprchlíci a českoslovenští vojáci, kteří přešli z německé 

armády na stranu Spojenců; důležitým zdrojem pro československé zpravodajství se stalo 

například pět slovenských letců, kteří se v bombardovacím letounu dostali ze slovenského 

letiště až na Střední východ, odkud je dopravili do Británie, kde vstoupili do 

československé armády.350 Ze zpráv československých vojáků, kteří se z německé armády 

dostali až do Británie, si navíc rozhlasoví pracovníci mohli udělat představu, jak je jejich 

vysílání účinné. Tři Čechoslováci zajatí Američany v Tunisu například hlásili: „Většina 

starých českých denníků stále vychází. Jsou ovšem zcela pod německou kontrolou a lidé se 

jejich zprávám vysmívají. Skutečným pramenem informací, který má největší vliv na 

veřejné mínění, je české londýnské vysílání. Je málo lidí, kteří mu nenaslouchají a ti jsou 

informováni svými přáteli. Rozhlasové novinky jsou obvyklým předmětem rozhovorů 

v české společnosti.“351 

 

Radiotelegrafické spojení s domácím odbojem zásadně narušil nástup zastupujícího 

říšského protektora Reinharda Heydricha, a tak bylo dosavadní spojení na konci roku 

1941 přerušeno a ani později se situace příliš nezlepšila. Redaktorům vládního vysílání 

tehdy pomáhala alespoň odposlechová služba BBC (Monitoring Service), jež monitorovala 

vysílání hitlerovských rozhlasových stanic.352 Díky odposlechu pražského a bratislavského 

rozhlasu mohli českoslovenští redaktoři okamžitě reagovat na projevy protektorátních 

představitelů a zaujímat postoje k domácím událostem.353 

 

Červenec 1941 přinesl londýnskému vysílání konkurenci z Moskvy, kde českoslovenští 

komunisté spustili vysílačku Za národní osvobození. Přestože si posluchače rychle získala 

svojí lidovou rétorikou a donutila vysílatele z britského exilu k úvahám o revizích svého 

programu, československé vysílání z Londýna si jednoznačně dokázalo udržet svoji 

výsadní pozici mezi zahraničními stanicemi s československým programem.354   

 

                                                             
349 HRONEK: 1964, s. 41. 
350 HRONEK: 1947, s. 91–92.  
351 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 91. Zpráva o činnosti rozhlasového oddělení 1942–
1943 ze dne 7. 10. 1943. 
352 KOUTEK: 2014, s. 39. 
353 HRONEK: 1947, s. 91. 
354 RADOVANOVIČ: 2007, s. 134. 
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V březnu 1942 se rozšířilo ranní zpravodajství BBC, během dopoledne se nyní každou 

hodinu vysílala jedna relace, a to v 7:10, v 8:10, 9:10 a 10:10, v dubnu začal celý dopolední 

blok startovat už v 5:10. 355  Od června 1942 BBC přidala nový patnáctiminutový 

zpravodajský blok v 15:00 britského času, po delším jednání s československou stranou se 

však rozhodla, že relaci bude zajišťovat sama, bez spolupráce s rozhlasovým oddělením.356 

Zatímco v září 1941 vysílala BBC v češtině a slovenštině průměrně 8 hodin a 45 minut 

programu za týden, o rok později už to bylo 11 hodin a 5 minut.357 

 

 

2.2.6 Atentát na Heydricha a jeho důsledky pro vysílání 

 

Zásadní změny nejen v rétorice vládního rozhlasu, ale pro samotnou československou 

exilovou vládu vyvolal úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda 

Heydricha, za který se v červnu 1942 nacisté pomstili vyvražděním Lidic a Ležáků a 

popravami těch, kteří se dostali do podezření, že atentátníkům pomáhali nebo jejich čin 

schvalovali, včetně bezprecedentní popravy premiéra protektorátní vlády Aloise Eliáše. 

Atentát, jenž byl navzdory nacistickému dementi přisuzován silám domácího podzemního 

odboje, kteroužto verzi podporovalo a propagovalo i československé vysílání BBC,358 však 

zároveň výrazně pomohl složitému diplomatickému snažení československé exilové vlády 

a ukázal všem dosud nepřesvědčeným, že Češi jednoznačně stojí na straně Spojenců. 

Protektorátní prezident Emil Hácha označil Edvarda Beneše ve svém rozhlasovém 

projevu, odvysílaném bezprostředně po atentátu a připraveném s ochotnou „pomocí“ 

Emanuela Moravce, za „veřejného nepřítele českého národa číslo jedna“359 a Britové zase 

označili mnichovskou dohodu za neplatnou. O čem se kvůli nevyjasněné otázce německé 

menšiny dosud spíše zdráhali mluvit, tak nyní Edvardu Benešovi po dlouhém snažení 

oficiálně potvrdili. V létě 1942 Beneš dosáhl oduznání mnichovské dohody z roku 1938, 

kterou se britská vláda nadále již „necítila být vázána“ a Československo se tak alespoň 

v Británii vrátilo do svých předmnichovských hranic.360  

 

Zatímco v protektorátu byl vyhlášen civilní výjimečný stav a začaly první velké razie za 

účasti bezpečnostní policie, pořádkové policie, Waffen-SS, SA, SS, NSKK361, protektorátní 

policie a wehrmachu,362 mezi exilovou a protektorátní vládou se rozhořelo otevřené a nyní 

                                                             
355 Nesign. Rozšíření čs. rozhlasu z Londýna. Čechoslovák. 13. 3. 1942, roč. 4, č. 11, s. 7; Nesign. Rozšíření čs. 
rozhlasu z Londýna. Čechoslovák. 17. 4. 1942, roč. 4, č. 16, s. 8. 
356 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 94. Činnost rozhlasového oddělení od listopadu 1941 
do listopadu 1942 – zpráva pro Huberta Ripku ze dne 5. 11. 1942. 
357 BRIGGS: 1970, s. 485. 
358 TIGRID: 1990, s. 151. 
359 TOMÁŠEK, Dušan a KVAČEK, Robert. Causa Emil Hácha. Praha: Themis, 1995, s. 152. 
360 BENEŠ: 1946, s. 473–474. 
361 Nacionálně socialistického motoristického sboru (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps). 
362 PLACHÝ, Zdeněk. Protektorát proti Londýnu: 38 dní heydrichiády. Nové Sedlo u Lokte: Vydavatelství & 
Nakladatelství Plachý, 2006, s. 8–9. 
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již také definitivní nepřátelství: „Že zločinci Benešovi a jeho židovské smečce bylo zcela 

lhostejné, když organizovali vražedný atentát na pana zastupujícího říšského protektora, 

kolik české krve poteče, prozrazuje londýnský rozhlas, který pokračuje ve štvaní a dále se 

snaží rušit pořádek v Říši, a tím stupňovat oběti na českých životech. A tak jsme svědky 

odporné komedie, kde dobrodruzi, kteří politice nikdy nerozuměli, kteří žili z intrik a 

pochybných fondů, rozjařeně se koupají s požitkem v české krvi a ženou české lidi na smrt. 

A nám, kteří tu české lidi zachraňujeme a jejich bídu mírníme, tito političtí pobudové 

spílají velezrádců.“363  

 

Novou situaci muselo reflektovat i československé vládní vysílání. Nové směrnice vydané 

5. června 1942 tak určovaly, jakým způsobem je třeba o atentátu mluvit a do jakého 

kontextu jej vsazovat: „Kdežto dosud vraždili, aby potlačili každé znamení odporu, nyní 

sahají k odvetným opatřením proti aktivnímu boji národa. Národ je pevný a jednotný. Naše 

projevy musí být pevné, prodchnuté důvěrou a povzbuzením. Zdá se, že se někteří lidé při 

zatýkání bránili. Zdůrazněme to. (…) Národ je v boji a obrana je jedinou odpovědí na 

nacistický teror. Útok na Heydricha není isolovaný akt. Vyšel z lůna lidu. Není to projev 

zoufalství. Je to válečný čin, jenž vyrostl z nesnesitelné atmosféry, která se začala tvořit 

hned po Mnichově. Je to výstřel za celou Evropu.“ Směrnice také definovaly poměr 

k Háchovi a protektorátní vládě: „Hácha a protektorátní vláda schvalují a pomáhají 

vraždění národa. Od politiky oportunismu, slabošství a chytráctví přešli k politice 

bezvýhradné spolupráce. (…) Krejčí a Moravec dokonce oznamují, že protektorátní vláda 

zřídí sama kontrolní orgány. Bude obstarávat persekuci, týrání a vraždy. Vyhlásila válku 

českému národu. (…) Oni jsou s Němci – národ proti. Oni se připojují k vraždám a chystají 

se sami je provádět – národ jim vypovídá boj.“ Hlasatelé měli podporovat další projevy 

odporu v duchu celoevropského boje proti společnému tyranovi: „Povzbuzujme naše 

doma k odporu. Všechny oběti budou pomstěny stonásobně. (…) Spojujme situaci doma 

s příznivým vývojem vojenské situace na východě a drtivými leteckými útoky na západě. 

Pěstujme ducha evropské solidarity – solidarity v utrpení i v odporu.“ Zajímavá byla i 

jazyková rovina atentátu ve vysílání, Josef Körbel žádal jednotné označování aktérů i jejich 

činu – neměli to být „pachatelé atentátu“, nýbrž „útočníci“ a „nespáchali atentát“, nýbrž 

„provedli útok“.364 

 

Někteří z protektorátních nejvyšších činitelů se ale stávali pravidelným terčem pro 

londýnské komentátory i před atentátem. Zvláště Emanuel Moravec figuroval na čelním 

místě mezi osobami, které lze „bez jakýchkoli pochybností napadat dle potřeby“, už 

v důvěrných pokynech pro rozhlasovou propagaci ve věcech vnitropolitických, které 

Hubert Ripka rozeslal nočním komentátorům BBC v létě 1941. Spolu s ním se do této 
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skupiny „prononcovaných zrádců a služebníků nacistického režimu“ řadil také Emanuel 

Vajtauer, Rudolf Procházka, František Zavřel, Vladimír Krychtálek, Václav Crha, politický 

referent kanceláře prezidenta Josef Kliment, vyslanec František Chvalkovský a šéf 

pražského rozhlasu Hubert Masařík.365 Pravidlo o Emanueli Moravcovi přijal za své i Jan 

Masaryk: „Doufal jsem, že mi bude uspořeno zabývat se tou nejhnusnější ponravou 

nacistické spodiny, Emanuelem Moravcem, ale dostala se mi do rukou řeč tohoto zrůdníka, 

kterou měl na paměť výročí smrti Jaroslava Vrchlického, a to v předvečer úmrtního dne 

mého otce a mých narozenin. A tu mi nezbývá nic jiného, než dát mu hned po hubě ještě 

dřív, než Vy si to s ním doma vypořádáte.“366 Vztah k celé vládě se ale nyní přece jen 

výrazně proměnil. V srpnu 1942 se Beneš sám rozhodl vystoupit veřejně proti Háchovi a 

protektorátní vládě a zároveň vydal souhlas k tomu, aby rozhlas proti Háchovi stupňoval 

svůj tón.367  

 

8. srpna 1942 pronesl Beneš v rozhlase k odvolání Mnichova zvláštní projev: „Právě asi od 

chvíle, kdy na naši pražskou půdu vstoupil kat Heydrich a začal své katovské dílo 

provádět, od chvíle, kdy t. zv. pražská vláda se dala po prvé přinutit k tomu, aby na nás zde 

a na mne osobně útočila jako na škůdce národa a slavnostně se nás odříkala, od chvíle, kdy 

zrádná t. zv. vláda slovenská vypověděla válku Sovětskému svazu a později pak Velké 

Británii a Spojeným státům, dávajíc tak bez výhrady na pospas a do krvavých služeb 

berlínské nacistické vlády znásilněný slovenský lid, který jako téměř jediný slovanský 

kmen bojuje dnes proti skoro všem svým slovanským bratrům, ve chvíli, kdy si od Němců 

maďarská vláda znovu vykupovala svůj lup na Slovensku a Podkarpatské Rusi svou 

vojenskou výpravou do ukrajinských rovin a kdy zástupci veliké části našich 

československých Němců, vedení pověstným Frankem, nejvíce zuřili v Praze, v Brně a 

jiných našich městech, zabíjejíce podle naše vlastence, věrné samostatnosti a celistvosti 

naší republiky – v té chvíli my zde jsme přistoupili k poslední diplomatické akci, jež nám 

ještě po dosavadních úspěších naší odbojové činnosti zbývala: po uznání vlády a 

samostatnosti republiky bylo třeba smazat z historie posledních let to, co bylo této strašné 

válce vlastním úvodem: mnichovskou dohodu a všechny její důsledky.“368 Mluvil nejen o 

tom, jak probíhala složitá jednání, ale vysvětloval i své úsilí o odčinění Mnichova, jež se mu 

v posledních čtyřech letech stalo „už jediným cílem života“.369  

 

29. září 1942 pak po vzoru Británie oduznal Mnichov i Francouzský národní výbor 

Charlese de Gaulla.370  
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Beneš se svými spojenci navíc dosáhl ještě jednoho, možná méně viditelného, ale velmi 

symbolického úspěchu. Jako živoucí připomínka toho, že Británie chápe a uznává Sudety 

jako součást Německa, působil od července 1941 v německé sekci BBC protinacisticky 

orientovaný sudetoněmecký sociální demokrat Wenzel Jaksch. V létě 1942 však jeho 

působení v BBC britský ministr zahraničí Anthony Eden zastavil, mimo jiné i po 

Lockhartových urgencích, že další souhlas s vysíláním Jakschových projevů Čechům 

připomíná Mnichov a zasévá nedůvěru vůči britské politice.371 O rok později to ovšem 

Jaksch zkusil znovu a 1. května 1943 v rakouské sekci BBC opět promluvil ke svým 

krajanům, Eden však na základě Ripkova protestu jeho vystupování znovu zakázal.372 

 

Po atentátu a represích, které následovaly, se změnil i přístup britské cenzury: Začala 

tolerovat stále výraznější protiněmecké stanovisko zahraničního odboje, které do značné 

míry přestávalo rozlišovat mezi Němcem a nacistou, a dopřála prostor i stále častěji se 

opakujícímu požadavku na poválečné vysídlení německých obyvatel,373 jenž se dostal i na 

pořad diplomatických jednání se zástupci britské strany 374  a jejž Beneš žádal v 

československém vysílání více propagovat: „Je prý nutno ukázat, že sudetští Němci jsou a 

vždy budou vlastní příčinou války.“375  

 

Výroční zpráva rozhlasového oddělení za období od listopadu 1941 do listopadu 1942 

konstatovala, že „po zastřelení Heydricha se [vývoj v českých zemích] neobyčejně uspíšil a 

potvrdil správnost toho, že čs. rozhlas musí býti ve své celkové tendenci pevný, rozhodný a 

radikální. Také naprostá Háchova pasivita k německému řádění a jeho projev, ve kterém 

odsoudil presidenta republiky jako nepřítele číslo 1, a zrádcovská aktivita Moravcova 

potvrdily správnost ostřejšího stanoviska k těmto pomahačům nacismu.“376  

 

 

2.2.7 Spory mezi BBC a exilovou reprezentací 

 

Postoj československých politiků i redaktorů ve vysílání vůči Německu však byl pro BBC 

dál problematický a byl zdrojem nových sporů mezi oběma stranami, jak o tom svědčí 

zpráva Josefa Körbela, vedoucího rozhlasového oddělení ministerstva zahraničních věcí, 

z 18. února 1943: 14. února obdržel prostřednictvím Prokopa Drtiny Benešův pokyn, jak 

odpovědět na prohlášení K. H. Franka o zatýkání Benešových politických přátel. V reakci se 

mělo objevit i to, že nezapomínáme ani na ostatní henleinovské politiky, „Henleina, 

                                                             
371 BRANDES, Detlef. Exil v Londýně: 1939–1943: Velká Británie a její spojenci Československo, Polsko a 
Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem. Praha: Karolinum, 2003, s. 182. 
372 Tamtéž, s. 302. 
373 KOUTEK: 2014, s. 41. 
374 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 293. 
375 BRANDES: 2003, s. 305. 
376 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 94. Činnost rozhlasového oddělení od listopadu 1941 
do listopadu 1942 – zpráva pro Huberta Ripku ze dne 5. 11. 1942. 



65 
 

Sebekowského, Kundta, Roscheho, Wannenmanchra, Peterse, Ing. Hollika, Maye a 

Sandnera“. Formulaci zapracoval do svého projevu Ivo Ducháček, který konstatoval: 

„Frank vyvrcholil svou zběsilou nenávist proti Čechům tím, že v sobotu dal pozatýkat lidi, 

které neváže s československými politiky za hranicemi ani rodinný svazek. Tímto 

barbarským kouskem neobrátil Frank pozornost jenom na sebe. Nepřipomněl tím světu a 

československým vlastencům jenom svoji velezradu a svoje zločiny. Svým sobotním činem 

obrátil reflektory budoucích soudců také na ostatní Němce, v českých zemích zrozené a 

proti českému lidu zločinně intrikující. Tím, že se octl Frank na plném, neúprosném světle, 

neocitli se ve stínu, nýbrž s ním jsou teď v plném světle jeho přátelé a pomocníci z prvních 

a pozdějších dob: nejenom Henlein. Také Sebekovský, Kundt, Rosche, Wannenmacher, 

Peters, inž. Hollik, May, Sandtner.“  

 

Komentář u cenzora prošel, druhý den však vedoucí československé sekce Grant-Duffová 

obvinila Körbela, že si pro daný komentář schválně vybrali den, kdy nebyla ve službě, 

jelikož věděli, že něco takového by ona cenzurovala, protože komentář útočí na lidi, „o 

kterých nevíme, co dělají“, a nerespektuje tak zásadní linii britské politiky. Podobně 

reagoval také vedoucí evropského sekce BBC Noel Newsome, podle kterého by mělo být 

hlavním cílem vysílání podlomení německé morálky, a budeme-li útočit na všechny 

Němce, i na ty, o kterých nyní nic nevíme (byť před rokem 1938 pracovali proti ČSR), tím 

spíše je stmelíme dohromady.  

 

Spor zasáhl i Jana Masaryka, kterého vládní kontrolor Ivone Kirkpatrick požádal, aby ve 

vysílání nemluvil německy, neboť ani Poláci nemůžou vysílat v ukrajinštině. Žádosti o 

německé vysílání v rámci československého programu se v BBC vůbec nesetkávaly 

s pozitivní reakcí. Pro britskou stranu hlavně v prvních válečných letech by schválení 

takového vysílání znamenalo, že uznává příslušnost Sudet k Československu.377 Když 

tehdy Masaryk Kirkpatrickovi opáčil, že již dříve v rozhlase německy mluvil – bylo to 21. 

října 1942, kdy promlouval o Frankovi a čeština, řeč Husova, Palackého a Čapkova, mu pro 

něj připadala příliš dobrá 378  – Kirkpatrick vysvětlil, že to BBC pustila do éteru 

nedopatřením. Odmítl i větu v Masarykově projevu: „Za útoky na Benešovy přátele činíme 

odpovědným nejen K. H. Franka, nýbrž také Konrada Henleina a všechny dřívější poslance 

vaší špinavé partaje.“379 Vedoucí evropské sekce Newsome sice Körbela ujišťoval o důvěře 
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a přátelské spolupráci, nová jména a nová politika však podle něj musí být konzultovány 

s britskou stranou.380 

 

Vzájemné rozpory vyvolávalo kromě odlišného postoje vůči Německu i rozdílné 

stanovisko v politice vůči Maďarsku a nedůvěru BBC vzbuzoval po vstupu Sovětského 

svazu do války i pro Brity příliš přátelský československý postoj vůči sovětskému 

spojenci.381 Začátkem pro československo-sovětské vztahy klíčového roku 1943 si toho 

začal všímat i Prokop Drtina: „Drtina hlásí, že v BBC začíná ostřejší vítr proti nám. Zřejmě 

mají příkazy více si všímat naší politiky a vztahů se Sověty. Jsme jim asi příliš leví.“382 Tak 

například cenzura BBC požádala předsedu vlády Jana Šrámka, aby ze svého projevu 

vynechal větu: „…a jsme přesvědčeni, že rozšířením našich dnešních spojeneckých vztahů 

o novou dlouholetou smlouvu o vzájemné pomoci bude posílena nejen bezpečnost naše, 

ale i bezpečnost ostatní Evropy.“ Masaryk k tomu podotkl, že jej jménem ministra Edena 

velvyslanec Nichols požádal, aby věta byla vynechána a neztěžovala tak komplikovaná 

jednání mezi Anglií a Sovětským svazem.383  

 

V podstatě už od samotného počátku spolupráce mezi rozhlasovým oddělením 

ministerstva zahraničních věcí a BBC museli zástupci ministerstva složitě dojednávat 

s BBC, jakým způsobem bude kooperace probíhat, a kloubit zájmy československé vlády 

s představami BBC. 384  V pozdějších letech znepokojení BBC vzbuzovaly v rámci 

československého vysílání hlavně slovenské přednášky. V únoru 1943 Newsome 

Körbelovi naznačil, že slovenské vysílání má nízkou úroveň, přednášky se omezují 

většinou jen na polemiku, mají čistě parochiální385 povahu a není v nich nic pozitivního. 

Slovenský lid je prý třeba vést k většímu odporu proti Němcům tím, že jim někdo bude 

ukazovat, proč by Slováci měli bojovat – pro svoji lepší budoucnost.386  

 

Napětí vyvolávaly i různé nadstandardní situace, například žádosti československé vlády o 

mimořádné minuty ve vysílání navíc v případě, kdy měl promluvit prezident Beneš. Tak 

v říjnu 1942 žádal Josef Körbel 18 minut pro slavnostní Benešův projev k 28. říjnu namísto 

tradičních 15 minut, požadoval tedy 3 minuty na úkor zpráv BBC. Vedoucí československé 

sekce Grant-Duffová to nejprve odmítla, teprve po prezidentově výzvě, aby sdělila, má-li 
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ke svému rozhodnutí politické důvody, vzala své výhrady zpět. Josef Körbel přitom 

konstatoval, že žádá-li BBC o několik minut z vládního vysílání, rozhlasové oddělení vždy 

ochotně vyhovuje.387 Československá strana naopak protestovala v takových případech, 

kdy BBC v československých zprávách, které si zajišťovala sama, bez porady vysílala 

vlastní komentář k událostem v protektorátu, například k výměně novoročních telegramů 

mezi Háchou a Hitlerem, již okomentovala v dopoledních zprávách 2. ledna 1942.388 

 

Občasné problémy ve vztazích vládních představitelů s BBC se několikrát dostaly na pořad 

schůzí československé exilové vlády. Na jedné z nich ovšem Masaryk poukázal i na složitou 

úlohu britské strany: „Angličané mají hroznou práci dělat to pro celý svět; my jsme jen 

malý úsek, a myslíme, že jsme nejdůležitější. Neumíme je rajtovat lehkou rukou a naopak 

říkáme: ‚My to těm Angličanům vykreslíme‘. Sám se s nimi rafám, ale vždy se dohodnu. Při 

práci, kterou Angličané mají, a při našem povahovém komplexu jsme ještě na tom 

dobře.“389 

 

Nebyly to vždycky ale pouze složité ideové rozpory, které vyvolávaly napětí mezi BBC a 

československou vládou. Byly tu i některé problémy až banálně technické. Tak například 

Josef Körbel vypátral, proč si BBC velmi často stěžuje, že od rozhlasového oddělení 

ministerstva zahraničí dostává materiály velmi pozdě, ačkoli on sám byl přesvědčen, že je 

z oddělení posílají včas. Jediný poslíček oddělení nemohl totiž vždy s materiály okamžitě 

odejít, a tak Körbel žádal o speciálního zřízence pro posílky do BBC.390 

 

 

2.2.8 Nový prostor na vlnách: Hlas svobodné republiky 

 

29. března 1943 prošlo české a slovenské vysílání BBC další reorganizací. Česká a 

slovenská redakce BBC vysílala nadále osmkrát denně zpravodajské přehledy, dopoledne 

desetiminutové (ve 4:10, v 5:10 a v 6:10) a odpoledne a večer čtvrthodinové (ve 12:15, ve 

14:15, v 16:15 / včetně amerického vysílání v pondělí, ve středu a v pátek /, ve 21:00 a ve 

22:45),391 ovšem již bez noční relace komentovaných událostí, která byla ukončena.392 

                                                             
387 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 94. Projev presidenta republiky – jednání s Miss Grant-
Duff – zpráva Josefa Körbela pro Huberta Ripku ze dne 26. 10. 1942. Körbel ve zprávě uvádí, že jen za daný 
říjnový týden se rozhlasové oddělení vzdalo třikrát tří až čtyř minut ve prospěch BBC, zatímco prezident mluví 
do rozhlasu pouze třikrát do roka. 
388 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 94. Záznam pro Huberta Ripku – zpráva Josefa Körbela 
ze dne 4. 1. 1942. 
389 85. schůze československé vlády v Londýně, 2. 4. 1943. Pro přehlednost budu v poznámkách uvádět pouze 
čísla schůzí a data, kdy se schůze uskutečnily, zápisy budu citovat podle sebraných dokumentů československé 
exilové vlády publikovaných dosud ve čtyřech edičních dílech, které v letech 2008–2013 vydal Historický 
ústav Akademie věd ČR, respektive Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR. 
390 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Zpráva Josefa Körbela ze dne 20. 1. 1942. 
391 Nesign. Čs. vysílání z Anglie a SSSR. Čechoslovák. 2. 4. 1943, roč. 5, č. 14, s. 4.  
392 AMZV, fond Londýnský archiv – důvěrný. Poděkování Huberta Ripky nočním komentátorům B.B.C. ze dne 
29. 3. 1943 – 4. 4. 1943. 
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Kromě toho bylo ale nyní možné naladit v 7:10 a v 18:45 (10 minut ráno a patnáct minut 

večer)393 vlastní program československé exilové vlády označovaný podle návrhu Prokopa 

Drtiny394 jako Hlas svobodné republiky (The Voice of the Free Republic), jenž se ozýval po 

znělce V nový život, fanfáře pochodu Josefa Suka. 

 

Ještě v dubnu ale došlo k několika korekcím ve vysílacích časech, takže pro Čechoslováky 

se vysílalo celkem desetkrát denně, v 6:10, 8:10, 9:10, 14:15, 16:15, 18:15 (včetně 

amerického vysílání v pondělí, ve středu a v pátek), ve 22:00 a v 00:45 a Hlas svobodné 

republiky se ozýval v 7:10 a ve 20:45.395  

 

Hubert Ripka uvedl nové vysílání slovy o důležitosti spojení mezi okupovanými národy a 

jejich vládami: „Je přirozené, že jako bitvy na mořích, ve vzduchu a na zemi podléhají 

jednotnému vrchnímu vedení a každý pohyb vojenských jednotek se děje v souladu 

s jinými vojenskými úkoly, stejně tak se boj v éteru, to je boj rozhlasový, řídí určitým 

jednotným plénem a podléhá jednomu vedení. Všechno, co slyšíte z Londýna – ať je to 

česky, slovensky nebo v jiném jazyku – podléhá vrchnímu řízení britské rozhlasové 

společnosti, za kterou stojí jako konečná autorita britská vláda. S blížícím se vyvrcholením 

strašného zápasu roste význam okupovaných národů, kteří si přejí vybojovat vlastní 

svobodu svými silami. (…) Okupované národy Evropy mají právo, aby znaly, jaké 

stanovisko v těchto životních otázkách zaujímají jejich vlády (…) Ode dneška bude večerní 

a ranní ‚Hlas svobodné republiky‘ vysíláním čs. vlády, které se dostalo čestného úkolu, aby 

zastupovala čs. stát a lid na mezinárodním fóru, aby tlumočila jeho city a smýšlení a vedla 

jeho boj nejen v zahraničí, nýbrž i na domácí frontě.“396 

 

Ripka v jednání s BBC o nové podobě československého programu původně vítal 

navrhovanou variantu, aby se rozhlasové oddělení pod vedením Josefa Körbela místně 

sloučilo s „Bushhousem“ (tedy se přestěhovalo do Bush House, kde sídlila evropská sekce 

vysílání), získalo společné místnosti a navázalo užší spolupráci s československou sekcí 

BBC, přitom však i nadále podléhalo ministerstvu zahraničních věcí. Při dalším jednání se 

ale ukázalo, že o autonomii by vláda přece jen přišla, respektive že by veškerá práce 

rozhlasového oddělení byla vedena požadavky PWE a komentáře a přednášky, které by 

                                                             
393 Nesign. Čs. vysílání z Anglie a SSSR. Čechoslovák. 2. 4. 1943, roč. 5, č. 14, s. 4. 
394 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 94. Zpráva o návrhu Prokopa Drtiny ohledně názvu 
nového vysílání ze dne 24. 3. 1943.  
395 Nesign. Čs. vysílání z Londýna. Čechoslovák. 9. 4. 1943, roč. 5, č. 15, s. 7. O těchto časech Hlasu svobodné 
republiky také Ripka hovořil na schůzi československé vlády z 2. 4. 1943: „Chtěli jsme mít společnou 
půlhodinku. Dávali od ¼ do ¾ [na] 6. To je nemožná doba, nic se nechytne. A když jsme měli možnost vybrat si 
7.10 a ¾ 9, volil jsem tuto dobu, kdy je nejlepší možnost věci chytit. Jsme si vědomi, že pro naše doma jsou 
nejvítanější dobré zprávy, a ne když některý osvoboditel promluví. Nemohli jsme však komandovat, šlo o 
všeobecnou úpravu a byly boje. Volili jsme ranní vysílání v 7.10, neboť jsou zprávy, že se v tu dobu poslouchá, 
a proto jsme prosili úzkostlivě o tuto dobu, neboť dávali 9.10. Časově jsme tedy vyšli velmi dobře.“ (85. schůze 
československé vlády v Londýně, 2. 4. 1943.) 
396 Nesign. Hlas svobodné republiky. Čechoslovák. 2. 4. 1943, roč. 5, č. 14, s. 4. 
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nevyhovovaly podle názoru BBC, by se do vysílání nedostaly.397 Protože se mu nepodařilo 

přesvědčit vedoucí československé sekce Shielu Grant-Duffovou a jejího zástupce 

profesora Bettse, „že právě v poslední fási války musíme dělati systematickou, 

cílevědomou propagandu vnitřní“, přijal nakonec variantu „free time“, tj. zvláštní, v mezích 

možností nezávislý čas v délce 25 minut denně vyhrazený samostatnému vládnímu 

vysílání.398  

 

Podle nové úpravy měla vláda svobodu ve výběru témat pro své komentáře bez ohledu na 

to, jestli jde o téma pro Brity důležité či nikoli: „Měli dosud právo ho vyloučit a vnutit nám 

jiný komentář. To odpadne. Ale byl by omyl se domnívat, že ‚free time‘ vylučuje zásah 

politický – oni to mohou zadržet.“399 Určitá míra kontroly, jež měla zachycovat projevy, 

které by byly v rozporu s britskou vojenskou politikou, tak zasahovala vládní materiály i 

nadále. Ve výroční zprávě však rozhlasové oddělení konstatovalo, že „v celku je však 

možno říci, že britská politická censura nám ponechává dosti značnou volnost“.400 

 

Ačkoli BBC a ministerstvo zahraničních věcí měly při tvorbě programu dál spolupracovat, 

na nejbližší schůzi vlády Ripka konstatoval, že separace československé sekce BBC a 

ministerského rozhlasového oddělení ministerstvu ztěžuje možnost zasáhnout nepřímo i 

do pořadů BBC, jak se mu dařilo doposud.401 

 

Ranní program vládního vysílání, jímž vláda doufala zastihnout dělníky vracející se z noční 

šichty, úředníky, obchodníky, mládež a rodiny zemědělců,402 získal postupně celkem 

stabilní strukturu – v pondělí byla tématem Podkarpatská Rus, v úterý a v pátek dělnické 

vysílání, ve středu vysílání pro mládež, ve čtvrtek se zařazovaly „zprávy o boji evropských 

národů“, v sobotu se vysílalo pro ženy a v neděli to bylo náboženské a zemědělské 

vysílání.403 Ráno se vysílal i Hlas pražské ulice, svérázné dialogy Pepíka a Vaška o životě 

v protektorátu a o vývoji války.404 Večerní program tvořily komentáře, přednášky a zprávy 

ČTK, u nichž se kladl důraz hlavně na domácí záležitosti, a alespoň jednou za čtrnáct dní se 

nyní před mikrofon stavěl Jan Masaryk. Interně si mezi sebou členové rozhlasového 

oddělení rozdělili jednotlivé tematické oblasti: Josef Körbel se měl zaměřit na zahraniční 

politiku, Bohuslav Laštovička na otázky dělnické a zemědělské, Jiří Hronek na zprávy ČTK, 

otázky mládeže, žen a na náboženské vysílání, Josef Kodíček se soustřeďoval na 

                                                             
397 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 94. Jednání o nové úpravě československého vysílání – 
zpráva Josefa Körbela ze dne 12. 3. 1943. 
398 Tamtéž. 
399 85. schůze československé vlády v Londýně. 2. 4. 1943. 
400 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 91. Zpráva o činnosti rozhlasového oddělení 1942–
1943 ze dne 7. 10. 1943. 
401 85. schůze československé vlády v Londýně, 2. 4. 1943. 
402 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Proramme, karton 94. Poznámky pro Huberta Ripku o nové úpravě čs. 
vysílání – schůze poradního rozhlasového sboru 30. 3. ze dne 29. 3. 1943. 
403 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 91. Zpráva o činnosti rozhlasového oddělení 1942–
1943 ze dne 7. 10. 1943. 
404 Nesign. Co říkáme domů. Čechoslovák. 21. 5. 1943, roč. 5, č. 21, s. 4. 
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vnitropolitické záležitosti, otázky inteligence a „věci zásadního politického rázu“, Kysucký 

na Slovensko.405 

 

Odpolední relace samotné BBC obsahovaly hlavně zprávy, jejich komentáře, přehledy tisku 

či politické a vojenské výklady, třikrát za týden BBC pouštěla americké vysílání Amerika 

volá Československo a jedna čtvrthodina týdně se věnovala Sovětskému svazu.406 Do 

programu BBC bylo zařazeno také odborářské vysílání.407  

 

Vládní vysílání se opět rozšířilo na podzim 1944, a to o 15 minut v 18:15 hodin v úterý, ve 

čtvrtek, v sobotu a v neděli pražského času. 408  Čtvrthodinu několikrát do týdne 

československé vládě BBC dočasně přepustila po intervencích Huberta Ripky po 

vypuknutí Slovenského národního povstání.409 Definitivní dohoda se nakonec ustálila k 28. 

říjnu 1944 a vláda získala každý den novou čtvrthodinu Hlasu svobodné republiky pro 

zprávy o denních událostech v Československu, válečné a politické zpravodajství a pro 

mezinárodní a vojenské komentáře.410 S novým vysíláním od 17:45 se tak prostor vlády 

v éteru rozšířil na 40 minut denně. 

 

 

2.2.9 Konec (Hlasu) svobodné republiky 

 

Válečné vysílání z Londýna do protektorátu mělo ovšem poněkud smutný konec, který již 

zasáhly stíny nového rozložení sil v poválečné Evropě. 8. května 1945 odvysílali Pavel 

Tigrid a Ota Ornest zprávu, že českoslovenští letci RAF vzlétli na pomoc bojující Praze. 

Teprve poté se hlasatelé dozvěděli, že „letka musela v Remeši přistát a tam dostala rozkaz 

vrátit se do Londýna, protože žádný západní voják, třebaže jde o Čechoslováka, nesmí 

překročit východní zónu. Ani Pattonovi Američani z Plzně nesmějí Praze na pomoc, 

přestože tam teče krev. Prahu musí osvobodit Rudá armáda.“411 

 

Vládní vysílání Hlas svobodné republiky bylo ukončeno 11. května 1945. Jan Masaryk byl 

v té době již ve Spojených státech, na konferenci v San Francisku, kde byla založena 

Organizace spojených národů. V relaci promluvil Hubert Ripka a jako poslední se 

s posluchači rozloučili hlasatelé Jiří Hronek, Pavel Tigrid, Ota Ornest a Růžena Hájková: 

„Někteří z nás jsou již doma, ve vlasti a my, kteří jsme zbyli, netrpělivě čekáme na chvíli, na 

                                                             
405 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 94. Záznam z porady členů rozhlasového oddělení 
konané dne 23. 3. 1943, nedatováno. 
406 Nesign. Co říkáme domů. Čechoslovák. 21. 5. 1943, roč. 5, č. 21, s. 4. 
407 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 91. Zpráva o činnosti rozhlasového oddělení 1942–
1943 ze dne 7. 10. 1943. 
408 Nesign. Rozšíření čs. vládního vysílání z Londýna. Čechoslovák. 8. 9. 1944, roč. 6, č. 35, s. 2. 
409 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 91. Slovenské povstání v londýnském rozhlase, 
nedatováno. 
410 Nesign. Rozšíření čs. vysílání z Londýna. Čechoslovák. 27. 10. 1944, roč. 6, č. 42, s. 8. 
411 ORNEST, VALTROVÁ: 1993, s. 107–108. 
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chvíli návratu do vlasti. Loučíme se u vědomí, že náš úkol je skončen a že jsme všichni po 

celou dobu a seč stačily naše síly, plnili úkol, jímž nás pověřila vláda republiky 

Československé. Krásnou odměnou naší práce bylo to, že svobodný československý 

rozhlas od první chvíle pražského povstání přenášel vysílání Hlasu svobidné Republiky 

z Londýna. Za několik vteřin uslyšíte naposledy naší znělku. My se s vámi loučíme, na 

shledanou ve svobodné vlasti.“412  

 

Jak podotkl Ota Ornest, tehdy vůbec poprvé se jejich hlasatelské trio Ornest-Tigrid-

Hájková posluchačům představilo vlastními jmény.413 Pavel Tigrid ale připomněl, že si 

židovští hlasatelé po poradě s Hubertem Ripkou raději ponechali svoje pseudonymy, a to i 

do dalšího života.414 Vysílání tak zakončila slova: „Tu je Ružena Hájková, hlásateľka 

vysielaní československej vlády z Lodnýna. Nech žije slobodné Slovensko v slobodnej 

Republike. (…) Zde je Ota Ornest, hlasatel vysílání ‚Hlasu svobodné republiky‘ z Londýna. 

Pozdravujeme svobodný československý rozhlas. (…) A zde je Pavel Tigrid, hlasatel 

vysílání československé vlády z Londýna. Zdravíme naší krásnou, svobodnou a hrdinnou 

Prahu.“415,416 

 

Samotné československé vysílání BBC mělo skončit, poválečné úvahy o jeho ukončení ale 

na rozdíl od bezprostředního dění v Československu nebyly dostatečně rychlé, a tak se 

záhy objevil nový důvod k tomu, aby vysílání přetrvalo a mohlo tak rozšiřovat informace 

do středu Evropy i v době, kdy Československo obsadil další totalitní, tentokrát 

komunistický režim.417  

 

 

                                                             
412 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 46. The Voice of the Free Republic – program ze dne 11. 
5. 1945, 20:45 hodin. 
413 ORNEST, VALTROVÁ: 1993, s. 109. 
414 „…z Langsteina se stal Hronek, z Fürtha Firt a z Schönfelda Tigrid.“ (TIGRID: 1990, s. 191.) 
415 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 46. The Voice of the Free Republic – program ze dne 11. 
5. 1945, 20:45 hodin. 
416 V souvislosti s citacemi z posledního vysílání Hlasu svobodné republiky připomínám poznámku pod čarou 
č. 22 o zachovávání chyb a překlepů. 
417 Definitivně svoji činnost ukončila česká sekce BBC až v roce 2006. (BBC ukončila vysílání publicistiky v 
češtině. BBCCzech.com [online]. 23. 12. 2005 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/czech/ 
domesticnews/story/2005/12/051223_cz_bbc_end_1800.shtml.) 
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2.3 Reakce na zahraniční vysílání v protektorátu 
 

1. září 1939 zahájilo Německo bleskovou válku proti Polsku a na počátku září 1939 nacisté 

vydali zákaz poslechu zahraničních rozhlasových stanic v protektorátu: „V moderní válce 

bojuje odpůrce nejen vojenskými zbraněmi, nýbrž také prostředky, které mají vykonávati 

duševní vliv na lid a mají jej zbavit odvahy. Jedním z takových prostředků je rozhlas. Každé 

slovo, které vysílá odpůrce, je samozřejmě vylhané a jeho účelem je poškodit německý 

národ. Říšská vláda ví, že německý národ zná toto nebezpečí, a proto očekává, že každý 

Němec jest si vědom své odpovědnosti a že považuje za povinnost slušnosti zásadně 

neposlouchat zahraničních vysílačů. Pro ony soukmenovce, jimž chybí toto vědomí 

odpovědnosti, vydala ministerská rada pro obranu Říše toto nařízení:…“418 Kdo i přes 

zákaz zahraniční vysílání poslouchal, měl být potrestán káznicí, v lehčích případech 

vězením, a používaný radiopřijímač mu měl být zabaven. Ještě těžší tresty hrozily tomu, 

kdo by zprávy zahraničních vysílačů rozšiřoval – v lehčích případech měl skončit v káznici, 

v těch těžších měl dostat dokonce trest smrti. Případy provinilců měly projednávat 

zvláštní soudy.419 Tyto zvláštní soudy nesoudily právě shovívavě a poslech zahraničního 

rozhlasu dokázaly vyhodnotit jako velezradu nebo sabotáž.  

 

Riskantní přitom nebyl jenom poslech vysílání, nebezpečné bylo jakékoli spojení 

protektorátního obyvatele s čímkoli, co s československým vysíláním ze zahraničí 

souviselo. Na podzim 1941 tak například exilové ministerstvo zahraničních věcí muselo 

zastavit akci, kterou ve spolupráci s BBC připravovalo pro československé vojáky v 

Británii. Ve vysílání se začaly objevovat první pozdravy vojáků pro jejich blízké v 

protektorátu, reakce z domova byla však následující: „Nedávejte do rozhlasu pozdravy 

vojáků. V jedné moravské obci byl zatčen starosta, plynář, pekař a učitel po pozdravech 

našeho letce.“420 

 

Ani nebezpečí vysokých trestů, které každému potenciálnímu posluchači připomínala 

povinná cedulka s varováním „Pamatuj, že poslouchání cizího rozhlasu je zakázáno a trestá 

se káznicí nebo i smrtí“ na přijímači, však nedokázalo obyvatele odradit a poslouchání 

zahraničního rozhlasu zamezit. Zpráva Hlavního říšského bezpečnostního úřadu 

(Reichssicherheitshauptamt) z října 1940 sděluje, že navzdory zatýkání pro poslouchání 

zahraničního rozhlasu se dál horlivě pokračuje v poslechu štvavých zpráv z Londýna i 

                                                             
418 V Říši je zakázáno poslouchání cizího rozhlasu. Národní politika (polední vydání), 2. 9. 1939, roč. 57, č. 244, 
s. 4. 
419 Tamtéž. 
420 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Pozdravy čs. vojáků rozhlasem – zpráva 
ministerstvu národní obrany ze dne 9. 10. 1941. 
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z Moskvy.421 A na nepřátelské chování vůči Němcům a na podvratnou činnost Čechů, obojí 

vyprovokované poslechem zahraničních stanic, si stěžovala i pořádková policie.422  

 

Podle poválečného průzkumu poslouchalo během války české vysílání z Londýna 

pravidelně 38 % posluchačů, příležitostně 49,2 % a nikdy 12,8 % a vysílání z Moskvy 

pravidelně 16,5 % posluchačů, 54,3 % příležitostně a 29,2 % nikdy, přičemž častěji ho 

poslouchala starší generace, nejvíce úředníci a osoby samostatně výdělečně činné, méně 

dělníci a zemědělci a spíš muži než ženy (časopis Veřejné mínění, který průzkum 

realizoval, přímo cituje jednu z dotazovaných žen: „Muž poslouchal a já jsem hlídala“)423. 

Vysílání přitom mělo poměrně značnou důvěru, jak konstatuje jeden z měsíčních přehledů 

z rozhlasových záznamů rozhlasového oddělení, který zároveň podotýká, že obzvlášť 

dobrým dojmem působí, jestliže londýnský rozhlas přizná ztráty na straně Spojenců a 

jestliže konkrétně po leteckých náletech přiznává větší ztráty, než uvádějí Němci.424  

 

Ovšem i ti, kteří, slovy K. H. Franka, „mimořádně chytrou nepřátelskou propagandu 

z Londýna a Moskvy“425 během okupace sami neposlouchali, se ke zprávám z Londýna 

mohli dostat – zprávy z vysílání se objevovaly v ilegálních novinách a časopisech a mezi 

lidmi se šířily i ústně ve vzájemných rozhovorech.426 Podle zpráv gestapa se navzdory 

všem zákazům a represím každá významná zpráva vysílaná zahraničním rozhlasem 

v protektorátu roznesla do 48 hodin.427 Podobně jako gestapo mluví shodou okolností i 

sama BBC: Výroční zpráva rozhlasové společnosti za rok 1941 konstatuje, že obsah 

londýnského vysílání se v protektorátu pokaždé rozšíří během několika hodin.428 Naproti 

tomu protektorátní rozhlas se zapínal hlavně tehdy, vysílala-li se hudba, mluvil-li někdo ze 

zbylých důvěryhodných redaktorů nebo chtěl-li posluchač konfrontovat nacistické zprávy 

s informacemi ze zahraničí, 429  třeba podle návodu Jana Masaryka: „Když budete 

poslouchat Goebbelse nebo Moravce, řekněte si pokaždé – Pravý opak je pravda.“430 

Výjimkou přitom nebylo ani hromadné protestní odhlašování koncesí, čímž rozhlas přišel 

o část finančních příjmů (o další část příjmů přišel po odnětí rozhlasových koncesí Židům – 

                                                             
421 ČELOVSKÝ, Bořivoj. So oder so: řešení české otázky podle německých dokumentů 1933–1945. Šenov u 
Ostravy: Tilia, 2002, s. 269. 
422 LINHARTOVÁ, Lenka, MILOTOVÁ, Jaroslava, a MĚŠŤÁNKOVÁ, Vlasta. Heydrichova okupační politika v 
dokumentech. Praha: ČSPB, 1987, s. 78–79. 
423 Zajímavá je i doplňková otázka, kterou časopis respondentům položil, a sice zda usoudili z poslechu 
českého zahraničního rozhlasu, jestli jsou „naši“ v cizině dobře informováni o situaci doma. Na tuto otázku 
odpovědělo 51,5 % „dobře“, 33 % odpovědělo „někdy dobře a jindy špatně“, 2,8 % se domnívalo, že české 
zahraničí bylo informováno „špatně“, a zbytek nevěděl nebo se nevyjádřil. (Nesign. Jak se u nás poslouchalo 
české vysílání z Londýna a Moskvy. Veřejné mínění: List Čs. ústavu pro výzkum veřejného mínění. Září 1946, č. 2, 
s. 13.) 
424 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Měsíční přehledy z rozhlasových záznamů: 
Počúvanie londýnského rozhlasu, nedatováno.  
425 ČELOVSKÝ: 2002, s. 425. 
426 DISMAN: 1985, s. 57. 
427 KOVÁŘÍK: 1982, s. 33–34.  
428 SALT: 1941, s. 43. 
429 KOVÁŘÍK: 1982, s. 33. 
430 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 31. 3. 1943, 19:45 hodin. 
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zpráva ministerstva vnitra z podzimu 1940 odhaduje, že v celém protektorátu bylo Židům 

odebráno asi 20 tisíc koncesí).431  

 

 

2.3.1 Výzvy k bojkotu 

 

Poslech londýnských vln se okupanti nesnažili zastavit jenom vlastními zákazy a 

nařízeními. Prezident Hácha varoval před štvavými řečmi emigrace, „která se samozvaně 

vydává za českou vládu a svými rozhlasovými svody může nám přivoditi jen těžké škody, 

jen ohrožení na životech a statcích, a odníti nám to nejcennější, co nám soudobý vývoj 

přinesl, bezpečí v dnešní rozvířené době…“432, a 5. listopadu 1941 se v českém rozhlase 

ozvalo provolání protektorátní vlády a její výzva ke kolektivní „hluchotě“. Úryvky 

provolání záhy shlížely na kolemjdoucí i z plakátů na ulicích: „Buďte hluší k zahraniční 

rozhlasové propagandě! Emigrace nemá právo mluvit do našich domácích vnitřních věcí. 

(…) Vláda odmítá vměšování české emigrace vedené Benešem do našich věcí a zvlášť 

štvaní zahraničního rozhlasu. (…) Vláda vás varuje – důrazně: buďte hluší.“433 

 

Protektorátní vláda tak reagovala na očividné porušování zákazu poslechu zahraničních 

stanic, o čemž měli v protektorátu více než dost důkazů. Jedním z nepřímých dokladů 

poslechovosti londýnského vysílání, ale samozřejmě také zdařilé „šeptandy“ mezi lidmi, 

v níž Češi i podle K. H. Franka dosáhli mistrovské úrovně,434 byl nesmírně úspěšný bojkot 

kolaborujícího protektorátního tisku, k němuž v týdnu od 14. 9. 1941, při příležitosti 

čtvrtého výročí smrti T. G. Masaryka, vyzval se souhlasem Ústředního vedení odboje 

domácího (ÚVOD) právě londýnský rozhlas.435 Výzvu k ignorování tisku pod německou 

cenzurou a vládou a k protestu proti zneužívání českého a slovenského slova během 

Masarykova týdne slyšeli posluchači BBC poprvé 12. září 1941.436 Už v předcházejícím 

roce se ale postupně snižoval vliv českého tisku na čtenáře, neboť šeptaná propaganda 

v roce 1940 zorganizovala několik dílčích bojkotů proněmecky orientovaných novin.437 

 

                                                             
431 1939, říjen 14. Praha. – Elaborát vypracovaný ministerstvem vnitra o zásazích nacistů do autonomie tzv. 
protektorátu ve všech oblastech, politického, hospodářského a kulturního života. (ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 
1966, s. 468.) 
432 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 637.  
433 HRDLIČKA: 2003, s. 171. 
434 KRÁL, FREMUND: 1961, s. 177. 
435 „[Kampaň] vznikla tak, že jsem učinil dotaz na P.Ú., nebylo-li by vhodné organizovat bojkot Českého slova a 
to proto, že v tu dobu právě tento bývalý tiskový orgán presidenta Beneše vedl v přisluhování nacistům, když 
se jeho šéfredaktorem stal nejodpornější člověk mezi tzv. novinářskými aktivisty, Karel Lažnovský. Krajina za 
P.Ú. nejen tento návrh přijal, ale po dohodě s ostatními organizacemi naší ilegality rozšířil tento zamýšlený 
bojkot jednoho listu na všechen denní tisk. Byla přitom přesně domluvena spolupráce šeptané domácí 
propagandy s činností BBC a rozkaz k zahájení bojkotu na určitou hodinu byl dán souhlasně doma šeptandou i 
z Londýna rozhlasem.“ (DRTINA: 1991, s. 605–606.) 
436 Nesign. Nejlepší rozhlasový projev z týdne. Čechoslovák. 19. 9. 1941, roč. 3, č. 38, s. 6. 
437 TESAŘ, Jan. Traktát o „záchraně národa“: texty z let 1967–1969 o začátku německé okupace. Praha: Triáda, 
2006, s. 158. 
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Zářijový bojkot ve svém pravidelném středečním projevu propagoval i Jan Masaryk, 

podobně jako další známí hlasatelé: „Dnes mluvím k těm, kteří přestali číst noviny dočasně 

přistěhovalého loupežného vraha Gregoryho, ať už se to svinstvo jmenuje Melantrich, 

Národní Politika nebo Der Neue Tag. Gregory vraždil, my ho jednou zabijeme,438 – to 

ovšem nebude vražda, nýbrž začátek vysvobození. Je dobře, že nekupujete jeho tiskoviny, 

– z vašich peněz mají Vajtauer, Krychtálek, Procházka, Moravec a jiní gauneři statisícové 

příjmy za to, že se snížili k ohavnému pokusu otrávit duši národa, který hlídá srdce 

Evropy. Tedy: noviny nekupujte a dejte pozor, aby vám Gregory a ti jeho hnusníci 

neutekli.“439 Výzvy k bojkotu doplňovaly ve vysílání nejrůznější hříčky a ad hoc slogany 

jako například „při památce Masaryka, slyšte heslo hodiny, celá jeho republika nekupuje 

noviny“, případně „jsi-li věrný vlasti syn, tento týden bez novin“.440 Výzvu šířili i sami 

obyvatelé v protektorátu mezi sebou, na zdech se objevovala hesla typu: „Češi, bojkotujte 

česky psané německé noviny, nečtěte tyto prasečárny, nekupujte žádné noviny.“441 

 

Kolaboranti z řad protektorátních novinářů se pokusili kampaň odrazit a označili ji za 

štvavou akci Beneše a emigrantů, „mezi nimiž je nemálo Židů“.442 Nic ale nezměnili na tom, 

že úspěch bojkotu byl obrovský, prodej tisku tehdy údajně poklesl o 70 %443 a někteří 

čtenáři dokonce zrušili předplatné,444 což gestapo (celkem správně) vyhodnotilo jako další 

důkaz nedodržování protektorátních nařízení o zákazu poslechu londýnského rozhlasu,445 

který si zase vyhodnotil, že jeho „slyšitelnost“ je v českých zemích poměrně solidní. 

Vedoucí skupiny Tisk kulturně-politického oddělení Úřadu říšského protektora Wolfgang 

Wolfram von Wolmar k tomu podotkl, že když sám český národ dokazuje, že si nijak 

neváží samostatného českého tisku, jenž byl dosud v rozsáhlé formě v protektorátu 

ponechán, může být papír jako důležitá surovina použit k jiným účelům.446 Prokop Drtina 

se navíc domníval, že úspěch bojkotu měl důležitý vliv na změny v protektorátní správě a 

tedy na příchod Reinharda Heydricha jako zastupujícího říšského protektora.447 

 

Ve stejném měsíci jako bojkot tisku zahájilo londýnské vysílání v češtině i kampaň Pracuj 

pomalu (PP), podle níž se měli čeští dělníci v továrnách, které ovládali Němci, pokud 

možno co nejvíce loudat a mařit tak německé hospodářské výsledky. Akce byla součástí 
                                                             
438 V dokumentu je věta přeškrtnutá. 
439 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 9. 1941, 21:45 hodin. 
440 ORNEST, VALTROVÁ: 1993. s. 64. 
441 HAHNOVÁ, Eva. Od Palackého k Benešovi: německé texty o Češích, Němcích a českých zemích. Praha: 
Academia, 2014, s. 478. 
442 MORAVEC: 1943, s. 91. 
443 Nakladatelství Melantrich v Praze zaznamenalo následující výpadky pouličního prodeje novin: Večerní 
České slovo 25 % (15. 9.), 30 % (16. 9.), 40 % (17. 9.), A-Zet večerní 30 % (15. 9.), 55 % (16. 9.), A-Zet ranní 50 
% (16. 9.), 70 % (17. 9.). Nejsilněji se prý bojkot novin projevoval v ranních hodinách, kdy do práce jezdili 
dělníci, nejvíce postiženo v Praze bylo Václavské náměstí a hlavní třídy centra města. (HAHNOVÁ: 2014, s. 
479–480.) 
444 Tamtéž, s. 479. 
445 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ: 2011, s. 213. 
446 GEBHART, Jan a kol. Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. V Praze: Karolinum, 2010, 
CD příloha, s. 312. 
447 DRTINA: 1991, s. 606. 
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širší kampaně Go Slow britského Oddělení pro zvláštní operace (Special Operations 

Executive), jež mělo na starosti ozbrojené operace v Evropě, a kampaní chtělo „apelovat na 

všechny Evropany zaměstnané v průmyslu, aby pracovali tak pomalu a nekvalitně, jak jen 

to bude možné, a přispěli tím k úspěchu Spojenců“.448 Opět se do akce zapojil i Jan 

Masaryk: „…když si jdete pro nástroje, neutíkejte příliš, mohli byste se udýchat. A když 

všichni budete dělat jen o trochu pomaleji, uspíšíte vítězství. Tedy rychle a pomalu – každý 

své v plné spolupráci s Benešem a námi v Londýně.“449 Následné zpomalení výroby snížilo 

podle odhadů produkci průmyslu v protektorátu o 30 %.450 Heslo PP bylo v protektorátu 

„antiošskými elementy“ čmáráno po zdech a vylepováno.451 

 

Podobné kampaně neměly jenom podráždit okupanty, ale především umožnit lidem 

alespoň symbolicky vyjádřit svůj odpor vůči nacistům a dát každému, kdo to potřebuje, 

velmi cenný pocit, že „i on se byť nepatrně podílí na odporu a nesedí bezmocně s rukama 

v klíně“.452 Výzvy k sabotážím s sebou však vždy nesly riziko, že v protektorátu a v dalších 

okupovaných zemích vyvolají příliš riskantní aktivitu domácích obyvatel a že proti 

sabotérům okupační orgány tvrdě zasáhnou. 

 

 

2.3.2 Vítězná kampaň 

 

Vůbec nejúspěšnější kampaní londýnského vysílání do evropských zemí, jejímž hlavním 

smyslem bylo právě pozvednutí morálky, byla tzv. V kampaň, již 14. ledna 1941 spustil 

programový šéf belgické sekce BBC Victor de Laveleye a jež zpopularizovala písmeno V 

(počáteční písmeno slova vítězství v angličtině, ale i ve vlámštině a ve francouzštině, a 

ostatně i v češtině) jako symbol odporu vůči nacistům prakticky po celé Evropě.453 

Kampaň brzy získala i svoji vlastní znělku, protože v Morseově abecedě představují 

„véčko“ tři krátké a jeden dlouhý znak a stejný rytmus má i úvodní motiv Beethovenovy 

„osudové“ páté symfonie.454 „Véčkové“ symbolice se v londýnském rozhlase věnovaly 

zvláštní komentáře, programy a scénky.455 Vítězné V podpořil i britský premiér Winston 

                                                             
448 RADOVANOVIČ: 2009, s. 143. 
449 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 9. 1941, 21:45 hodin. 
450 ALBRIGHT: 2012, s. 196. 
451 HAHNOVÁ: 2014, s. 478. 
452 RADOVANOVIČ: 2009, s. 140. 
453 Tamtéž, s. 140–141.  
454 BRIGGS: 1970, s. 371. 
455 Do aliteračních hrátek s písmenem V se pustili i Voskovec a Werich, pro tuto akci jména více než příhodná: 
„Vy všichni ve vzdálené vlasti, váš vrchní velitel, vaši vojáci, vaše vláda, vaše vysílačky vysílají vám všem 
velikým vesmírem vítězné volání velkého V. Vůdci vstávají vlasy. Vyděšeně vzdychá, vrávorá, vytřeštěně vejrá: 
Všude vidí veliké V. Ve všech vratech, ve voknech, ve věžích, ve vikýřích, veřejně vymalováno vzbouřenci všech 
vyloupených vísek, všech vypleněných velkoměst. Vybledlá velkoněmecká vlajka vandalů visí velice vyčerpaně 
ve větru vrčících vrtulí. Vřídlo vzbouření, vulkán vzdoru, výheň vášní vře všude vespod. Vesele vane východní 
vítr. Vzduch volnosti vlní vlajky vítězných vojsk. Vyvalte vědro vodky, věrtel whisky: Vivat Winston, Vivat 
Visarionovič! Věřte, vzdorujte, vytrvejte, vyhrajete! Ve V vítězství.“ (VOSKOVEC, Jiří a WERICH, Jan. Vítězné „V“: 
rozhlasové vysílání z USA (1941–1942) [zvukový záznam]. Praha: Radioservis, 2005. A „véčkovou“ symboliku si 
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Churchill, který jej označil za symbol „nezničitelné vůle obyvatel okupovaných zemí a 

předzvěst zkázy, která čeká na nacistické tyrany“ a jehož prohlášení bylo opakováno ve 

vysíláních různých jazykových sekcí do Evropy 19. července 1940 během celého dne.456  

 

Také v českých ulicích se symbol „véčka“ objevoval stále častěji, jak si v jednom ze svých 

středečních projevů v létě 1941 pochvaloval Jan Masaryk: „Mám radost z toho, že písmeno 

‚V‘ se u vás tak pěkně uchytilo jako v ostatní Evropě. ‚V‘ je skoro na konci abecedy – jednou 

přijdeme k písmeně Z – a to už se nebude psát křídou, to budeme začínat čistku a 

vypořádávání s nestvůrnými Paněmci. (…) Pravda, bude to trvat mnohem déle, ale bude 

naše ‚V‘ a ne Goebbelsovo.“457  

 

Masaryk tu narážel na částečně úspěšný pokus Goebbelsova ministerstva propagandy 

zneužít populární symbol, rozšiřovat ho podle svojí vlastní absurdní teorie a vyvolat 

v Evropě minimálně propagandistický chaos: Na písmeno V totiž začíná mnoho slov a 

Němci přišli s vysvětlením, že symbol V nakreslený křídou na zdech, dveřích i chodnících 

po celé Evropě je vlastně značka pro staroněmecké slovo Victoria a vyjadřuje podporu 

německému tažení proti bolševismu. Písmeno V začali sami nacisté ze všech sil šířit, aby 

neutralizovali hnutí odporu, obrovské V zavěsili třeba na Eiffelovu věž nebo na palác 

královny Wilhelminy v Amsterdamu a přetiskly ho i protektorátní noviny: Velké V se 

objevilo na titulní stránce Prager Abend, 458 tedy na večerním vydání listu říšského 

protektora Der Neue Tag. V Praze jedním gigantickým „véčkem“ pomalovali Staroměstské 

náměstí, obří V zářilo v noci na Chrámu svatého Víta, V na praporech ozdobilo i Prašnou 

bránu nebo Karlův most a „vítěznou“ vlnu nepřečkala třeba ani kavárna Slavia, nově 

kavárna Victoria.459 Šéf evropského vysílání Noel Newsome k německému obratu ve 

vysílání sarkasticky poznamenal, že „možná již brzy budou Němci muset předstírat, že 

zkratka RAF znamená Luftwaffe, že lotrinský kříž je novým typem svastiky, že třetí říše 

nikdy neexistovala a Hitlerova válka byla mýtus“.460 

 

 

2.3.3 Zabavené přijímače a konec krátkých vln 

 

Nacistická okupační správa došla nejednou k závěru, že perzekuce posluchačů 

zahraničního vysílání nemají příliš velký efekt, přesto se ale nevzdávala a dál bojovala 

proti poslechu zahraničního rozhlasu testováním metod, které by fungovaly efektivněji 

                                                                                                                                                                                   
vypůjčil také časopis Čechoslovák, jehož číslo, které vyšlo po plnohodnotném uznání československé exilové 
vlády Sovětským svazem a Velkou Británií, mělo přes první i poslední stranu natištěno obří červené V. 
456 Nesign. Victory campaign demonstrates will of unconquerable peoples. The Canberra Times. 22. 7. 1941, 
roč. 15, č. 4169, s. 1.  
457 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 7. 1941, 22:45 hodin. 
458 BRIGGS: 1970, s. 373. 
459 Nesign. Protektorát ve znamení „V“. Čechoslovák. 1. 8. 1941, roč. 3, č. 31, s. 1.  
460 BRIGGS: 1970, s. 374. 
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než hrozby vysokých trestů. Zvažovalo se vybudování sítě rušiček i blokování 

radiopřijímačů pro krátkovlnná pásma, k československé emigraci v Londýně dolehly také 

zprávy, že nacisté ve snaze zmást obyvatele vysílají ze svých stanic v Německu údajné 

„britské“, „dělnické“, „křesťanské“ a „bolševické“ programy, které předstírají, že jsou 

vysílány z Británie nebo z Ruska.461  

 

Jako opatření takřka „logické“ se nacistům v případě poslechu zahraničního rozhlasu jevilo 

zabavení rozhlasového přijímače. Jak odhalují jeho deníkové zápisky, o zabavování 

přijímačů v protektorátu uvažoval Goebbels už v listopadu 1939: „Bezprostřední 

nebezpečí nehrozí. Ale může tady být dřív, než se člověk naděje. Češi jsou v podstatě štváni 

zahraničními vysílači. Event. by jim musely být zabaveny rozhlasové přijímače.“462 Exilový 

týdeník Čechoslovák v srpnu 1941 psal, že dokud se Němci nerozhodli adoptovat písmeno 

V pro svoji legendu, trestali majitele domů a obchodů, na nichž se V objevilo, zabavením 

radiových přijímačů. Potom sice Němci prohlásili V za vlastní, jenomže Češi (a stejně tak i 

další okupované národy) k němu začali křídou, barvami nebo vápnem připisovat písmena 

RAF a další „nevhodné“ specifikující poznámky jako „ČSR (Churchill, Stalin, Roosevelt)“ a 

„Anglie vítězí – Německo prohrává“ nebo aliterační nápisy typu „Volové Věří Ve Vítězství 

Vůdce“, případně „Vyžírkové Vyžrali Vepřové“,463 a tak zabavování přijímačů pokračovalo i 

nadále.464 Majitelé zabavených rozhlasových přijímačů prý museli podepsat prohlášení, že 

přístroj odevzdali dobrovolně do úschovy po dobu války, aby na ně snad nepadlo 

podezření, že poslouchají zahraniční rozhlas.465 Hlavní říšský bezpečnostní úřad se 

mimochodem podivoval, že do protiněmeckých akcí s nápisy a posměšky objevujícími se 

na domech, vagónech, cestách a směrových tabulích se zapojují i malé děti.466 Tatáž zpráva 

konstatuje, že „národní vědomí Čechů pod vlivem této rozsáhlé antiněmecké propagandy 

významně narostlo. Naděje plná nálada se projevuje zejména ve vystupování a drzým 

chováním vůči Němcům.“467  

 

V reakci na úspěšnou sabotážní kampaň londýnského vysílání, které instruovalo 

posluchače protektorátu k bojkotu protektorátních novin, získalo gestapo koncem září 

1941 pravomoc zabavovat radiopřijímače plošně.468 Zabavování radiových přijímačů 

nebylo ale zrovna to praktické z možných řešení, protože o potenciální posluchače tak 

                                                             
461 KÖRBEL, Josef. O rozhlasové válce. Nové Československo. 23. 1. 1943, roč. 1943, č. 4 (68), s. 2. 
462 GOEBBELS, Joseph a Ralf Georg REUTH. Deníky (1935–1939). Praha: Naše vojsko, 2009, s. 422. 
463 ČELOVSKÝ: 2002, s. 293–294. 
464 S aliterací vítězného „véčka“ dál pracoval i Jan Masaryk. Němcům vzkazoval: „Vězte, vy vykřičení 
vyvrhelové, vrazi, vetřelci, vyženeme vás ven.“ Zato pro Čechy měl „naše české ‚V‘“: „Víra, věrnost, vítězství!“ 
(Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 7. 1941, 22:45 hodin.) 
465 Nesign. Z protektorátní fronty V. Čechoslovák. 8. 8. 1941, roč. 3, č. 32, s. 7. 
466 ČELOVSKÝ: 2002, s. 294. 
467 HAHNOVÁ: 2014, s. 477. 
468 KÖPPLOVÁ a kol.: 2003, s. 51. 
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přišel i protektorátní a říšský rozhlas, a tak byly některým posluchačům přijímače zase 

vraceny.469 

 

Výhodnější bylo přijímače lidem ponechat, ale zablokovat v nich krátkovlnný signál, a tak 

10. března 1943 vydal říšský protektor nařízení, podle kterého si majitelé přijímačů 

museli povinně nechat odpojit nebo odstranit krátkovlnné přijímací zařízení, potvrzení o 

„způsobilosti“ zablokovaného přístroje pečlivě uschovat a nadále ladit pouze „nezávadné“ 

střední a dlouhé rozhlasové vlny, které opatřením neměly přijít k úhoně. Zcela odebrány 

ale z logiky věci měly být ty přístroje, které dokázaly přijímat pouze krátké vlny, za něž se 

majitelům mělo dostat „přiměřené náhrady“. Opatření bylo prezentováno jako ochrana 

před jedem nepřátelské propagandy a nikoli jako sankce a údajně pouze vycházelo vstříc 

přání širokých vrstev obyvatelstva, které chápe, že rozhlasové stanice nepřátel pouze 

klamou a štvou a že kdo by zahraniční rozhlas poslouchal, byl by „ke své škodě zmaten a 

měl by chaos a nikoli správný přehled o událostech“.470 Ovšem těm, kteří by se „ochraně“ 

nechtěli podvolit a příkaz by nesplnili anebo porušili či obcházeli, samozřejmě opět hrozily 

vysoké tresty, včetně toho nejvyššího.  Jenom v pražské Pankrácké věznici bylo za poslech 

nepřátelských vysílacích stanic, případně za montování nebo nevystřižení krátkých vln 

v aparátu od dubna 1943 do konce války popraveno 24 osob,471 jejichž jména, pro 

výstrahu, uveřejňoval protektorátní tisk. 

 

Ani v této kampani však nacisté nebyli tak úspěšní, jak by si zřejmě představovali – mnozí 

posluchači, které nacistické nápady inspirovaly ke kariéře v radioamatérství, nahradili 

zapovězenou a úředně odmontovanou součástku provizorní cívkou, pro niž se ujalo 

označení čerčilka, podle britského premiéra Churchilla: „…byla to v podstatě spirála 

z drátů, něco jako miniaturní péro z gauče na kartonové trubičce (…) Školní děti byly 

nabádány, aby udaly každého, kdo se pokouší tento zákaz porušit – spolužáky, sousedy, ba 

i vlastní rodiče. Pravidelní posluchači proto čerčilku vždy pečlivě ukryli a po skončení 

zpráv přeladili na jinou vlnu.“472 Jiná slovní hříčka – poslouchám kroměříš – pak 

pojmenovávala samotný poslech zahraničního rozhlasu, tedy něčeho „kromě říše“.473  

 

Londýnské a moskevské zahraniční vysílání nezmizelo pro československé posluchače ani 

v prvních poválečných letech – ačkoli se už v roce 1946 rapidně snížil počet lidí, kteří 

                                                             
469 KOUTEK: 2014, s. 36. 
470 Lš. Odstranění krátkovlnných součástek u rozhlasových přístrojů. Národní politika. 30. 3. 1943, roč. LXI, č. 
87, s. 3.  
471 Seznam podle KAREL, R. Žaluji: pankrácká kalvarie, druhá část. Praha: Orbis, 1946, s. I–XXVII. Až do jara 
1944 byli přitom odsouzení na smrt na Pankráci pouze vězněni a k popravě je převáželi do Drážďan. Teprve 
od dubna začala být Pankrác soběstačná, protože získala svoji vlastní popravnu. (KAREL, R. Žaluji: pankrácká 
kalvarie, první část. Praha: Orbis, 1946, s. 31.) 
472 ALBRIGHT: 2012, s. 146–147. 
473 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ: 2011, s. 214. 
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zahraniční stanice poslouchali, pakliže si přece jen cizí vysílání naladili, byl to i nadále 

právě Londýn a Moskva, které byly ze stanic zároveň i nejlépe slyšitelné.474 

                                                             
474 Nesign. Poslech zahraničního rozhlasu. Veřejné mínění: List Čs. ústavu pro výzkum veřejného mínění. Duben 
1947, č. 9, s. 14.  
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3. Jan Masaryk za druhé světové války 
 

3.1 Mnichov ve stínu londýnských oslav 
 

Jan Masaryk (14. 9. 1886 – 10. 3. 1948) působil ve Velké Británii od poloviny 20. let. 

V dubnu 1925 byl jmenován do funkce československého vyslance ve Velké Británii, kde 

vystřídal dosavadního diplomatického zástupce Československa Vojtěcha Mastného475.  

 

V průběhu druhé poloviny 30. let se ze své pozice pokoušel vzdorovat politice 

appeasementu, k níž se uchylovaly britské vlády ve vztahu k nacistickému Německu, a u 

vládních politiků i u zástupců opozice lobbovat za československé zájmy, kvůli nimž se 

Británie odmítala nechat zatáhnout do nebezpečného středoevropského sporu, který příliš 

hrozil novou válkou v Evropě. Už na konci dubna 1938, poté, co Konrad Henlein vyhlásil 

na sjezdu Sudetoněmecké strany svůj karlovarský program476, Masaryk Prahu v jednom ze 

svých telegramů varoval, že Anglie bude Československo nutit k ústupkům, které budou 

„dalekosáhlé a námi až nepředvídané“.477  

 

Na jaře 1938 několikrát intervenoval u nového ministra zahraničí britské vlády Lorda 

Halifaxe, zvláště po anšlusu Rakouska v polovině března, kdy na Halifaxovi žádal pro 

znepokojenou československou vládu alespoň nějaké gesto podpory ze strany Británie,478 

později varoval i jej, „aby si nedělal iluzí o dobré vůli Berlína a o možnosti dohody 

slušnými metodami“479, a v úzkém kontaktu s Benešem, který se ve stejné době snažil 

oživit spojenecké smlouvy Československa s Francií a Sovětským svazem,480 i s ministrem 

zahraničních věcí Kamilem Kroftou481 se do posledních zářijových dnů roku 1938 

                                                             
475 Vojtěch Mastný (1874–1954), právník a diplomat, který se po Londýně přesunul na post vyslance do Itálie a 
od roku 1932 vedl jako vyslanec zastupitelský úřad v Německu. Na konci září 1938 byl spolu s Hubertem 
Masaříkem československým delegátem na konferenci v Mnichově. (DEJMEK: 2013, s. 157–158.) 
476 Mezi 8 karlovarskými body byl požadavek na plnou rovnoprávnost sudetských Němců a Čechů, vytyčení 
sudetoněmeckého území v Československu, vytvoření sudetoněmecké samosprávy na těchto územích, ochrana 
Němců žijících mimo toto území, odstranění údajných křivd spáchaných na sudetských Němcích od roku 1918 
a náhrada škod za tyto křivdy či plná svoboda přihlásit se k německému národu a k německému světovému 
názoru. Ačkoli v květnu 1938 karlovarské body navzdory britsko-francouzské demarši československá vláda 
odmítla s tím, že musí chránit integritu republiky, začátkem září je Beneš v podstatě přijal ve snaze udržet 
československý spojenecký systém jako jediný možný způsob obrany proti Německu. (OLIVOVÁ, Věra. Jan 
Masaryk a zápas o Československo roku 1938. In: Jan Masaryk: diplomat, státník, humanista. V Praze: Vysoká 
škola ekonomická, [1996], s. 82.) 
477 MASARYK, Jan. Depeše z Londýna 1938. Praha: Eva-Milan Nevole, 1996, s. 74. 
478 Tamtéž, s. 68–70. 
479 Tamtéž, s. 80. 
480 OLIVOVÁ: [1996], s. 76. 
481 Kamil Krofta (1876–1945), historik, diplomat a politik se stal ministrem zahraničí v únoru 1936 a ve své 
funkci se snažil navazovat na politickou koncepci nového prezidenta Edvarda Beneše. Na ministerský post 
rezignoval po přijetí mnichovské dohody 4. 10. 1938, zůstal však v Československu a v roce 1943 patřil mezi 
vůdce odbojového Přípravného revolučního národního výboru, byl ale zatčen, vězněn a na následky zemřel 
v létě 1945. (DEJMEK: 2013, s. 126–128.) 
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pokoušel zvrátit nebezpečný vývoj mezinárodní situace v Evropě, který poháněl Adolf 

Hitler svými stupňujícími se územními požadavky.  

 

25. září Masaryk vypracoval podle zadání z Prahy nótu, v níž československá vláda 

kategoricky odmítla další územní nároky, které Hitler překvapenému Chamberlainovi 

přednesl na schůzce v Godesbergu 22. září a které přesahovaly „daleko to, k čemu jsme 

dali souhlas při tak zvaném anglo-francouzském plánu“482, k jehož přijetí západní velmoci 

přinutily Československo po Chamberlainově schůzce s Hitlerem v Berchtesgadenu 15. 

září. Zkoušel argumentovat a nakonec i zapůsobit na čest západních politiků: „Proti těmto 

novým a ukrutným požadavkům cítí má vláda jako svou povinnost postaviti se 

k nejzazšímu odporu a my tak s boží pomocí učiníme. Národ svatého Václava, Jana Husa a 

Tomáše Masaryka nebude národem otroků.483 Záleží nyní jedině na dvou západních 

demokraciích, jejichž přáním jsme vyhovovali často proti našemu vlastnímu přesvědčení, 

aby při nás stály v hodině naší zkoušky.“ 484  Masarykova zpráva o předání nóty 

Chamberlainovi za přítomnosti Halifaxe však konstatuje: „Chamberlain je znaven, ustarán 

a neuvěřitelně (ne)informován. Nemá tušení, co by znamenalo přijetí Hitlerova plánu pro 

ČSR. (…) Je neštěstím, že tento hloupý a neinformovaný malý člověk je anglickým 

premiérem…“485 

 

26. září Hitler ve Sportovním paláci v Berlíně pronesl projev, v němž ostře zaútočil na 

Edvarda Beneše, načež prohlásil, že pokud Československo jeho požadavky nesplní do 

středy 28. září do dvou hodin odpoledne, 1. října německá armáda vstoupí do Sudet a 

Němci si sami vezmou zpátky svobodu, kterou jim Beneš odpírá.486 Nakonec mohl ale 

ultimátum odložit, protože v Mnichově dostal to, co požadoval, zcela zadarmo, přesně 

podle příslibu, který mu dal v dopise Chamberlain.487  

 

Ještě v posledních zářijových dnech se Masaryk domáhal u britského ministerstva 

zahraničí účasti československého delegáta na mnichovské konferenci,488 jejíž výsledek 

byl nakonec dvěma čekajícím československým zástupcům pouze stroze oznámen, a už 30. 

září v Londýně sledoval velkolepé oslavy úlevy na počest premiéra Nevilla Chamberlaina, 

který se vrátil ze schůzky v Mnichově jako zachránce země a míru v Evropě a kterého 

                                                             
482 MASARYK: 1996, s. 104. 
483 Mimochodem takřka stejná slova použila ve svém vyjádření po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy již 
ustavená a definitivně Británií uznaná československá exilová vláda: „Furror teutonicus opět řádí v českých 
zemích, tak často v dějinách navštívených touto vraždící smrští. Avšak národ Svatého Václava, Mistra Jana Husi 
a Tomáše Masaryka žádnému násilí nepodlehne a nebude nikdy národem otroků.“ (AČRo, fond B.B.C. 
Czechoslovak Programme, karton 9. Rozhlasový projev Huberta Ripky ze dne 3. 10. 1941, 17:45 hodin.) 
484 MASARYK: 1996, s. 104. 
485 Tamtéž, s. 104–105. 
486 SCHMIDT, Paul. Paměti Hitlerova tlumočníka. Brno: Barrister & Principal, 1997, s. 131–132.  
487 DEJMEK: 2003, s. 438. 
488 Tamtéž, s. 439. 
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Britové oslavovali v ulicích, v kinech i ve 20 tisících bezprostředních děkovných dopisů, 

které v prvních pomnichovských dnech zaplavily Downing Street 10.489  

 

Všeobecné radosti neodolala ani BBC. Toho večera, kdy Chamberlain slavnostně přivezl do 

Británie „Peace for Our Time“, dokonce ve studiu náboženského vysílání v budově, kde 

BBC sídlila, sloužil jeho ředitel zvláštní mši na znamení díků za zachování míru.490  

 

Kolektivní úleva, mírně zčeřená zahanbením,491 utlumila i některé dosavadní kritiky 

appeasementu a těch z britských politiků, kteří se zmohli na odpor, bylo jen pár. Byl mezi 

nimi ovšem jeden ze členů Chamberlainova kabinetu, první lord admirality Duff Cooper, 

který na protest proti přijetí mnichovské dohody odstoupil.492 Pozicí britské vlády ale 

osamocené kritické hlasy nijak výrazně neotřásly a příliš toho nezmohl ani poslanec 

Winston Churchill svojí dlouhou řečí z 5. října, v níž varoval, že Mnichov bude mít 

katastrofické důsledky nejen pro osud Československa, které bude podle jeho předpovědi 

pohlceno nacistickým režimem možná již v následujících měsících, ale pro celý evropský 

kontinent: „Tiché, truchlící, opuštěné, zlomené Československo ustupuje do temnoty. 

Trpělo v každém směru pro své sdružení se západními demokraciemi a se Společností 

národů, jejímž bylo vždy poslušným služebníkem. (…) Mnozí lidé se bezpochyby zcela 

poctivě domnívají, že obětují jen zájmy Československa, kdežto já se obávám, že shledáme, 

jak hluboce jsme poškodili, ba snad osudně ohrozili bezpečnost, a možná i nezávislost 

Velké Britannie a Francie. (…) To je teprve počátek účtování. To je teprve první doušek, 

předchuť poháru hořkosti, kterým budeme častováni rok co rok, nepovstaneme-li ve 

velikém obrození svého mravního zdraví a vojenské zdatnosti a nezastaneme-li se opět 

svobody jako v dobách minulých.“493  

 

1. října poslal Masaryk Benešovi Churchillovu zprávu, v níž ho opoziční politik zapřísahá 

„alespoň 48 hodin nedávat z ruky vitální opevnění“, neboť je „přesvědčen, že zde nastává a 

roste veliká reakce proti zradě na nás spáchané“.494 Velmi rychle se ale podobné naděje 

proměnily v pouhé iluze, pro které daná mezinárodní chvíle neměla pochopení.  

 

 
 

                                                             
489 DEJMEK: 2003, s. 451. 
490 VAUGHAN: 2008, s. 76. 
491 Časopis Veřejné mínění cituje údajně autentický rozhovor čtyř britských středoškoláků o školní přestávce 
1. října 1938. Jeden z nich prý řekl: „Já vím, my jsme je odhodili, jako trochu smetí, ale což pak jsme nebyli 
vždycky prasata?“ (Nesign. Veřejné mínění v Anglii okolo mnichovské krise. Veřejné mínění: List Čs. ústavu pro 
výzkum veřejného mínění. Červenec–srpen 1947, č. 11–12, s. 7.) 
492 DEJMEK: 2003, s. 442. 
493 CHURCHILL, Winston. Do boje. V Praze: Fr. Borový, 1946, s. 70–86.  
494 MASARYK: 1996, s. 110. 
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3.2 Rezignace 
 

Uzavření mnichovské dohody Jan Masaryk obratem označil za „pokus s pitváním zaživa“ – 

ještě v listopadu 1938 se v projevu pro americké rozhlasové společnosti pokoušel 

vysvětlit, jak zdrcující následky má dohoda evropských velmocí pro Československo: „V 

mé malé zemi uvidíte věci, které jsou diametrálním opakem všeho, čemu věřil můj otec a 

več skromně, ale hrdě dnes věřím já. A snažně vás žádám, abyste to pochopili. Můj lid byl 

strašlivě raněn. Znenadání mu řekli, bez velkých okolků, že musí mlčet a vzdát se. Jinak – 

jinak se stane něco hrozného… To je však úkol pro historiky. Já si vlastně nestěžuji. Jen se 

snažím prostými slovy vysvětlit, co se odehrávalo v srdci obyčejného Čecha a Slováka, 

muže a ženy, kteří věřili svým spojencům a svým přátelům a zčistajasna se ocitli 

osamoceni, oloupeni a ožebračeni uprostřed nepřízně.“495 

 

14. října 1938 zaslal Masaryk novému ministrovi zahraničních věcí Františku 

Chvalkovskému, bývalému italskému vyslanci, který funkci převzal po Kamilu Kroftovi a 

velmi rychle nastavil razantně proněmecký kurz zahraniční politiky,496 svou demisi na 

pozici vyslance. Uplynulo pouze deset dní od chvíle, kdy v Praze svoji práci započala nová 

vláda generála Jana Syrového, kterou těsně před svou abdikací ještě stihl jmenovat Edvard 

Beneš.497 Jako vhodné datum pro předání úřadu Masaryk navrhoval 1. listopad 1938.498 Ve 

svém odstupujícím dopise domácí vládu nekritizoval, jak ale spočítali jeho životopisci, 

celkem čtyřikrát499 ji ironicky označil jako onu „slavnou vládu“, které jeho osoba nechce 

nadále překážet. Když však na začátku ledna následujícího roku dorazil do Ameriky, 

novinářům, kteří ho obklopili, řekl: „Slyšel jsem, že je tam [v Československu] divoká 

vláda, která se nechová dobře. Můžu jim ale odpustit hodně. Těžko mohou reagovat dobře 

na něco tak všivého.“500 A podobně opatrně zněl i jeho rozhovor pro krajanský list 

Američan: „Pokud se nynější vlády československé týče, jako demokrat, jemuž jsou 

svoboda a demokracie tak potřebné k životu, jako vzduch, který dýchám, měl bych ovšem 

mnoho ke kritizování. Ale ač jsem od léta v Československu nebyl, dovedu si zcela dobře 

                                                             
495 VAUGHAN: 2008, s. 81. 
496 Nový ministr zahraničí František Chvalkovský (1885–1945) navštívil Hitlera v Berlíně už v polovině října 
1938, podruhé pak koncem ledna 1939, po vyhlášení slovenské nezávislosti inicioval cestu Emila Háchy do 
Berlína, doprovázel jej a spolupodepsal československou kapitulaci. Počínaje dubnem 1939 se stal vyslancem 
protektorátu v Berlíně a výkon jeho funkce přerušilo až smrtelné zranění po náletu amerického letadla na 
dálnici blízko Berlína v roce 1945. (DEJMEK: 2013, s. 99–100.) 
497 Vláda Jana Syrového (04. 10. 1938 – 01. 12. 1938). Vláda České republiky [online]. 29. 8. 2007 [cit. 2015-01-
20]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1938-1939-
csr/jan-syrovy/prehled-ministru-24672/. 
498 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 143. Vladimír Vaněk ovšem tvrdí, že tento dopis nebyl nikdy odeslán a uvádí 
podstatně zábavnější verzi: „Když jsem se na to Masaryka ptal, řekl mi: ‚Ne, neposlal jsem ho. Vzal jsem do ruky 
telefon, zavolal si Chvalkovského a řekl to ústně: ‚Vyliž mi prdel, Františku!‘ Tak se vyslanec Masaryk rozloučil 
s ministerstvem zahraničí v Praze.“ (VANĚK, Vladimír. Jan Masaryk. Praha: Torst, 1994, s. 103.) 
499 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 143. 
500 Nesign. Masaryk Seeks Aid Here Against Nazis. The New York Times. 7. 1. 1939, roč. LXXXVIII, č. 29 568, s. 4.  
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představiti, v jakém postavení se vláda druhé republiky octla, a nezávidím mužům, kteří 

jsou dnes za osud národa odpovědni.“501 

 

Stejného dne poslal kromě demise i dopis britskému ministrovi vnitra Samuelu Hoarovi, 

v němž ho jako nová „persona non grata v Berlíně i v Praze“ a jako „nové jméno na černé 

listině německé policie“ žádal o azyl v Británii. Jeho mimořádně pokorné žádosti, v níž 

vyloučil svoje budoucí politické, finanční nebo jiné ambice a přislíbil klidný život 

Evropana, který ministerstvu nebude nijak vadit, bylo okamžitě vyhověno a Hoare mu i 

nadále zaručil diplomatickou imunitu s tím, že v Británii může zůstat, jak dlouho bude 

chtít.502 

 

Fakt, že syn zakladatele, prvního prezidenta a symbolu státu, který se Němci právě 

pokoušeli rozložit, v Británii dosud vykonává důležitou diplomatickou úlohu, byl zjevně 

problematický i pro představitele druhé republiky, kteří se obávali další nesouhlasné 

reakce z Berlína – Masarykovi proto v odpovědi na jeho demisi nabídli dvě možnosti, které 

by vyvolaly pokud možno co nejmenší pozornost okolí: Buď „ze zdravotních důvodů“ 

odejde na dočasný odpočinek, který se časem změní na odpočinek trvalý, anebo se zařadí 

do seznamu ministerských úředníků, kteří nevykonávají funkci (tzv. disponibilita 

s „čekatelným“), bude pobírat symbolický plat 300 liber ročně a po třech letech odejde do 

penze. Masaryk si vybral variantu číslo 2.503  

 

Poslední týdny, které na podzim 1938 Masaryk trávil ve funkci vyslance, vyplňovala již 

především ekonomická jednání o podmínkách finanční půjčky, kterou by Británie 

rozvrácenému Československu poskytla a o níž Beneš Masarykovým prostřednictvím 

požádal britskou vládu hned 1. října 1938, a o možnostech další hospodářské pomoci či o 

prodeji československé vojenské výzbroje v Británii. Čechoslováci se navíc snažili vést 

také jednání o zaručení československých hranic stanovených mnichovskou dohodou.504  

 

Kromě toho se Masaryk znovu setkal i s odstoupivším Edvardem Benešem, kterého 22. 

října dílem na rozkaz generála Syrového, a dílem proto, že se „to rozumí samo sebou“,505 

přivítal hned na letišti a o jeho příjezdu informoval Lorda Halifaxe. Benešovi, který do 

britského exilu dorazil již pouze jako soukromá osoba a jehož povolení k pobytu bylo 

vázáno podmínkou britského ministerstva zahraničí, že se zdrží jakékoli veřejné 

činnosti,506 Masaryk od počátku v Londýně pomáhal tak, jak ho k tomu jeho otec vybídl pár 

                                                             
501 NĚMEČEK, Jan. Soumrak a úsvit československé diplomacie: 15. březen 1939 a československé zastupitelské 
úřady. Praha: Academia, 2008, s. 81. 
502 VANĚK: 1994, s. 104. 
503 Na této „čekací“ pozici byl veden až do 31. května 1940, kdy byl propuštěn oficiálně kvůli tomu, že „zůstal 
v cizině a je činný nepřátelsky proti Říši“. (KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 144.) 
504 OLIVOVÁ, Věra. Svědectví Jana Masaryka. Depeše z Londýna 1938. Praha: Eva-Milan Nevole, 1996, s. 33–35. 
505 MASARYK: 1996, s. 113. 
506 „Byl první obětí jejich [britských a francouzských mnichovanů] jednání s Hitlerem, živoucím mementem 
jejich viny a jejich politické krátkozrakosti; byl to muž, který jim v roce 1938 řekl, že ve hře je mnohem víc než 
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týdnů před svou smrtí v roce 1937.507 Mimo jiné svému „moudrému protektorovi“508 už 

11. listopadu zprostředkoval setkání s vyslancem jeho stoupenců z domova.509 

 

13. prosince Masaryk absolvoval svoji poslední diplomatickou audienci u krále a 15. 

prosince vykonal závěrečnou návštěvu u ministra zahraničí Lorda Halifaxe.510 V jedné ze 

svých posledních zpráv vyslance do Československa zhodnotil politickou situaci v Británii: 

„Chamberlain dál tvrdohlavě pokračuje ve své politice appeasementu. (Je-li toto slovo 

odvozeno etymologicky od apaiser 511  nebo pisser 512  ukáže historie.) I v kruzích 

konzervativních roste nedůvěra k této politice. Od mnichovského rozsudku řítí se události 

s takovou rychlostí, že i ti nejchamberlainovštější kroutí ustaraně hlavou. (…) Mnichov 

nebyl konec, ba ani kapitola, nýbrž jen začátek dalších velkých mezinárodních výkyvů.“513  

 

V téže zprávě také potvrdil, že splnil telegrafický rozkaz a ve své kanceláři osobně sundal 

obraz prvního prezidenta republiky, „nechtěje nikoho ze svých zřízenců uvádět do situace 

tak trapné.“514 Narážel na rozhodnutí československé ministerské rady, která se 25. 

listopadu 1938 usnesla, že z úředních místností a školních tříd musí být odstraněny 

obrazy bývalých prezidentů Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše.515 Nařízení však 

vyvolalo takové množství protestů, že TGM nakonec přece jenom ještě mohl zdobit učebny 

„mezi obrazy významných mužů národa“.516 A v závěru zprávy poodhalil Masaryk i své 

                                                                                                                                                                                   
osud Sudet; muž, jehož varování se ukázala jako správná po necelých šesti měsících; muž, který varoval, že 
ústupky Hitlerovi jen posílí jeho apetit a mohou nakonec vést k válce. Byl považován za pařez, o který se 
klopýtá na cestě appeasementu.“ (TÁBORSKÝ: 1993, s. 61–62.) 
507 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 122. 
508 TÁBORSKÝ: 1993, s. 50. 
509 GEBHART, KUKLÍK: 1996, s. 56. S manželi Benešovými strávil Jan Masaryk i první pomnichovské Vánoce 
v jejich londýnském domě v Putney na Gwendolyn Avenue. (KOURA, Petr a KOUROVÁ, Pavlína. České Vánoce: 
od vzniku republiky do sametové revoluce. Praha: Máj, 2010, s. 41.) 
510 Podle Madeleine Albrightové ještě než odstoupil, absolvoval zdvořilostní návštěvu také u premiéra. 
Chamberlain měl však zpoždění, a tak Masaryk nejprve hovořil s paní Chamberlainovou. „Po chvilce nezávazné 
konverzace se obličej paní premiérové rozzářil: ‚Pane Masaryku,‘ zvolala. ‚Musím vám ukázat to rozkošné 
cigaretové pouzdro, které Neville zrovna dostal od jednoho obdivovatele.‘ Pouzdro zdobila vyrytá mapa 
Evropy a tři safíry – jeden vyznačoval Berchtesgaden, druhý Godesberg a třetí Mnichov.“ (ALBRIGHT: 2012, s. 
111). 
511 usmiřovat 
512 močit 
513 MASARYK: 1996, s. 111. 
514 Tamtéž, s. 114. 
515 BOSÁK, František. Česká škola v době nacistického útlaku: příspěvek k dějinám českého školství od Mnichova 
do osvobození. Praha: SPN, 1969, s. 13. 
516 Výzdoba tříd se v následujících okupačních letech ostatně měnila ještě několikrát. V březnu 1939 musel 
z přední stěny tříd zmizet střední státní znak a zůstal pouze kříž. V roce 1941 vydalo ministerstvo školství a 
národní osvěty směrnice, podle kterých „vždy však je míti na mysli, že při vyučování smí se užívati jen těch 
obrazů, které byly řádně schváleny (…) Především je vyloučiti všechny obrazy, které jakkoli upomínají na 
bývalou Československou republiku, její zařízení a politické osobnosti (…) Dále je vyloučiti obrazy, které 
zobrazují období dějin Čech a Moravy, v nichž český národ stál v rozporu s Německou říší a německým 
národem (např. v době husitských válek) (…) Užije-li se k výzdobě stěn obrazů velkých mužů a žen českých, 
užije se v odpovídajícím počtu a úpravě také obrazů velkých Němců.“ (DOLEŽAL, Jiří. Česká kultura za 
protektorátu: školství, písemnictví, kinematografie. V Praze: Národní filmový archiv, 1996, s. 45.) V květnu 1941 
tak přibyl na čelní stěnu obraz Háchův a Hitlerův a kříž i znak protektorátu se přesunuly na boční stěny. 
Obrazy Edvarda Beneše, které stěny opustily už během druhé republiky, musely být v prosinci 1939 
odevzdány na příslušných okresních úřadech a posléze spáleny zvláštní spalovací komisí. Jakákoli připomínka 
prezidenta Masaryka musela být ze škol odstraněna do léta 1940. (BOSÁK: 1969, s. 13, 24.) 
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další kroky: „Já rovněž žádných tajných plánů nemám, jsem hrozně unaven, jedu do 

Ameriky, abych po 15 letech volně vydechl, a budu vzdálen toho, abych v jakémkoli směru 

chtěl ztěžovat situaci vlády. Že se některých svých zásad nevzdám, tomu jistě bude 

rozuměno.“517  

 

Zatímco se jeho diplomatická služba přibližovala ke svému konci, Kolumbijská univerzita 

jej pozvala na několikaměsíční přednáškové turné po Spojených státech. V předposlední 

den roku 1938 Masaryk, jehož londýnské noviny vyprovázely s úlevnými superlativy o 

„nejpopulárnějším a nejupřímnějším vyslanci u dvora svatého Jakuba“518 , na lodi 

Washington opustil Británii a vydal se na cestu do USA, do své (po matce) druhé vlasti, kde 

doufal najít více pochopení pro československou otázku.  

 

 

3.3 Přerušené turné 
 

Do newyorského přístavu, v němž ho přivítali zástupci amerických krajanů i Kolumbijské 

univerzity, dorazil 6. ledna 1939 a ještě toho večera přednášel v McMillin Academic 

Theatre Kolumbijské univerzity o nejnovějších evropských záležitostech.519 Varoval, že 

případ Československa není problémem jednoho malého národa, ale že v nebezpečí 

mravní nákazy je nejen celá Evropa, ale i Amerika, i když je vzdálená 3 tisíce mil, a že 

v sázce je otázka světové demokracie.520 „Na americkou veřejnost učinilo velký dojem, že 

Jan Masaryk na této své první přednášce mluvil jasně a bez okolků. Na rozdíl od Edvarda 

Beneše, který si v té době uložil přísné mlčení o politických událostech a musil odolávat521 

nástrahám a obléhání sensacechtivých novinářů, kteří na něm chtěli vyzvědět nějaká 

tajemství o mnichovské krisi, nemusil Jan Masaryk mlčet.“ 522  Bouřlivé uvítání a 

Masarykova první řeč neunikly pozornosti ani v Československu, ovšem největší 

pohoršení zde vyvolala Masarykova věta, již chtěl zdůraznit, že nyní už nejde pouze o 

záchranu československých hranic, ale o záchranu Evropy: „Raději bych žil v provincii 

slušného Německa než byl králem ve fašistickém Česko-Slovensku.“523  Po prvním 

úspěšném vystoupení okamžitě následovala řada dalších, jeden ze svých projevů pronesl i 

v univerzitním klubu Brownovy univerzity, v němž znovu připomněl, že Evropa „flirtuje 

                                                             
517 MASARYK: 1996, s. 113. 
518 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 146. 
519 Nesign. Masaryk Arrives Tonight. The New York Times. 6. 1. 1939, roč. LXXXVIII, č. 29 567, s. 26.  
520 Nesign. Masaryk Seeks Aid Here Against Nazis. The New York Times. 7. 1. 1939, roč. LXXXVIII, č. 29 568, s. 4.  
521 A víceméně i odolával až do 16. března 1939, kdy generálnímu tajemníkovi Společnosti národů a americké, 
sovětské, britské a francouzské vládě zaslal z Chicaga oficiální protest proti německé okupaci českých zemí, 
v němž po vládách požadoval, aby odmítly uznat německý zločin, a kdy počal v Americe organizovat vytvoření 
základní struktury československé rezistence, kterou by přetvořil v exilovou vládu, přičemž vycházel ze svých 
osobních zkušeností z organizování prvního zahraničního odboje. (KUKLÍK, Jan: 1996, s. 9.) 
522 BUDÍN, Stanislav. Věrni zůstali: druhý odboj amerických Čechů ve východních státech Unie 1939–45. V Praze: 
Orbis, 1947, s. 72. 
523 Nesign. Masaryk Seeks Aid Here Against Nazis. The New York Times. 7. 1. 1939, roč. LXXXVIII, č. 29 568, s. 4.  
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nyní s ďáblem“ a potřebuje pomoc Ameriky v zápase o demokracii,524 a 17. ledna hovořil 

v Bílém domě s prezidentem Rooseveltem.525 

 

Masarykova první veřejná vystoupení v Americe začala celkem záhy pražskou vládu 

znepokojovat, hlavně proto, že rozmrzela německé ministerstvo zahraničí, které si na jeho 

výroky (a mimořádnou návštěvnost jeho akcí) 526  stěžovalo u československého 

vyslanectví v Berlíně. Československý vyslanec Vladimír Hurban527 ve Washingtonu dostal 

obratem úkol, aby řečníka lépe korigoval tak, aby ve svých přednáškách přestal útočit na 

sousedy ČSR. Problematická byla i jeho otevřená podpora židovských emigrantů. Pražská 

vláda ovšem přišla o páky, jimiž by Masaryka mohla zneutralizovat, protože odepřením 

symbolického „čekatelného“ – a žádná jiná sankce v záloze nebyla – by se jeho postoj 

změnil jenom sotva, a tak Masaryk postupně přestal brát na názory pražské vlády ohled a 

promluvil na několika dalších akcích, aby podpořil židovské uprchlíky, a znovu se spojil i 

s Edvardem Benešem, který dorazil o měsíc později a jehož přednáškovou cestu ve 

Spojených státech zaštiťovala Chicagská univerzita.528  

 

V Americe Masaryka zastihla zpráva o okupaci zbývajícího českého území, která přepsala 

jeho plány a turné odložila na neurčito. Na rozdíl od západního světa byl ale překvapen 

podstatně méně, protože právě o rozpínající se agresi Hitlerova Německa, která se jen tak 

nezalkne kousky československého pohraničí, se dle svých slov každého, kdo byl ochoten 

ho poslouchat,529 celou dobu pokoušel přesvědčovat. Ve stejném duchu vystoupil hned 16. 

března 1939 v rádiu a v rozhořčení nešetřil ani západní velmoci: „Francie a Anglie 

přislíbily garantovat naše hranice. A já se ptám, kde je ta garance teď. Dnes už nevěřím, že 

nám někdo podá pomocnou ruku. Řeknou, že je jim to líto, ale že po tom všem už se nedá 

nic dělat.“530  

 

Legační rada Karel Lisický, který po Masarykovi koncem roku 1938 převzal jako chargé 

d’affaires vedení vyslanectví v Londýně, odmítl podobně jako československý vyslanec i 

konzulové v USA nebo vyslanec Štefan Osuský ve Francii uposlechnout telegram ministra 

Chvalkovského, v němž všem československým vyslanectvím přikazoval, aby se okamžitě 

                                                             
524 VANĚK: 1994, s. 108. 
525 NĚMEČEK: 2008, s. 82. 
526 Tamtéž. 
527 Vyslanec Vladimír Hurban (1883–1949), jenž na post diplomatického zástupce Československa v USA 
nastoupil na konci roku 1936, výrazně přispěl k formování rodícího se druhého československého odboje 
v USA, když po okupaci českých zemí a ustavení protektorátu v březnu 1939 odmítl vydat svůj úřad ve 
Washingtonu německému zástupci a do protektorátu vzkázal: „Kapitulaci Háchovu neuznávám, poněvadž jest 
neústavní. Vyslanectví Němcům nepředám.“ (TÁBORSKÝ: 1947, s. 81). V Americe navíc zůstala zachována celá 
síť československých konzulátů (v New Yorku, v Chicagu, v Pittsburghu či v Clevelandu) a diplomaté podpořili 
jak formující se protestní hnutí krajanské československé menšiny v USA, tak Edvarda Beneše, který v té době 
v Chicagu působil a dostal se do čela protestní akce krajanů. (DEJMEK: 2012, s. 88.)  
528 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 146–149. 
529 VANĚK: 1994, s. 114. 
530 Nesign. Masaryk Issues Warning. The New York Times. 17. 3. 1939, roč. LXXXVIII, č. 29 637, s. 6.  
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podřídila německým rozkazům, a nepředal úřad do německých diplomatických rukou.531 

Jeho pozice jako chargé d’affaires v zemi, která odmítla cokoli podniknout proti obsazení 

českých zemí, byla ale velmi složitá a pouze kombinací zdržovací taktiky, opakovaným 

apelem na nelegitimnost požadavku a nenápadným pokračováním v práci dokázal Lisický 

úřad, jehož rozhodující význam pro budoucí československý odboj si velmi dobře 

uvědomoval i Edvard Beneš, v kritických týdnech udržet.532 I tak byla ale zásadní 

Masarykova přítomnost v Londýně, aby Lisického na místě podpořil a posílil pozici 

vyslanectví, a proto se už 2. dubna na lodi Normandie vydal na cestu zpátky do Británie, 

kde se začalo formovat jedno z center československého zahraničního odboje.533 List 

Svornost Chicago ho vyprovázel statistikou o jeho „dobré práci pro vlast. – Učinil přes 

padesát veřejných projevů v době ne o mnoho delší dvou měsíců.“534   

 

V polovině dubna 1939 byl ve Velké Británii ustaven alespoň neformální Československý 

výbor, který měl sjednotit československé emigranty v Británii, a ačkoli byl Masaryk v čele, 

prozatím striktně vystupoval jako soukromá osoba a „pouhý poradce“ Lisického, Benešovi 

v Americe radil volit vyčkávací taktiku a odmítal velké odbojové plány.535 V dopise 

Benešovi popsal následující plán: „1. Žádná akce. 2. Legace s dvěma – třemi úředníky 

funguje dál klidně a nenápadně. 3. S kolonií promluvím a poradím, aby se chystali pro 

případ války, do té doby žádné hemžení. 4. Čekat na Váš příjezd a pak postupovat dle 

Vašich direktiv. 5. Šéfem všeho je Lisický (já soukromník přibíraný k poradě) a jeho slovo 

je rozhodné. 6. Sbírat peníze ‚pro případ‘.“536 Emigranti v Británii na něj ale přesto stále 

pohlíželi jako na československého vyslance.537 

 

I samotná britská vláda Masaryka ovšem navzdory jeho neoficiálnímu statusu uznávala 

jako někoho, bez jehož vědomí se nemohlo uskutečnit nic, co se nějak týkalo 

československých záležitostí.538 Situaci československému vyslanectví však komplikovala 

tím, že se sama snažila vyvolat dojem, že stav, který v českých zemích Hitler 15. března 

nastolil, je stavem právního pořádku, a vyslala svého konzula do Bratislavy, čímž prakticky 

                                                             
531 Karel Lisický (1893–1966), bývalý legionář a pracovník ministerstva zahraničních věcí, působil v Londýně 
od října 1937. Vyslanecký úřad se mu podařilo udržet až do úplného uznání československé exilové vlády 
v létě roku 1941. (DEJMEK: 2013, s. 144–145.) Ačkoli po uznání československé vlády se jejím zástupcem u 
vlády Jeho Veličenstva stal Max Lobkowicz, Lisický dál pracoval pro ministerstvo zahraničních věcí a měl na 
starosti přípravu stíhání válečných zločinců a ochranu československého majetku v cizině. Po válce byl jako 
vyslanec přidělen Úřadu československého delegáta při OSN v Londýně, po únoru 1948 zůstal v exilu. 
(NĚMEČEK: 2008, s. 82, 97). 
532 Tamtéž, s. 83–88.  
533 VANĚK: 1994, s. 111. 
534 NA, fond Zahraniční tiskový archiv. Masaryk odjíždí do Londýna. Svornost Chicago. 28. 3. 1939. 
535 ČEJKA: 1997, s. 55. Dost možná, že se stále cítil vázán i slibem, který dal britskému ministrovi vnitra 
ohledně svých budoucích politických aktivit. 
536 NĚMEČEK: 2008, s. 90. 
537 Viz NA, fond Londýnský archiv – sbírka dokumentů. Dopis Františka Moravce Edvardu Benešovi ze dne 30. 
5. 1939. 
538 FISCHL: 1991, s. 11. 
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uznala Slovenský stát a rozpad Československa, a zůstala zřejmě jen malý kousek od toho, 

aby uznala i protektorát a československé vyslanectví v Londýně uzavřela.539 

 

Teprve vypuknutí druhé světové války ukončilo „čas podivného ještě míru“ 540  a 

pětiměsíční napjaté vyčkávání londýnského exilu a umožnilo jeho představitelům začít 

pracovat na oduznání Mnichova a obnovení svobodného Československa, jak to Masaryk 

slíbil posluchačům při zahájení českého vysílání BBC 8. září 1939. 

 

 

3.4 Národní výbor 
 

Při projevu v King George’s Hall na londýnské oslavě výročí 28. října, který v českých 

zemích už pár dní po Mnichovu 1938 ministerská rada označila za všední den,541 Masaryk 

veřejně vyzval Spojence, „aby nám dovolili utvoření nějakého druhu tělesa, které bude 

odpovědné za naši armádu. Nestarám se o to, zda se to bude jmenovat vláda, národní rada 

nebo nějak jinak, ale aby mělo v moci shromažďovat a vyzbrojit mladé muže, kteří chtějí 

bojovat.“542 Jeho projev poslouchalo kromě oficiálních britských a československých 

reprezentantů na dva tisíce Čechů, Slováků a českých Němců, několik stovek příslušníků 

dalších emigrantských komunit a více než 500 Britů.543 

 

Československý exil však nebyl pouze jeden. Soupeřila spolu dvě nejsilnější centra, která 

se ne právě dobrovolně spojila až ve chvíli, kdy Francii v létě 1940 obsadil Hitler a 

„francouzští“ emigranti se spolu s československou armádou museli přesunout k Edvardu 

Benešovi do Británie, kde se náhled na československou reprezentaci a otázku jejího 

uznání počínal pomalu měnit v Benešův prospěch.  

 

Francouzská vláda Beneše dlouho neuznávala a i po vypuknutí války pro ni zůstával, 

podobně jako pro vládu Velké Británie, pouze soukromou osobou, měla ovšem dobré a 

pravidelné vztahy s dlouholetým československým vyslancem a stejně dlouholetým 

Benešovým oponentem Štefanem Osuským544, který odmítl vydat svůj úřad Němcům. 

Právě v Paříži na podzim roku 1939 byl proto s vyjednávací pomocí Jana Šrámka coby 

Benešova vyslance pro Francii ustaven Československý národní výbor, který nakonec 

                                                             
539 KUKLÍK: 1996, s. 17–18. 
540 TOMÁŠEK, KVAČEK: 1995, s. 73. 
541 TOMÁŠEK, Dušan. Deník druhé republiky. Praha: Naše vojsko, 1988, s. 41. 
542 VANĚK: 1994, s. 115. 
543 SRBA: 2003, s. 233. 
544 Štefan Osuský (1889–1973) byl jmenován prvním řádným vyslancem Československé republiky ve Francii 
v roce 1921 a úřad zastával až do června 1940, kdy zemi obsadili Němci. V roce 1939 jednal s francouzskou 
vládou o vytvoření československé armády ve Francii, byl členem Československého národního výboru 
v Paříži a v letech 1940–1942 členem československé exilové vlády v Londýně i členem Státní rady. Po 
zásadních sporech s Edvardem Benešem a některými dalšími politiky odešel do USA, kde zůstal i po válce. 
(DEJMEK: 2013, s. 178–179.) 
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v polovině listopadu jako „orgán, který je kompetentní reprezentovat československý lid 

v zahraničí a organizovat a řídit československou armádu ve Francii tak, jak byla obnovena 

podle československo-francouzské smlouvy z 2. října 1939“545, výměnou dopisů mezi 

Osuským a premiérem Daladierem uznala francouzská vláda a o něco později i vláda 

v Londýně. Ani jedna z vlád ovšem prozatím nedeklarovala, že by výbor mohl v zahraničí 

reprezentovat nejen československý národ, nýbrž také československý stát. 546   

 

Do čela výboru se dostal Beneš, který ale dál zůstával v Londýně, členy byli generál Sergěj 

Ingr, Eduard Outrata, Hubert Ripka, Jan Šrámek a generál Rudolf Viest, posléze přibyl ještě 

Juraj Slávik a nakonec i Štefan Osuský, jehož členství si francouzská vláda vymínila.547 

Beneš se snažil začlenit do výboru už v listopadu 1939 i Jana Masaryka a narušit tak 

hegemonii pařížských emigrantů, pokus se však nezdařil a Jan Masaryk i nadále ve výboru 

chyběl. Mezi emigranty v Británii vyvolalo „vítězství orientace čistě francouzské“548 

rozladění a o tom, že Masarykova absence je chyba, byl přesvědčen i Jaroslav Stránský: 

„Důvod – že se jmenuje Masaryk a že si toho Beneš přál. Je-li kdo uznán za vůdce, musí mu 

býti přiznáno právo volit spolupracovníky.“549  

 

Přesto Beneš žádal, aby mu Masaryk pomáhal při jednáních s britskými úřady a politiky a 

využíval svých konexí, které si v Londýně vytvořil během své vyslanecké služby, neboť si 

dobře uvědomoval, že „jeho [Masarykovo] jméno v emigraci začíná fungovat jako symbol 

kontinuity první republiky“550. Ze stejného důvodu jej coby nositele jména s programem 

pokrokové, sociální a lidské demokracie později Beneš ve své poslední vůli sepsané v roce 

1943 před cestami do USA a do Sovětského svazu určil jako svého nástupce na postu 

prezidenta.551 Masaryk však dosud formálně nezastával žádnou funkci: „…já jsem ochoten, 

ale nevím, jako co tam mám chodit. Já nejsem výbor, nejsem vyslanec, nejsem nic tady u 

vás, to nejde.“552 V Londýně měl přesto stále mimořádnou pověst – i proto ho BBC 

požádala, aby pravidelně promlouval v československém vysílání.553 

 

 

 
 

                                                             
545 KUKLÍK: 1996, s. 39.  
546 Tamtéž, s. 39–41. 
547 Tamtéž, s. 38–39. 
548 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 54. 
549 Tamtéž, s. 55. 
550 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 154. 
551 TÁBORSKÝ: 1993, s. 225, 231. Učinil tak navzdory svému přesvědčení, že by Masaryk nebyl pro tak vysoký 
úřad vhodným kandidátem. Ostatně pochyboval i o tom, zda by měl Masaryk zastávat po válce post ministra 
zahraničních věcí. (TÁBORSKÝ: 1993, s. 226, 230.) 
552 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 111. 
553 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
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3.5 Ministrem zahraničních věcí v exilové vládě 
 

V červnu 1940 Masaryk znovu odjel do USA, aby Američany svými projevy zaujal pro 

podporu okupovaného Československa, povzbudil americké krajany a poděkoval jim za 

pomoc pro československý odboj a propagoval Československo i na Světové výstavě v New 

Yorku, kde se země rok a půl svým pavilonem, dostavěným po 15. březnu 1939 díky 

finanční pomoci krajanské i americké veřejnosti,554 prezentovala, a to navzdory tomu, že 

fakticky zrovna neexistovala.555 Do USA Masaryk dorazil právě ve dnech, kdy se pod 

nacistickým tlakem zhroutila Francie a kdy Británie začala přijímat evakuované 

československé vojáky, kteří Británii mohli pomoci v situaci, kdy se země v boji proti 

Hitlerovi ocitla takřka osamocena. 

 

Československá armáda tak měla zásadní podíl na diplomatickém úspěchu Edvarda 

Beneše, 556  který v létě 1940 dosáhl u britské vlády uznání alespoň prozatímní 

československé vlády. Do jejího čela se postavil Jan Šrámek a Masaryka v jeho 

nepřítomnosti Beneš jmenoval ministrem zahraničí. Masaryk však s rozhodnutím příliš 

nesouhlasil a podřídil se teprve po několika Benešových telegramech na jeho výslovnou 

žádost (Beneš navíc váhajícímu Masarykovi podobně jako Feierabendovi hrozil 

zodpovědností za ztroskotání uznání vlády, pokud místo nepřijme, a snažil se urychlit jeho 

návrat z Ameriky)557 a sám později vysvětloval, že úřad přijal pouze kvůli tomu, aby 

pomohl Benešovi, k čemuž ho otec před smrtí zavázal.558 Systematická úřednická práce ho 

nenaplňovala, 559  samotné byrokratické vedení nově budovaného ministerstva 

zahraničních věcí tak přenechával státnímu tajemníkovi Hubertu Ripkovi, zatímco sám 

pracoval mnohem raději „v terénu“, kde lobboval za československou věc: „Byl výborný 

propagátor. (…) v tom směru měl rys geniálnosti. V každé situaci věděl, co má říci, aby to 

chytlo posluchače.“ 560  Spíše než zdlouhavá politická vyjednávání či úřadování, 

administrace a řízení aparátu mu tak vyhovovala ta diplomatická ze všech nutných úloh 

ministra: „…stýkat se s lidmi, konverzovat, přesvědčovat je a získávat buď pro něco, nebo 

                                                             
554 Na zdi pavilonu si přicházející mohli přečíst nápis „Pavilon zahájený republikou Československou a byť i 
nedokončen, udržovaný americkými přáteli Československa“ a nahoře nad ním uváděl „meteorologickou“ 
předpověď pro střední Evropu prostřednictvím svého citátu Jan Ámos Komenský: „Věřím i já Bohu, že po 
přejití vichřic hněvu vláda věcí Tvých v ruce Tvé se navrátí, ó lide český.“ (BUDÍN: 1947, s. 32–33, 97–98.)  
555 Historie světových výstav. ČT24 [online]. 20. 7. 2008 [cit. 2015-02-02]. Dostupné z: http://www.ceska 
televize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/22619-historie-svetovych-vystav/. 
556 BENEŠ, Edvard. Paměti. Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství, část II. Praha: Orbis, 1947, s. 155–
156. 
557 OPOČENSKÝ, Jan. Válečné deníky Jana Opočenského. Praha: Karolinum, 2001, s. 24. 
558 FEIERABEND: 1994, s. 90–91.  
559 Což mnohem poetičtěji popisuje časopis Čechoslovák: „[Jan Masaryk] přijel mezi stihače a jistě je upřímným 
jeho přiznání, že přijel rád. Vždyť to je jistě příjemné vytržení ze spleti běžné ministerské a diplomatické práce 
ocitnouti se mezi lidmi, jichž život je jako čistý proud horské bystřiny přímý, dravý, čistý, bez klamných 
zákrutů a míst stojaté vody.“ (S. Jan Masaryk mezi stihači. Čechoslovák. 4. 12. 1942, roč. 4, č. 49, s. 8.) 
560 FEIERABEND: 1994, s. 91. 



93 
 

proti něčemu, sondovat jejich názory…“561 Riziko kompetenčních sporů sice provázelo 

součinnost Masaryka s Ripkou na ministerstvu zahraničí po většinu doby, kdy 

ministerstvo v exilu působilo,562 spolupráce však nakonec vydržela až do samotné 

likvidace československého úřadu v Londýně. 

 

Svůj ministerský slib Masaryk složil 24. září 1940, den po návratu z Ameriky, kde svůj 

pobyt několikrát prodloužil, protože viděl svoji přítomnost v USA před prezidentskými 

volbami jako prospěšnější,563 na rozdíl od prezidenta Beneše.564 Přestože ho ministerská 

práce ani debaty mezi politiky příliš nebavily, mluvil o tom, že „to ministrovství položí“565, 

a sám se označoval jako „improvisovaný zahraniční ministr“566,567 vykonával svou funkci 

až do konce faktické existence londýnské vlády na jaře 1945, kdy řízení státu vyhlášením 

Košického vládního programu převzala Národní fronta Čechů a Slováků.568 Od roku 1942 

byl Masaryk zároveň dokonce místopředsedou vlády a v posledním roce války formálně 

vedl i ministerstvo národní obrany, dokud nebyla jmenována košická vláda a jeho v této 

funkci nevystřídal generál Ludvík Svoboda.569  

 

V prvním roce svého působení v úřadu se spolu s Edvardem Benešem, Hubertem Ripkou a 

dalšími politickými představiteli zapojil do diplomatického úsilí o mezinárodní uznání 

československé vlády ze strany ostatních exilových vlád i válčících velmocí a o následné 

zneplatnění mnichovské dohody. Po prozatímním uznání britskou vládou a dominii Velké 

Británie uznalo výměnou dopisů mezi Janem Masarykem a norským ministrem 

zahraničních věcí Halvdanem Kohtem 7. října 1940 československou vládu také Norsko, 

v korespondenci z 26. listopadu a 18. prosince 1940 mezi Janem Masarykem a Charlesem 

de Gaullem zase uznala československá vláda Francouzský národní výbor generála de 

Gaulla a obě strany si navzájem vyměnily své diplomatické zástupce.570 Na podzim 1940 

uznala československou vládu i polská exilová vláda, v prosinci 1940 československá 

                                                             
561 VALENTA, Jaroslav. Ministr zahraničních věcí československé exilové vlády v Londýně. In: Jan Masaryk: 
diplomat, státník, humanista. V Praze: Vysoká škola ekonomická, [1996], s. 158. 
562 Viz například ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 284. 
563 OPOČENSKÝ: 2001, s. 36. 
564 Prezident Masaryka urgoval, aby se co nejdříve vrátil zpátky do Londýna. (NĚMEČEK, Jan a kol., ed. Od 
uznání československé prozatímní vlády do vyhlášení válečného stavu Německu 1940–1941. Praha: Ústav 
mezinárodních vztahů, 2006, s. 116–117.) 
565 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 246. 
566 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Projev Jana Masaryka ve Státní radě ze dne 23. 2. 
1944. 
567 V novoročním přání zaměstnancům exilového ministerstva zahraničních věcí Masaryk konstatoval: „Já sám 
jsem spadl do ministrování proti všem pravidlům a předpokladům a dívám se na zahraničního ministra 
s kritickým, někdy tolerantním úsměvem.“ (NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. c., Masarykovo K Novému roku 1941 
(zaministům).) 
568 Ovšem funkce ministra zahraničních věcí Janu Masarykovi zůstala i v poválečných vládách Zdeňka 
Fierlingera a Klementa Gottwalda.  
569 DEJMEK: 2013, s. 156. 
570 KUKLÍK: 1995, s. 266. 
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reprezentace obnovila diplomatické vztahy s belgickou exilovou vládou a v březnu 1941 se 

narovnaly také diplomatické vztahy s Nizozemskem.571  

 

K nejdůležitějšímu okamžiku československé diplomacie konečně došlo v červenci 1941, 

kdy Sovětský svaz, který byl po Hitlerově útoku donucen přehodnotit některá svá 

mezinárodní přátelství, a těsně po něm Británie, která tak odvracela diplomatické 

znemožnění, uznaly londýnskou vládu za plnohodnotnou vládu Československé republiky 

a Edvarda Beneše za jejího prezidenta. 18. července, „v den smluv“572, Jan Masaryk uzavřel 

československo-sovětskou dohodu s velvyslancem SSSR v Londýně Ivanem Majským a o 

čtyři hodiny později mu nótu o plném uznání československé vlády předal i britský ministr 

zahraničí Anthony Eden. Beneš ale těžko mohl být plně spokojen, protože podle Edenova 

dopisu, v němž potvrdil, že „vláda Jeho Veličenstva považuje nyní právní postavení 

presidenta vlády Československé republiky za totožné s postavením ostatních 

spojeneckých hlav státu a vlád, nyní sídlících v této zemi“573, se britská vláda zároveň 

znovu odmítla vyjádřit k prý „poněkud složité“ otázce právní kontinuity Československa 

a uznání předmnichovských československých hranic.  

 

Přesto Československo slavilo velký diplomatický úspěch, neboť na konci července 1941 

vzala československou vládu pod vlivem těchto změn v potaz i vláda USA a navzdory tomu, 

že si opět stanovila řadu výhrad a československou vládu označovala pouze jako 

prozatímní, 574  uznání vlády třemi velmocemi protihitlerovské koalice inspirovalo 

k podobnému kroku další spřízněné země.575 

 

 

3.6 Americké cesty a Lidické písně 
 

V průběhu války cestoval Jan Masaryk po Anglii, Irsku, Skotsku či Walesu a všude tam 

promlouval k politikům i k místním obyvatelům, ke studentům, k dělníkům v továrnách na 

letadla a další válečné stroje, které na rozdíl od dělníků českých v německých továrnách 

prosil, aby s výrobou pospíchali,576  ke krajanům či k jednotkám československých 

vojáků.577 Nejvíce času mu ale zabraly cesty do Spojených států a Kanady, kde svými 

                                                             
571 DEJMEK: 2012, s. 99–100. 
572 LOCKHART: 2004, s. 159. 
573 BENEŠ: 1946, s. 458–459. 
574 KUKLÍK: 1995, s. 271. 
575 Zcela uznaly Spojené státy československou exilovou vládu až na konci října 1942, kdy americký 
velvyslanec ve Velké Británii John Winant informoval Jana Masaryka, že provizorní uznání československé 
vlády se změnilo v plné a definitivní diplomatické uznání, což o dva dny později potvrdil telegram prezidenta 
Roosevelta adresovaný Edvardu Benešovi k 28. říjnu 1942, v němž ho americký prezident poprvé oslovuje 
jako prezidenta Československé republiky. (72. schůze československé vlády v Londýně, 6. 11. 1942.) 
576 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 12. 1942, 22:30 hodin. 
577 Na Masarykovy opakované návštěvy u československých letců vzpomínal i generálporučík František Fajtl, 
podle něhož piloti oceňovali hlavně ministrův humor, který „potřebovali jako soli“: „Dnes jste pro nás 
nejlepšími diplomaty. Vaše kulomety, kanonky a bomby jsou citelnější a účinnější než fraky a cylindry.“ (FAJTL, 
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řečnickými dovednostmi sloužil československým a britským zájmům,578 a při svých 

cestách navíc navštěvoval svou sestru Alici, která se ve Spojených státech léčila.  

 

V Americe „na nátlak ze strany britské, americké, tamních Čechů a prezidenta“579 působil 

také v červenci 1940, kdy se v Londýně na své vůbec první schůzi sešla prozatímní 

československá vláda, do níž byl v nepřítomnosti nominován, a do Británie se vrátil až 

v září téhož roku. Úvodní start jeho ministerstva tak zajišťoval Hubert Ripka580, podobně 

jako řídil fungování ministerského úřadu a zastupoval ministra při diplomatických 

jednáních i před Státní radou během Masarykových cest do zahraničí v následujících 

letech.581 Výjimečně místo něj promluvil i v rozhlase, jako například v březnu 1941, kdy 

Masaryk odjel na několikadenní přednáškovou cestu do Skotska.582 A v době, kdy byl 

Masaryk v Americe, v rozhlase referoval o podepsání smlouvy mezi Československem a 

Sovětským svazem.583 Při klíčových jednáních o uznání exilové vlády či naopak oduznání 

mnichovské dohody nebo právě při moskevských jednáních sehrával nadto nejdůležitější 

roli sám prezident Beneš, který byl faktickým tvůrcem československé zahraniční 

politiky.584 Proto také Masaryk například při projevu před Státní radou 31. srpna 1942 

konstatoval, že ve věci vyškrtnutí Mnichova z vokabuláře anglo-československého byl 

pouze kmotrem již narozeného děcka.585 

 

V USA Masaryk v průběhu války prožil dohromady přibližně 20 měsíců, za oceánem strávil 

dvoje Vánoce i dvě výročí 28. října: Kromě léta 1940 se v USA pracovně zdržoval také na 

podzim roku 1941, kdy z pověření vlády dorazil v čele československé delegace na 

konferenci Mezinárodního úřadu práce, na jehož newyorském zasedání Československo 

                                                                                                                                                                                   
František. Vzpomínka z války. In: Otec a syn: Tomáš Garrigue a Jan Masarykové ve vzpomínkách přátel a 
pamětníků. Praha: Společnost Jana Masaryka v nakladatelství Pragma, 2000, s. 164–166.) 
578 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 164. 
579 8. schůze československé vlády v Londýně, 27. 9. 1940. 
580 Masarykovu exilovému zástupci a konkurentovi po válce připadla funkce ministra zahraničního obchodu. 
581 DEJMEK: 2012, s. 94–95. 
582 „…ministr Masaryk vás prosí, abyste ho pro tento večer omluvili – odjel v pondělí na několikadenní 
přednáškovou cestu do Skotska, a vrátí se až v pátek do Londýna. Za týden ho zase uslyšíte. Masaryk toho má 
trochu moc. Je zahraničním ministrem a to dnes znamená především denní pilné sledování všech událostí 
mezinárodních a zároveň všeho, co se děje v naší zemi a mezi všemi Čechoslováky v celém světě, z nichž na 
tisíce jsou v nejkrušnějších poměrech. (…) Ale Masaryk není jen zahraničním ministrem československým, je 
také Janem Masarykem – Masarykem, kterého zná celá Anglie, aristokratická i lidová, celá Amerika 
Rooseveltova, Wilkieho i Hooverova. A proto nejen my političtí vaši exponenti českoslovenští, nýbrž i 
významní a nejvýznamnější Angličané, Američané a jiní naši přátelé žádají, aby promluvil tam či onde, aby 
pomohl i tam, kde je vhodné, aby vystoupil muž, který dovede chytit srdce Angličanů a Američanů.“ V části 
textu Ripkova projevu, která je přeškrtnutá, potom stojí: „Přátelé, vy, kteří mne znáte, víte, že jsem z jiného 
těsta než Jan Masaryk, a právě proto mně uvěříte, když vám řeknu, jak velký to je pro nás zisk, že v čele naší 
zahraniční politiky postavil president Beneš Jana Masaryka, k němuž anglosaský svět má důvěru a laskavé 
porozumění.“ (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 50. Rozhlasový projev Huberta Ripky ze 
dne 19. 3. 1941, 19:45 hodin.) 
583 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Rozhlasový projev Huberta Ripky ze dne 14. 12. 
1943, 11:00 hodin. 
584 VALENTA: [1996], s. 157. 
585 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Projev Jana Masaryka před Státní radou ze dne 31. 
8. 1942. 
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poprvé v oficiální funkci ministra zastupoval.586 Pobyt původně plánovaný na šest týdnů 

protáhlo množství práce, rozhovorů se státníky i diplomaty a veřejných projevů v několika 

amerických státech a v Kanadě (a nakonec i dlouhá nemoc na jaře následujícího roku)587 

na devět měsíců. Masaryk hovořil i s prezidentem Rooseveltem588 a byl žádaným hostem 

v médiích stejně jako na veřejných akcích: „Americký veřejný život je přistřižen na 

osobnosti a každá zpráva nebo článek se oceňuje podle toho, kdo za ním stojí. Je někdy až 

k smíchu, že sebemenší místní rozhlasové stanice se nabízejí vysílat ty a ony zprávy, 

týkající se Československa, ale pouze s podmínkou, že je pronese do rozhlasu Jan Masaryk 

sám. (…) Podobně je tomu i s manifestacemi, schůzemi, bankety a večeřemi, jichž je jen 

v New Yorku znám pěkný počet za týden. Od chvíle, kdy Masaryk – již před několika měsíci 

– začal na těchto manifestacích vystupovat jako řečník, nepřejde téměř žádná taková 

událost, aniž pořadatelé žádají o jeho účast.“589 Krajanské New Yorské listy po jeho 

únorové cestě do Toronta konstatovaly, že „po každé jeho návštěvě je pozorovat v celé 

Kanadě zvýšený zájem o Střední Evropu, projevující se většinou počtem zpráv o ČSR i o 

sousedních státech v denním tisku a novými úvahami v periodických časopisech“.590 O 

množství Masarykovy práce ve prospěch československé věci referoval i Jaromír Nečas, 

který se z Ameriky vrátil o několik měsíců dříve, a dodával: „Čím déle bude v Americe, tím 

lépe pro nás.“591 Sám Masaryk k tomu podotkl: „Jsem tu bohužel jediný, který má ohlas. 

(…) Budeme musit vážně přemýšlet na to někoho zde mít, kdo by skutečně měl vliv. 

Nemluvím za sebe, jsem zde intensivně nerad, ale Amerika bude hrát roli čím dál větší a 

nepřátel je tu dost.“592  

 

Od poloviny října 1941 do konce března 1942 Masaryk veřejně vystoupil při 180 různých 

příležitostech,593 a za celých devět měsíců pronesl podle svých sekretářů 154 projevů.594 

V československém vysílání londýnského rozhlasu ho po dobu jeho nepřítomnosti 

nahradil Jaroslav Stránský: „Nějaký čas teď budete ve středu večer slýchat z Londýna 

místo Jana Masaryka jen náhradní hlas, protože Masaryk odejel z uložení presidenta 

Beneše a vlády ve zvláštním poslání do Ameriky. Až tam své práce skončí, shledáte se 

znovu s jeho týdenním posudkem událostí, v němž se k vám spoutaným vždy z daleka 

                                                             
586 Součástí československé výpravy byl také státní ministr Jaromír Nečas, za zaměstnavatele továrník 
Moravec, za zaměstnance Josef Kosina a jako poradce Josef Bělina. (32. schůze československé vlády 
v Londýně, 19. 9. 1941.) 
587 60. schůze československé vlády v Londýně, 10. 7. 1942.  
588 Nesign. President Gets News of Czech Situation. The New York Times. 13. 2. 1942, roč. XCI, č. 30 701, s. 8.  
589 MZ. Jan Masaryk ve Spojených státech. Čechoslovák. 8. 5. 1942, roč. 4, č. 19, s. 4. 
590 NA, Zahraniční tiskový archiv. Jan Masaryk v Kanadě. New Yorské Listy. 26. 2. 1942. 
591 44. schůze československé vlády v Londýně, 26. 1. 1942. 
592 NA, fond Londýnský archiv – sbírka dokumentů. Dopis Jana Masaryka Edvardu Benešovi ze dne 19. 12. 
1941. 
593 MZ. Jan Masaryk ve Spojených státech. Čechoslovák. 8. 5. 1942, roč. 4, č. 19, s. 4. 
594 TENAX. Jan Masaryk v Londýně. Čechoslovák. 10. 7. 1942, roč. 4, č. 28, s. 3. U příležitosti výročí 15. března 
Masarykovo jméno dokonce tvořilo tajenku v křížovce v několika amerických novinách. (NA, Zahraniční 
tiskový archiv. Cross-Word Puzzle. Philadephia Record. 16. 3. 1942.) 
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vracel svobodný výraz vašich vlastních myšlenek, vašeho humoru, vaší bolesti, vašeho 

hněvu, vaší lásky.“595 

 

Beneš ho pověřil úkolem navštívit za mořem české, slovenské i karpatoruské krajanské 

spolky a získat je pro podporu londýnské vlády i pro československou armádu, Britové 

zase doufali, že Masarykova propagační činnost – jeho projevy v americkém rozhlase, 

články v novinách, veřejná vystoupení a politická jednání – dokáže „zpracovat americkou 

veřejnost“596, jak to vyjádřil Hubert Ripka, tedy pohnout s americkým veřejným míněním, 

které se k americké účasti ve válce po boku Británie dosud stavělo velmi ostražitě. 

„Podvědomě cítili, že to bez nich nepůjde, ale ve velkých oblastech, jako na příklad na 

středním západě, se tomuto pojetí houževnatě bránili…“ podotkl Masaryk v jednom 

z rozhovorů v květnu 1942.597 Právě americký farmářský středozápad považoval na rozdíl 

třeba od mezinárodní metropole, jakou byl New York, za vlastní Ameriku, kterou bylo 

třeba o nutnosti zapojit se do války přesvědčit.598 „Nenápadný“ apel se stal vytrvalou 

konstantou Masarykových amerických projevů: „Jsem velmi vděčen, že svoboden jsem 

s vámi na náš národní svátek a jsem šťasten, když vidím, že vy, Američané, si uvědomujete 

svou povinnost rychle a úspěšně pomoci Velké Británii a jejím spojencům. Jsem si 

naprosto jist, že Hitler bude poražen. Záleží to z velké míry na rozhodnutí Ameriky, jak 

brzy objeví se na obzoru svítání dne svobody.“599  

 

V tomto bodě Masarykovi práci výrazně usnadnili Japonci; osobně tak přímo na místě 

sledoval definitivní vstup Spojených států do války po japonském útoku na americkou 

námořní základnu Pearl Harbor 7. prosince 1941.  

 

Totální změnu společenské atmosféry ve Spojených státech později popsal jako „obrození 

celého kontinentu“: „Viděl jsem, kterak z neutrálů se stávají spojenci, kterak země míru se 

stává zemí války, jak mírový průmysl se přeměňuje v obrovský válečný stroj, jak pasivní 

pozorovatelé se stávají aktivními bojovníky. Když jsem přijel do Ameriky, byl strýček Sam 

neutrálním divákem gigantického evropského zápasu. Ovšemže strýček Sam pomáhal 

svým přátelům, kde jen mohl. Když jsem po devíti měsících odjížděl, strýček Sam si 

vykasal rukávy a přikročil k dílu. Tak tam stál a hrozil Adolfu Hitlerovi přes oceán: ‚Jen 

počkej, až se na tebe dostanu.‘ Bylo po posledních nadějích smiřovatelů. Ve svém prvním 

rozhlasovém projevu po návratu do Londýna mohl jsem našim doma říci, že tragická 

kapitola Mnichova je navždy uzavřena.“600  

 

                                                             
595 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 50. Rozhlasový projev Jaroslava Stránského ze dne 15. 
10. 1941, 21:45 hodin. 
596 23. schůze československé vlády v Londýně, 25. 4. 1941. 
597 Nesign. Rozhovor s Janem Masarykem. Čechoslovák. 8. 5. 1942, roč. 4, č. 19, s. 4. 
598 60. schůze československé vlády v Londýně, 10. 7. 1942.  
599 Nesign. Americký kabelogram: Masarykovo prohlášení. Čechoslovák. 31. 10. 1941, roč. 3, č. 44, s. 10. 
600 MASARYK: 1946, s. 178. 
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Nová etapa bojů však před Masaryka postavila i nové problémy, jako když vazalské 

Slovensko po vzoru Německa vyhlásilo Spojeným státům válku a na Masarykovi bylo, aby 

v Americe „zastavil řeči pro vyhlášení války Slovensku“601, „aby nám všechny Slováky 

neprohlásili za ‚enemy alliens‘“ 602 , k čemuž prý „musil vynaložit všechny styky 

s Rooseveltovou rodinou“603. 

 

Ještě během pobytu v Americe ho zasáhla zpráva o nacistickém vyvraždění Lidic (a později 

i Ležáků) po úspěšném atentátu československých parašutistů na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha. Vyhlazení Lidic veřejně odsoudil v rozhlasovém 

interview s Jamesem McDonaldem na stanici WJZ v New Yorku 15. června 1942, kde využil 

svůj prostor k tomu, aby vzdálenou československou vesnici uprostřed Evropy přiblížil 

americkým posluchačům šokovaným cílenou likvidací civilistů, a zároveň k tomu, aby 

vyzval k dalšímu boji proti německému teroru: „Přestože, jak snadno pochopíte, je 

mučednictví Lidic velmi blízké mému srdci, vím, že je to jenom jeden případ ze špinavého 

řetězu barbarských hrůz. (…) Mám však dojem, že tento případ zároveň slouží velmi 

dobrému účelu, jakkoli je to tvrdé takto se vyjádřit, neboť krystalizuje a vyjasňuje veřejné 

mínění. Jinými slovy dává na vědomí, že konečně nadešel den, kdy si všichni 

uvědomujeme, proti jaké bestii bojujeme.“604  

 

Ve svém prvním středečním projevu po návratu do Londýna pak prohlásil před svými 

posluchači v protektorátu: „I ti nejzaostalejší pochopili, že oko za oko a zub za zub není jen 

biblická průpovídka, nýbrž neodvolatelná, střízlivá skutečnost. Svatí z Lidic a z Ležáků 

svou nevinnou krví navždy zavázali všechny slušné lidi na celém světě.“605 

 

V Americe lidické události vybudily ohromnou vlnu solidarity s okupovaným národem a 

staly se symbolem útlaku, na který se nesmí zapomenout. The New York Times 30. června 

napsaly, že malá vesnice vykonala svým zničením víc pro svobodu Evropy než velká Paříž, 

která v roce 1940 kapitulovala, aby zachránila svoje budovy neporušené.606 Lidice se 

dostaly do všech novin, do rozhlasu a literatury i do symfonické básně Bohuslava Martinů, 

po vybité české vesnici se pojmenovávaly novorozené děti a ty, které už svoje jméno měly, 

se ve školách učily název české obce správně vyslovovat, za lidické oběti se v kostelech 

sloužily zádušní mše a o událostech v protektorátu, které atentát odstartoval, vznikly v 

Americe už v roce 1943 první dva hrané filmy (byť oba se skutečností inspirovaly spíše 

volně): Hangmen Also Die! (I katové umírají!) původem rakouského režiséra Fritze Langa 

                                                             
601 60. schůze československé vlády v Londýně, 10. 7. 1942. 
602 NA, fond Londýnský archiv – sbírka dokumentů. Dopis Jana Masaryka Edvardu Benešovi ze dne 19. 12. 
1941. 
603 96. schůze československé vlády v Londýně, 1. 7. 1943. 
604 MASARYK, Jan. Jan Masaryk: projevy Jana Masaryka v Americe. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2000, s. 
76–78. 
605 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 7. 1941, 22:45 hodin. 
606 Nesign. Lidice, Illinois. The New York Times. 30. 6. 1942, roč. XCI, č. 30 838, s. 36.  
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podle scénáře Bertolta Brechta a Hitler’s Madman původem německého režiséra Douglase 

Sirka.607,608  

 

Brzy se začaly ozývat hlasy, aby jméno Lidice převzala některá z amerických obcí. Na 

návrh Chicago Sun se novými Lidicemi stala obec Marquette Gardens u města Joliet ve 

státě Illinois. 12. července se na místě konala demonstrace, jíž se zúčastnilo na 20 tisíc lidí 

a krajanské delegace z celých Spojených států, a československý vyslanec Vladimír Hurban 

tu odhalil pomník Lidice žijí, na němž stálo: „Památce občanů Lidic v Československu, 

zničených barbarstvím, ale žijících na věky v srdcích stoupenců svobody, byl zřízen tento 

pomník svobodným americkým národem v Lidicích, Illinois.“609 Podle vlastních slov se měl 

akce zúčastnit i Masaryk, ale spěchal v té době už s návratem do Londýna.610  

 

Shodou okolností ale i on sám stál za jedním z důležitých propagačních aktů. Právě na jaře 

1942 připravovala firma RCA Victor album českých, moravských a slovenských lidových 

písní, které s Masarykovým klavírním doprovodem nazpívala jeho dlouholetá přítelkyně 

sopranistka Jarmila Novotná, tak jako je kdysi zpívala v Lánech Tomáši G. Masarykovi. Na 

nápad společné desky je navedl kritik The New York Times Olin Downes, když je jednou 

zaslechl na večeři u společných přátel.611 Nahrávku dokončovali právě v době, kdy se do 

celého světa rozšířila zpráva o nacistické odvetě v Lidicích, a tak ji jako Lidické písně 

věnovali „lidem té nebohé vesnice, kteří nikomu neublížili, a přesto zaplatili tak strašlivou 

cenu“.612 Na obal alba Masaryk napsal: „Lidová píseň je nejčistším vyjádřením lidské duše. 

Všechny svobodné písně jsou ve velkém nebezpečí, včetně těch vašich amerických. 

Vzpomeňte si na to, až budete poslouchat tyto melodie. *** Vrátit tyto a jim podobné písně 

zpět do okupovaných zemí Evropy je jedním ze základních důvodů našeho boje. Píseň se 

vytratila z českých, polských a jugoslávských polí a hor a slovy našeho básníka ‚není 

většího trestu, než když lidu seberou jeho píseň‘613. Tento trest byl vyměřen milionům 

                                                             
607 KOPAL, Petr. Atentát a Lidice: hrané filmy o Protektorátu. Paměť a dějiny. 2012, roč. 6, č. 2, s. 128. 
608 Douglas Sirk (původním jménem Claus Detlef Sierck, respektive Hans Detlef Sierck) odešel z Německa 
v roce 1937 kvůli své ženě, která byla židovského původu, Fritz Lang, po matce rovněž židovského původu, 
opustil Německo už v roce 1934, a to poté, co se rozvedl se spisovatelkou a scenáristkou Theou von Harbou, 
v té době již členkou NSDAP, a poté, co mu Joseph Goebbels nabídl místo uměleckého ředitele UFA, tj. 
faktického šéfa německého filmového průmyslu. (BARSON, Michael. Douglas Sirk. Encyclopædia Britannica 
[online]. 9. 4. 2014 [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/546622/ 
Douglas-Sirk; BARSON, Michael. Fritz Lang. Encyclopædia Britannica [online]. 17. 11. 2013 [cit. 2015-03-12]. 
Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/329603/Fritz-Lang.) 
609 BUDÍN: 1947, s. 130. 
610 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 7. 1942, 22:45 hodin. 
611 NOVOTNÁ, Jarmila a KRÁLÍK, Jan. Byla jsem šťastná. Praha: Melantrich, 1991, s. 169–170.  
612 TAUBMAN, Howard. RECORDS: OF LIDICE: Miss Millay's Poem and Album of Czech Folksongs Recall Nazi 
Crime. The New York Times. 4. 4. 1943, roč. XCII, č. 31 116, s. 183. Jarmile Novotné v květnu 1943 poslal sám 
Edvard Beneš děkovný dopis za to, „že svým krásným uměním a propagací československého umění vůbec ve 
Spojených státech velmi pomáháte naší národní věci (…) Tak by měl býti každý náš člověk na svém místě.“ 
(NOVOTNÁ, KRÁLÍK: 1991, s. 181.) 
613 Masaryk zde má na mysli pravděpodobně prostřední čtyřverší básně Vítězslava Hálka z básnického cyklu 
Večerní písně: „Soud boží na se národ zve, jenž pěvce své ctít neví, a nejstrašnější kletbou jest, když Bůh 
odejmul zpěvy.“ (HÁLEK, Vítězslav. Večerní písně [online]. Praha: Městská knihovna v Praze, 2011 [2015-03-
12]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/65/01/18/vecerni_pisne.pdf, s. 66.) Poslední čtyřverší 
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nevinných v zahraničí. Kéž máme dost odhodlání udělat vše, co je v našich silách, ještě víc, 

než je v našich silách, abychom zkrátili tento zápas dobra proti zlu. A až znovu postavíme 

Lidice, tyto písně se vrátí skrze ryzí české a slovenské ovzduší očištěné jednou provždy od 

ničitelů hudby.”614  

 

Na londýnskou půdu se Masaryk vrátil začátkem července 1942. Výsledky jeho působení 

v zámoří ocenil i jeho britský protějšek ministr Eden, který mu 7. července na slavnostním 

obědě jménem své země oficiálně poděkoval „za všechnu pomoc, kterou prokázal britské 

věci za svého působení ve Spojených státech“.615  

 

Už na konci června 1942 Eden poprvé označil Mnichov za neplatný a 5. srpna 1942 

ministru Masarykovi adresoval dlouho očekávaný dopis, v němž deklaroval, že „vzhledem 

k tomu, že Německo úmyslně zničilo ujednání o Československu z roku 1938, na kterých 

vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království byla účastna, považuje se vláda Jeho 

Veličenstva za zbavenu jakýchkoli závazků v této věci. Při konečné úpravě 

československých hranic na konci války nebudou na její stanovisko mít vliv žádné změny, 

které se staly v těchto věcech jak v roce 1938, tak i později.“616 Ještě tentýž den Masaryk 

Edenovi zaslal odpověď, v níž označil britskou notu za „vysoce významný akt 

spravedlnosti vůči Československu“: „Mnichovská dohoda může býti nyní považována 

mezi našimi státy za mrtvou.“617 Diplomatický úspěch ale nedokázal dostatečně překrýt 

trauma Lidic, Ležáků a poprav v protektorátu a tak jako jiní i Masaryk přiostřil své výroky 

namířené proti Němcům – v červenci 1942 citoval Daily Telegraph jeho slova: „Válka 

nebude moci být prohlášena za skončenou, dokud poslední říšský úředník a také poslední 

říšský voják nebudou vykopnuti z Československa, živí nebo mrtví – ale raději mrtví.“618  

 

Do Spojených států se Masaryk později vypravil ještě několikrát, znovu tu působil od 17. 

října 1943 do 10. února 1944, 619  jednal s prezidentem Rooseveltem a mezi 44 

zúčastněnými státy Československo společně s dalšími exilovými politiky zastupoval na 

konferenci Správy Spojených národů pro pomoc a obnovu (United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration) o bezprostřední poválečné pomoci pro země postižené 

válečným strádáním. „Počátkem října 1943 mne volala naléhavá práce opět do Spojených 

států. Zastupoval jsem tu svou zemi, když byly kladeny základy velkorysé organisace 

UNRRA. Zatímco spojené národy promýšlely problémy, které je očekávají po osvobození 

                                                                                                                                                                                   
téže básně použil již dříve v jednom ze svých rozhlasových projevů, v němž při příležitosti 100. oslav 
narozenin Antonína Dvořáka hovoří o kráse české hudby, podrobněji viz kapitolu 5.4.1.3.  
614 TAUBMAN, Howard. RECORDS: OF LIDICE: Miss Millay's Poem and Album of Czech Folksongs Recall Nazi 
Crime. The New York Times. 4. 4. 1943, roč. XCII, č. 31 116, s. 183. 
615 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 169. 
616 BENEŠ: 1946, s. 473–474. 
617 Tamtéž, s. 474–475. 
618 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 172. 
619 Na schůzi vlády 8. října sice avizoval, že musí do Ameriky na týden a vrátí se, bude-li potřeba. Nakonec jeho 
cesta trvala čtyři měsíce. (106. schůze československé vlády v Londýně, 8. 10. 1943.) 
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Evropy, Spojenci postoupili o velký krok na cestě k tomuto osvobození,“ poznamenal 

k tomu Masaryk v knižním vydání svých projevů.620 

 

Na jaře 1944 se v Americe znovu sešel s Rooseveltem a s československou delegací se 

zúčastnil konference Mezinárodního úřadu práce ve Philadelphii: „Už zase odjíždím do 

Ameriky. Věřte mi, stokrát raději bych jel do Prahy621 – ale i toho se dočkám, dá-li Pán Bůh 

zdraví.“622 Z konference se vrátil v červenci: „Hlásím se vám po návratu z Washingtonu (…) 

Jako obvykle sešel jsem se s presidentem Rooseveltem, jako obvykle našel jsem v něm 

vašeho oddaného přítele.“623  

 

A na samém konci války, v dubnu 1945, odjel do USA znovu, tentokrát na konferenci v San 

Francisku, kde byla podepsána charta zakládající Organizaci spojených národů.624  

 

 

3.7 Masaryk, Československo, Polsko a Sovětský svaz 
 

V létě 1942 došlo ještě k jedné zásadní výměně názorů, v níž Masaryk figuroval, mezi 

československou reprezentací a jednou z protihitlerovských velmocí. 15. července se 

setkal se sovětským vyslancem Alexandrem Bogomolovem, jehož prostřednictvím Moskva 

odmítla dlouhodobé plány československé a polské exilové vlády v Londýně na vytvoření 

poválečné konfederace Československa a Polska, která by byla silnější a propříště lépe 

čelila (germánskému) nebezpečí. 625  Zástupce Sovětského svazu, na nějž polská 

reprezentace pohlížela s důkladným podezřením vzhledem k tomu, že se v září 1939 

v historii už poněkolikáté pokusil Polsko rozporcovat, ovšem zdůraznil, že Moskva je proti 

sbližování Československa s Polskem.626 „Je jasné, co chtějí dosáhnout, rozdělit nás a 

Poláky, a jít proti Polákům,“ konstatoval Beneš.627 V žádném případě politika sbližování 

obou zemí nemohla ladit se sovětskými zájmy ve střední Evropě. Edvard Beneš se ale 

rozhodl upřednostnit spokojenost Sovětského svazu před vyjednáváním svazku s Poláky 

komplikovaným mimo jiné hraničními spory a společná jednání o konfederaci 

v následujícím roce postupně skončila fiaskem.  

 

Sovětsko-polské vztahy navíc vygradovaly, když v noci z 12. na 13. dubna 1943 německý 

rozhlas ohlásil nález hromadných hrobů 20 000 polských důstojníků u Smolenska, které o 

dva roky dříve zavraždila sovětská NKVD. 15. dubna Sovětský svaz obvinění odmítl a svalil 
                                                             
620 MASARYK: 1946, s. 263. 
621 V původním dochovaném textu projevu je místo Prahy uveden Užhorod, tedy: „…stokrát raději bych jel do 
Užhorodu…“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 4. 1944, 20:45 hodin.) 
622 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 4. 1944, 20:45 hodin. 
623 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 7. 1944, 20:45 hodin. 
624 VANĚK: 1994, s. 187–188.  
625 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 187. 
626 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 278. 
627 Tamtéž. 
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vinu na Němce, 17. dubna však polská exilová vláda požádala o prošetření Mezinárodní 

červený kříž. Sovětský svaz reagoval odmítnutím komise Mezinárodního červeného kříže, 

polskou vládu v Londýně nařkl ze spolupráce s nacisty a přerušil vzájemné diplomatické 

styky.628  

 

Jakákoli možnost pro zlepšení vztahů se SSSR či pro opětovné navázání intenzivní 

spolupráce s československou exilovou vládou definitivně zmizela o rok později, když byl 

v červenci 1944 v Moskvě s výraznou sovětskou pomocí ustaven Polský výbor národního 

osvobození složený z polských levicových politiků žijících v SSSR v čele s Edwardem 

Osóbkou-Morawskim, který v osvobozeném Lublinu vyhlásil svůj manifest, jímž se ujal 

moci na osvobozeném polském území.629 Zatímco polská exilová vláda výbor odmítla jako 

uzurpátorský orgán, „který nikoho nereprezentuje a je pouze výrazem pokusu vnutit 

Polsku politické vedení, které se neshoduje s vůlí naprosté většiny“, Sovětský svaz, který 

dál ignoroval londýnskou reprezentaci, s tzv. lublinským výborem navázal diplomatické 

vztahy a 4. ledna 1945 jej uznal za faktickou prozatímní polskou vládu.630 Několikaměsíční 

tlak Sovětského svazu prostřednictvím československého vyslance Zdeňka Fierlingera631, 

aby k témuž přistoupila i československá vláda, v průběhu ledna vygradoval a uznání ze 

strany Československa se Sovětský svaz rozhodl spojit s prověrkou československo-

sovětského přátelství. Důrazně přitom varoval, že „brzy bude na tento důkaz přátelství 

pozdě, neboť otázka uznání bude tak či onak vyřešena“.632 S vědomím, jak snadno by mohl 

SSSR vytvořit podobnou komunistickou vládu i pro Československo a nahradit vládu 

z Londýna, které by kvůli rozděleným sférám vlivu Západ nepomohl, uznala nakonec 

novou polskou vládu 30. ledna 1945 i československá exilová vláda.633 A tento krok sice 

velmi stručně, ale dostatečně veřejně podpořil i sám Masaryk.634 

 

                                                             
628 NĚMEČEK, Jan. Od spojenectví k roztržce: vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945. 
Praha: Academia, 2003, s. 211–212.  
629 Tamtéž, s. 260. 
630 Tamtéž, s. 260, 283. 
631 Zdeněk Fierlinger (1891–1976) působil v SSSR jako vyslanec od října 1937, na konci roku 1939 byl 
vypovězen, po obnovení diplomatických vztahů obou zemí v červenci 1941 se do Moskvy vrátil. Než aby 
obhajoval a prosazoval československé zájmy, stále více se měnil v mluvčího sovětské politiky a nedbal 
opakovaných Masarykových výzev k tomu, aby jednal v souladu s politikou londýnského vedení. 
Nespokojenost exilové vlády vyvrcholila, když bez jejího vědomí a souhlasu zaslal pozdravný telegram nově 
vzniklému Polskému výboru národního osvobození v létě 1944, čehož využila sovětská i nacistická 
propaganda. Sovětské vedení již ale prakticky neumožnilo československé vládě, aby jeho oblíbeného a 
užitečného velvyslance odvolala. V březnu 1945 byl v Moskvě jmenován předsedou poválečné vlády (do 
června 1946), zároveň byl i předsedou sociální demokracie (do října 1947), v níž byl zastáncem co nejtěsnější 
spolupráce s KSČ. Po únoru 1948 byl znovu dosazen do čela sociálně demokratické strany a poté, co ji pohltila 
KSČ, se dostal do předsednictva KSČ, kde zůstal až do 70. let. Od června 1948 působil jako jeden 
z místopředsedů vlády Antonína Zápotockého, v letech 1954–1964 byl předsedou Národního shromáždění. 
(DEJMEK: 2013, s. 62–63.) 
632 NĚMEČEK: 2003, s. 286–287. 
633 Tamtéž, s. 287–288. 
634 Masaryk se omezil prakticky pouze na toto prohlášení: „Slyšeli jste, že vláda Republiky Československé 
uznala prozatímní vládu lublinskou resp. varšavskou. Důležité a správné rozhodnutí.“ (Rozhlasový projev Jana 
Masaryka ze dne 31. 1. 1945, 20:45 hodin.) Londýnským komunistům to nestačilo: „Masaryk vyvolával dojem, 
jako by ustupoval hrozbě, nátlaku, nepřímému diktátu, ač zcela neoprávněně.“ (LAŠTOVIČKA: 1960, s. 471.) 
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Ačkoli na SSSR od počátku války nepohlížel právě s důvěrou a kriticky sledoval i Benešovy 

velké naděje, které prezident vkládal do sovětské účasti ve válce, nakonec se také Masaryk 

podvolil pragmatickému stanovisku, že je třeba být Rusům a jejich armádě vděčný a co 

nejlépe s nimi spolupracovat. Zprvu opatrnou, avšak v posledních měsících války již zcela 

evidentní změnu orientace lze velmi dobře vyčíst i v jeho rozhlasových projevech, ačkoli 

hned v tom prvním předneseném po Hitlerově útoku na SSSR se jistil především konáním 

jedné z největších západních autorit: „Winston Churchill, kterému nikdy odvaha neschází, 

řekl, že vítá Rusko mezi ochránci toho, co nám je nejsvětější – svobody. Já souhlasím 

s Molotovem, který mluvil o demokracii, souhlasím s Churchillem, který po 25 letech 

odporu ke komunismu pronesl slovo, které zase přišlo v pravý čas. Zničme Hitlera a pak se 

dohodneme!“635 Mnohem dál už zašel o tři roky později, když promluvil k 27. výročí ruské 

revoluce: „Před dvacetisedmi roky se zrodilo nové Rusko. Dnes již víme, že ideály, které 

podnítily velkou revoluci, daly nejen jemu, ale celému světu myšlenkový impuls, jenž měl a 

bude mít trvalý vliv na život všech národů a států. Svět se z nich bude vždy učit, opravovat, 

doplňovat, zlepšovat, ať už s její myšlenkovou soustavou plně souhlasí nebo ne. Zvlášť my 

nezapomeneme, jak mocnou vzpruhou byla ruská revoluce pro zápas náš a všech 

slovanských národů proti německému imperialismu.“636 Projev nezůstal nepovšimnut u 

protektorátních propagandistů, zvláště z něj těžil Emanuel Moravec.637 

 

Vyvrcholením Benešova proruského směřování v zahraniční politice byl podpis 

československo-sovětské smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 

v prosinci 1943, na jejíchž přípravách se Masaryk podílel.638 Poslední fáze vyjednávání ani 

samotného aktu podepisování smlouvy, s níž dlouho zásadně nesouhlasila britská strana, 

se už ale neúčastnil a Beneše na cestě do Moskvy nedoprovázel, protože v té době znovu 

pobýval ve Spojených státech, tentokrát jako vedoucí československé delegace na 

konferenci UNRRA.639 Smlouvu podepsal československý velvyslanec Zdeněk Fierlinger a 

sovětský ministr zahraničních věcí Vjačeslav Molotov za Benešovy a Stalinovy přítomnosti.  

 

Obrat v mezinárodní orientaci Československa ovšem Masaryka dostihl i za oceánem a 

Sovětský svaz byl klíčovým tématem při Masarykově audienci u prezidenta Roosevelta 4. 

února 1944. Jemu Masaryk vysvětloval pozadí smlouvy tak, že „my všichni bychom šli 

raději s Ruskem jakkoliv než s Němci. U nás kdokoliv po Hitlerovi bude vítán.“640 K tomu 

dodal, že Československo je geograficky Rusku velmi blízko a musí to brát v potaz. Kdyby 

bylo Čechoslováků sto třicet milionů, byla by jejich pozice podstatně jednodušší, podle 

                                                             
635 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 6. 1941, 22:45 hodin. 
636 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 7. 11. 1944, 20:45 hodin. 
637 MORAVEC, Emanuel. Syn proti otci. Lidové noviny. 12. 11. 1944, roč. 52, č. 303, s. 1.   
638 104. schůze československé vlády v Londýně, 24. 9. 1943. 
639 Dalšími členy delegace měl být ministr František Němec a zástupci ministerstva obchodu, sociální péče, 
ministerstva zemědělství a hospodářské obnovy. (106. schůze československé vlády v Londýně, 8. 10. 1943.) 
640 Je na zvážení, zda je to skutečně chvála Sovětského svazu, jak to interpretuje Pavel Kosatík a Michal Kolář. 
(KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 195.) 
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jeho slov však Rusové projevili svoji dobrou vůli a poskytli Československu všechny 

nezbytné garance.641 Před Státní radou pak prohlásil, že jeho přítomnost v Americe v době 

podpisu smlouvy byla ku prospěchu věci: „Mohl jsem na všech možných místech podat 

potřebná vysvětlení, mohl jsem o naší spolupráci se Sovětskou říší mluvit 

s nejdůležitějšími americkými novináři a komentátory jako ku příkladu Walter Lipmanem, 

Dorothy Thompson, paní MacCormickovou, Elmer Daviesem, jakož i šéfredaktory 

vedoucích denních listů v hlavních městech amerických až po Chicago.“642 Podle Bohuslava 

Laštovičky se v té době Masaryk stále domníval, že Československo si své domácí poměry 

po válce upraví „po svém“, tj. „po vzoru Západu“.643  

 

 

3.8 Poslední válečné měsíce 
 

Zatímco první část roku 1944 strávil z velké části pracovně v Americe, druhá polovina 

roku 1944 byla pro Masaryka ve znamení velkého pracovního vypětí v exilové vládě i 

neštěstí v rodině. Od 19. září zastával kromě funkce místopředsedy vlády a ministra 

zahraničních věcí i post ministra národní obrany, na němž nahradil dosavadního ministra 

Sergěje Ingra, který byl jmenován hlavním velitelem československé branné moci.644 

V srpnu 1944 Masaryka zastihla zpráva, že jeden z jeho synovců, Leonard Revilliod, který 

jako letec vstoupil do služeb RAF, se nevrátil z průzkumného letu, a v reakci na smrt 

mladšího bratra se začal zhoršovat i stav jeho druhého synovce Herberta Revillioda.645 

V prosinci nakonec sám Masaryk onemocněl a v jeho povinnostech ministra zahraničí ho 

tak jako už mnohokrát předtím zastupoval Hubert Ripka, zatímco jeho úlohu 

v ministerstvu národní obrany převzal Juraj Slávik.646 Teprve v závěru ledna 1945 se 

Masaryk znovu objevil ve vysílání BBC.647 Svůj novoroční projev pronesl ještě přímo ze 

sanatoria, kde se zotavoval.648 

 

21. února se rozloučil se svými posluchači, ačkoli, jak se ukázalo záhy, to ještě nebyl jeho 

poslední projev: „Ukončujeme důležitou, vyčerpávající ale definitivně kladnou kapitolu 

našich bouřlivých dějin. Začínáme novou, nemýlím-li se,649 snad tu nejdůležitější ode dne, 

                                                             
641 Nesign. Says He Is Not Well Enough Informed – President Sees Czech Vice Premier – Latvian Envoy Bitter 
Toward USSR. The New York Times. 5. 2. 1944, roč. XCIII, č. 31 423, s. 3. 
642 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Projev Jana Masaryka ve Státní radě ze dne 23. 2. 
1944. Upravená verze vyšla v Čechoslováku: Nesign. Československo – spojkou mezi východem a západem. 
Čechoslovák. 3. 3. 1944, roč. 6, č. 9, s. 6. 
643 LAŠTOVIČKA: 1960, s. 339.  
644 I z této funkce však byl generál Ingr na nátlak SSSR v dubnu 1945 nakonec odvolán a postaven zcela mimo 
aktivní službu. (KOLÁŘ: 1998, s. 108–109). 
645 Herbert Revillliod zemřel 13. února 1945. 
646 Hubert Ripka a Juraj Slávik pak v Londýně zastupovali Masaryka i většinu ostatních členů vlády, kteří se 
v březnu 1945 vydali do Sovětského svazu nebo do Československa.  
647 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 24. 1. 1945, 20:45 hodin. 
648 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 31. 12. 1944, 20:45 hodin. 
649 V dokumentu je věta přeškrtnutá. 
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kdy prý na Řípu stanul praotec Čech. (…) Ze všech Čechoslováků v cizině jsem snad k vám 

já mluvil nejčastěji. Děkuji vám za to, že jste mě poslouchali a že jste mně věřili stejně tak 

jako já vždycky a bez výjimky věřil vám. (…) My v zahraničí jsme měli tu ohromnou 

výhodu, že jsme žili ve svobodě, kdežto vy jste museli dlouho a dlouho tajit čistou hudbu 

duše českého a slovenského člověka. Dnes leningradští, moskevští, stalingradští, 

charkovští a kijevští, ale také londýnští a washingtonští společně jsou dohodnuti vás co 

nejdříve osvoboditi. Sovětští ukazují cestu.“650  

 

26. února 1945 podepsal spolu se Sirem Frederickem Leithem-Rossem, hlavním 

ekonomickým poradcem britské vlády, dohodu mezi Československem a UNRRou o 

bezprostřední poválečné pomoci pro obnovu československého státu a v polovině března 

doprovázel Edvarda Beneše na oficiální cestě do Moskvy, kterou sám Masaryk navštívil 

vůbec poprvé, jak mu českoslovenští komunisté v Moskvě nezapomněli připomenout,651 a 

kde se měla mezi představiteli londýnského a moskevského exilu uskutečnit jednání o 

nové československé vládě.  

 

Zatímco Beneš s manželkou a s početnou politickou a diplomatickou výpravou se 31. 

března vydal z Moskvy na Slovensko, Masaryk opustil Moskvu, kde si musel vyslechnout 

mnoho kritických komunistických hlasů na adresu svou i na adresu zahraniční politiky 

londýnské exilové vlády, už 30. března. Přes Teherán a Káhiru se ale vrátil znovu do 

Británie, odkud se měl z pověření prezidenta vypravit do USA na konferenci Spojených 

národů o mezinárodním uspořádání, z níž se zrodila Organizace spojených národů.   

 

Ani tentokrát proto nebyl přítomen, když Beneš 4. dubna 1945 v Košicích jmenoval novou 

vládu Národní fronty Čechů a Slováků v čele s velvyslancem Zdeňkem Fierlingerem, v níž 

měl Masaryk podle Benešova přání opět zastávat post ministra zahraničních věcí (a opět 

jako ministr nepolitický) a svým jménem zdůrazňovat kontinuitu předválečné, válečné i 

poválečné zahraniční politiky.652 V jednom ze svých posledních rozhlasových projevů 

k tomu Masaryk poznamenal: „Záviděl jsem Benešovi a nové vládě, že už jedou domů – ale 

rozkaz je rozkaz, tak jedu do Kalifornie, kde možná budu rokovat o příští světové mírové 

soustavě, zatím co Praha bude osvobozena a já u toho nebudu.“653  

 

Spolu s Hubertem Ripkou, novým československým ministrem pro zahraniční obchod, 13. 

dubna alespoň promluvil na manifestaci československých občanů v Londýně u příležitosti 

oslav návratu prezidenta do Československa a zřízení první vlády, kde zdůraznil plány 

budoucí úzké spolupráce se Sovětským svazem a zároveň vyjádřil přesvědčení, že 

                                                             
650 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1945, 20:45 hodin. 
651 KOSATÍK, KOLÁŘ: 1998, s. 217. 
652 Tamtéž. 
653 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 4. 1945, 20:45 hodin. 
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Československo bude i nadále pokračovat v tradičních přátelských vztazích se Západem.654 

Stejnou myšlenku vetknul i do telegramu, který zaslal krajanské Národní radě do New 

Yorku, v němž zároveň poděkoval za veškerou pomoc amerických krajanů: „Nechtěli jste 

ani díků, ani oslav, jsouce přesvědčeni, že jako volní demokraté konáte svoji povinnost 

vůči svým dočasně zotročeným bratřím. Dnes můžete se podívat na vykonané dílo. Dnes 

musíte si být vědomi hluboké vděčnosti našich doma, jakož i být přesvědčeni, že s vaší 

spoluprací dále počítají.“655 

 

Jako zástupce Československa se potom v čele československé delegace na devět týdnů 

vypravil do San Franciska, kde 25. června podepsal Chartu Spojených národů, jejíž koncept 

vytvořili na schůzce velmocí v Dumbarton Oaks v létě 1944 zástupci USA, SSSR, Velké 

Británie a Číny, a kde byl padesáti zakládajícími státy schválen i Statut Mezinárodního 

soudního dvora jako základ nové mezinárodní bezpečnosti.  

 

Na konferenci Masaryk ještě vystupoval jako představitel nezávislého státu, který tak jako 

jiné malé státy mohl předložit připomínky k plánu na uspořádání poválečného světa. Díky 

věhlasu a respektu, který si získal svou diplomatickou prací a spoluprací s Edvardem 

Benešem na protinacistickém boji, i díky dobré mezinárodní pověsti předválečného 

Československa, Masaryk navíc patřil mezi přední osobnosti konference.656 Ve skutečnosti 

se už ale velmi výrazně projevovala dominance sovětského vlivu na československou 

zahraniční politiku, který se nejpatrněji odhalil při projednávání přijetí některých zemí, 

které doposud nebyly součástí organizace. Sovětský zástupce Molotov tehdy přiměl 

Masaryka, aby jako demokratický a nezávislý zástupce na zasedání hlav delegací vyzval 

k přijetí polské lublinské komunistické vlády (na úkor polské exilové vlády, která během 

války působila v Londýně a s jejímiž členy Masaryk úzce spolupracoval), a mezi „spojené 

národy“ se tak dostal další stát v područí Sovětského svazu.657  Ústupek, k němuž ho 

dovedl fakt oficiálně deklarovaného československo-sovětského přátelství, se Masaryk 

snažil po zbytek konference vyvažovat zdůrazňováním nutné spolupráce angloamerického 

a sovětského bloku a ve svém závěrečném projevu se přihlásil k ideovému dědictví 

amerických prezidentů Woodrowa Wilsona a Franklina Roosevelta.658  

                                                             
654 Nesign. Manifestace Čechoslováků v Londýně. Čechoslovák v zahraničí. 20. 4. 1945, roč. 7, č. 16, s. 4. 
655 BUDÍN: 1947, s. 238. 
656 Byl zvolen do čtrnáctičlenného výkonného výboru a přizván k užším poradám o jednotlivých otázkách, 
kromě toho se zúčastňoval schůzí hlav delegací, které projednávaly organizační otázky. (PĚCHOTA, Vratislav. 
Jan Masaryk a OSN. In: Jan Masaryk: diplomat, státník, humanista. V Praze: Vysoká škola ekonomická, [1996], s. 
113–114.)  
657 Tamtéž, s. 114. 
658 Tamtéž, s. 115. 
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3.9 Cesta domů 
 

Opět se zastávkou v Londýně nakonec 30. července 1945 Masaryk přistál v Praze na 

tehdejším ruzyňském letišti. Uvítací výbor vedl náměstek předsedy vlády Josef David, 

státní tajemník Vladimír Clementis a ministr Hubert Ripka, jenž přicestoval jen o pár dní 

dříve, protože v Londýně měl na starosti likvidaci československého exilového úřadu. 

Diplomatickou delegaci tvořil britský velvyslanec Philip Nichols, velvyslanec SSSR Valerian 

Alexandrovič Zorin, velvyslanec USA Laurence Steinhardt, polský vyslanec Stefan 

Wierblowski a jugoslávský vyslanec Darko Černej. Pozdravit ho přišla i Hana Benešová a 

vnučky TGM. Masaryk při svém návratu podotkl: „Jsem tedy zase doma. Trvalo to dlouho. 

Vyhráli jsme to a teď, jak doufám, to už nikdy neprohrajeme po boku Sovětského svazu a 

západních spojenců. A musíme se všichni snažit, aby Československo bylo opravdu prvním 

a ke všem spravedlivým srdcem Evropy. K tomu nám pomáhej Bůh.“659  

 

Pár dní po svém návratu promluvil i v československém rozhlase: „Sedm let jsem se těšil 

na československý mikrofon. Těch cizozemských jsem měl až dost. Konečně mně to vyšlo. 

A tak se s vámi srdečně vítám a ze srdce vám děkuji za to, že jste mne po celou válku 

poslouchali, i když to nebylo zaměstnání právě bezpečné. (…) Vědomí, že vy vytrváte, že se 

neshrbíte a že v pravý okamžik Němce z Prahy vyženete, to mi dodávalo síly v dobách, kdy 

se mi po vás tolik a tolik stýskalo. Ale už je čas přestat se sentimentalizováním. A jak jsem 

vám říkával z Londýna, z New Yorku a San Francisca: Hlavy vzhůru a jde se! Mám tak 

trochu příjemný pocit, že jsme se navzájem nezklamali. Naviděnou!“660  

 

Otázka, nakolik se jeho představa o Československu, kterou si během sedmi let v zahraničí 

vytvořil, shodovala s realitou, je už ale mimo dosah této práce, jejíž záběr končí necelé tři 

roky před Masarykovou nevyjasněnou smrtí na dvoře Černínského paláce. 

 

 

                                                             
659 Nesign. Min. J. Masaryk v Praze. Čechoslovák v zahraničí. 3. 8. 1945, roč. 7, č. 31, s. 1. 
660 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 8. 1945, čas neuveden (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 312). 
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4. „Zápas o českou duši“ 
 

4.1 České dějiny jako nástroj německé okupační politiky  
 

Období druhorepublikové společenské deprese a deziluze ze selhání demokratického 

systému, jež doprovázely hledání nového modelu korektního soužití a nezbytné 

spolupráce s „velkým německým národem“, vystřídal v březnu 1939 šok z okupace 

českých zemí, k níž „velký německý národ“ přistoupil.661 V české veřejnosti tak Německo 

oživilo vlastní obraz věčného českého protivníka, jenž stál v základech české dějinné 

koncepce národního historika Františka Palackého, která se v 19. století stala výchozí tezí 

českého emancipačního hnutí. Ze současnosti stižené novou národní katastrofou se lidé, 

konfrontováni s realitou existence ve vnuceném státním útvaru a s podivným zvratem 

svého dějinného příběhu o cestě za státní suverenitou, obraceli do své národní minulosti, 

aby zde nalezli útěchu, mravní sílu a radu dějinných paralel pro dramatické změny jejich 

současnosti. „Je to vidět na novinách, přibývá jim historických článků a poznámek, ba i na 

básnících, ohlížejí se po historických námětech. Historismus dere se do filmu, do divadel, 

do výstav, číslice vypůjčené historické beletrie v knihovnách stoupá… Kdykoliv jest zle, 

jdeme se radit s předky… V Praze i ve venkovských památných městech a místech je vidět 

daleko četnější návštěvníky… Nastalo skutečně ctění minulého času a místa…“ napsal 

v roce 1939 Albert Pražák.662  

 

Historická kultura měla českému národu pomoci k udržení vlastní kulturní identity a 

sociální stability,663 být mu ukazatelem, potvrzením oprávněnosti jeho požadavků na 

vlastní existenci i zdrojem povzbuzení o dočasnosti německé nadvlády. Vzedmutý zájem o 

české národní dějiny v prvních měsících po březnové okupaci a jejich tematizace a 

aktualizace ve veřejném a zvláště v kulturním diskurzu tak reflektoval potřebu explicitně 

potvrdit a zhmotnit implicitní vědomí národní sounáležitosti v okamžiku, kdy se národ a 

spolu s ním hodnoty, které si v minulosti zvolil, ocitly v ohrožení relativizace, částečného 

mezinárodního zneuznání a částečného mezinárodního přehlížení.664   

 

K Palackému, kterého donedávna vnímali již spíše jako jednu sice z významných, ale 

historických českých památek,665 se nyní Češi vraceli jako k orientátorovi, jenž jim „ku 

                                                             
661 RATAJ, Jan. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a československém odboji. In: Obraz 
Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha: Karolinum, 1998, s. 207. 
662 ČERVINKA, František. Česká kultura a okupace. Praha: Torst, 2002, s. 65. 
663 BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. Praha: Karolinum, 1995, s. 160. 
664 „Česká sounáležitost (…) je zakotvena v implicitním vědomí společného historického osudu kolektivity 
nazývané ‚my‘, ale současně sama může být předmětem explicitního diskursu. Stává se jím v situacích, které 
jsou vnímány jako národní krize, nebo tehdy, kdy jsou zájmy, považované za české, ohroženy těmi druhými.“ 
(HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace 
společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001, s. 15.) 
665 TOMEŠ: 1992, s. 26. 
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poučení, spamatování a otužení se v bytu svém“ už jednou ukázal, „kým byli a především 

kým by měli být“,666 a jenž z obrazu národa, který po věky musel hájit svoji existenci a své 

území proti germánské expanzi,667  vytvořil základní interpretační mřížku české národní 

minulosti. Slovy bývalého ministra zahraničních věcí Kamila Krofty Palacký ukázal národu, 

„v čem má spatřovati svou dějinnou velikost: ne ve výbojích, ne ve vnějším lesku a v hrubé 

moci, ale v podíle, jímž přispěl k obecnému pokroku lidstva.“668 „Palacký – historik i 

Palacký – politik, ideolog českého národně osvobozeneckého zápasu minulého století, jenž 

svými postoji již za svého života vyvolával hněvivý odpor německých nacionalistů, stal se 

nyní jedním ze symbolů českého odporu proti německým okupantům.“669  

 

Právě kvůli smyslu českých dějin, který Palacký odhalil ve „sporu čili stýkání a potýkání se 

Slovanství s Němectvím; aneb jinými slovy, na ustavičném pojímání neb zamítání 

spůsobův a řádův Německých od Čechův“670, vůči němu nacisté rozpoutali kampaň, která 

měla zpochybnit jeho „scestně romantické“ pojetí českých dějin a vypudit jej z českého 

historického povědomí.671,672 Rozmlžený obraz českých dějin pak chtěli znovu „zaostřit“ 

objektivem nacistické ideologie a reinterpretovat českou národní minulost tak, aby 

dokládala oprávněnost německého nároku na vůdčí postavení ve střední Evropě. V zásadě 

v souladu s jinou Palackého myšlenkou, že „národ odloučený od dějin předkův svých 

podobá se ubohému nalezenci, jenž nadarmo touží a poptává se po rodině“673. Jejich 

vlastní historický odkaz měl Čechy přinutit spolupracovat s německými okupanty, jejichž 

národ prý v dějinách vždy vynikal nad národem českým a jehož kultura (po nacistických 

revizích ale očištěná od demokratických či humanistických a židovských autorů)674 vůbec 

umožnila, aby se i český národ kulturně vyvíjel.675 Proto také okupační moc neplánovala 

českou historickou kulturu zcela zničit, potřebovala ji k tomu, aby ji mohla proměnit „v 

pouhou skořápku vyplněnou její vlastní ideologií“ 676  v souladu s Heydrichovým 

předpokladem, že je „snazší převést Čecha do německé kulturní oblasti na poli 

kulturním“.677  

                                                             
666 ČINÁTL, Kamil. DĚJINY A VYPRÁVĚNÍ: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa. Praha, 2008. 
Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, s. 29. 
667 TOMEŠ: 1992, s. 26.  
668 KROFTA, Kamil. Nesmrtelný národ: od Bílé hory k Palackému. V Praze: Jan Laichter, 1940, s. 4. 
669 Tamtéž, s. 26–27. 
670 ČINÁTL: 2008, s. 148. 
671 TOMEŠ: 1992, s. 27–28. 
672 Rozdíl mezi historickým vědomím a povědomím můžeme chápat podle základní dělicí linie historika 
Miroslava Hrocha, který jako historické vědomí vymezuje reflexi historické skutečnosti včetně jejího 
hodnocení, jež je základem uvědomělého vztahu k historickému dění (který se ale přirozeně může velmi lišit 
od vztahu, který utváří vědecké historické poznání), zatímco historické povědomí je pro něj neuspořádaným 
souhrnem zlomkovitých informací a pouček o minulosti, z nichž teprve jednotlivé skupiny své historické 
vědomí vybírají a budují. Zdeněk Beneš v souvislosti s historickým povědomím zdůrazňuje nejasně vymezenou 
hranici mezi historicitou a dějinnými mýty. (BENEŠ: 1995, s. 165.)  
673 RANDÁK: 2008, s. 150.  
674 DOLEŽAL: 1996, s. 22. 
675 TOMEŠ: 1992, s. 29. 
676 DOLEŽAL: 1996, s. 20. 
677 KRÁL, FREMUND: 1961, s. 142. Pro starost o toto „kulturní pole“ byla v Úřadu říšského protektora 
vytvořena zvláštní Skupina pro kulturně-politické záležitosti (Gruppe Kulturpolitische Angelegenheiten), která 
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I Palacký ve své době si ale uvědomoval také pozitivní důsledky českého sousedství 

s Němci a nepohlížel na Němce pouze jako na dějinami potvrzené nepřátele, což vyjádřil 

v polemice s německým nacionalistickým historikem Constantinem Höflerem v roce 1871: 

„Nikdy jsem si nebyl vědom zlého úmyslu proti Němcům (…) Nikdy mne nenapadlo, abych 

snižoval jejich veliký význam v dějinách světových, nebo jim ho dokonce upíral; i v tuto 

chvíli cítím se odpůrcem nikoli celého národa, než jen několika osob, které si pokládají za 

úkol snižovati můj národ.“678  K. H. Frank ve svém projevu 3. listopadu 1941 v pražském 

Národním muzeu ovšem Palackého označil za „otce bludného národního českého 

programu“, „pracujícího na vyloučení Čech z říše“,679  a podobně zdeformovaně na 

Palackého pohlíželi i aktivističtí protektorátní novináři: Ve své knize Český mythus jej 

Emanuel Vajtauer určil jako tvůrce nedoloženého mýtu o trvalé válce Čechů s Němci 

v českých zemích, který se stal základem národní výchovy a nešťastné politiky v roce 1848 

a který umělou nenávistí zamořil již tři generace.680 Ačkoli vědecky vyvrácen, dále prý 

mýtus přetrvává, „zevšeobecněn lidovou literaturou, novinami a špatně školenými učiteli a 

profesory“, místo toho, aby se Češi vrátili k bohemismu – „názoru o společných dějinných 

osudech národa českého a německého v našich zemích, z něhož mohl plynouti pocit 

tisícileté solidarity obou národů v tomto prostoru a tím plodná spolupráce“.681  

 

Po Frankově projevu musely Palackého Dějiny zmizet z pultů.682 Jeho jméno přibylo na 

černém seznamu těch, jejichž připomínka by Čechy pouze nepatřičně „mátla“. Palackého 

památníky začaly být odstraňovány stejně jako památníky československé státní ideje, 

demokratické první republiky a těch, kteří ji ztělesňovali: TGM, Edvarda Beneše, Milana 

Rastislava Štefánika či legionářů.683  

 

 

4.1.1 Češi (a Němci) v učebnicích 

 

Kampaň proti Palackému, duchovnímu „praotci Masarykova a Benešova velikášství“, byla 

součástí širší nacistické propagandistické akce, jež měla oslabit víru národa v jeho 

                                                                                                                                                                                   
se později přeměnila v kulturně-politické oddělení (Abteilung – Kulturpolitik), jež se kromě školství 
zaměřovalo na všechny kulturní oblasti německého i českého života v protektorátu, mimo jiné i na již 
zmiňovaný protektorátní rozhlas a tisk. (DOLEŽAL: 1996, s. 15–16, 20.) 
678 TOMEŠ: 1992, s. 28. 
679 Tamtéž, s. 30. 
680 VAJTAUER, Emanuel. Český mythus: co nám lhaly dějiny. Praha: Orbis, 1943, s. 34–35.  
681 Tamtéž, s. 34. 
682 Plně se však kampaň rozhořela právě až v roce 1941, ještě o Vánocích 1939 bylo šestisvazkové vydání 
Palackého Dějin národa českého stejně jako další knihy s vlasteneckou tematikou, například první díl Obrazů 
z dějin národa českého Vladislava Vančury, mezi populárními vánočními dárky. V nabídce knih pro děti pak o 
prvních protektorátních Vánocích figurovalo Devatero pohádek a Dášeňka Karla Čapka, a dokonce Povídání o 
pejskovi a kočičce Josefa Čapka, který v té době už několik měsíců pobýval v koncentračním táboře 
Buchenwald (zatčen v září 1939). (KOURA, KOUROVÁ: 2010, s. 56.)  
683 DOLEŽAL: 1996, s. 15. 
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historický příběh, který ve své poslední fázi nacionalizace684 vyvrcholil „krokem proti 

přirozenému běhu dějin“, tj. zrodem samostatného Československa.685 Vznik protektorátu 

byl interpretován jako slavný návrat Čechů do lůna říše, ke které po tisíciletí patřili,686 a to 

přímo do lůna Svaté říše římské, jejíž pokračovatelkou se nacistické Německo 

prohlásilo.687 O tom, jak slavný tento „návrat“ skutečně byl, mimochodem vypovídá 

poválečný průzkum veřejného mínění, podle něhož 54 % respondentů označilo období 

protektorátu za dobu největšího úpadku a neštěstí českého národa.688,689  

 

Okupace českých zemí se tak stala historickým činem, který obnovil „prastarou souvislost“ 

a včlenil Čechy a Moravu opět „do rytmu velké německé historie“.690 O záměru znovu 

začlenit české území pod německou správu výmluvně vypovídá směrnice o psaní o českém 

národu, kterou 1. listopadu 1941 vydalo Říšské ministerstvo propagandy a které obdržely 

německé úřady v Oslu, Praze, Haagu, Bruselu, Paříži a v Krakově. Měly je tlumočit všem 

„deníkům, revue a dopisovatelům jim podléhajícím“, neboť „máme důvody k tomu, 

abychom zdůraznili, že část deníků vycházejících v Říši projevuje při pojednávání o 

českých kulturních otázkách naprosté neporozumění českému problému“. 691  Podle 

dokumentu nebyla pro mediální obraz Čechů žádoucí jakákoliv zmínka „o jakýchkoliv 

událostech, při nichž se Češi dostali do opozice proti německé říši, o hnutí husitském, 

panslavismu, legionářích a ČSR atd., leda by byla doprovázena žádoucím komentářem, 

označujícím tyto episody za omyly“.692 Osudové napojení českého národa na „německo-

evropský prostor“ mělo být soustavně kladně prokazováno: „Při každé příležitosti nutno 

zdůrazňovat mocný vliv, který německá kultura vykonala na českou kulturu, závislost její 

na německé kultuře a zejména třeba klásti důraz na kulturní německé výkony v Čechách a 

na Moravě a jejich vliv na kulturní činnost Čechů“693, pročež „je vždy na místě 

                                                             
684 Historik Miroslav Hroch stanovil na základě srovnávacích analýz tři fáze procesu utváření národa. V první 
fázi skupina příslušníků určité etnické skupiny začne studovat vlastní etnikum, jeho jazyk, zvyky a kulturu, 
práci a způsob života a její studium obvykle doprovází probouzející se emocionální zaujetí předmětem studia. 
Ve druhé fázi skupina těchto uvědomělých příslušníků skupiny začne šířit národní uvědomění a nabízí novou 
národní identitu ostatním. Jestliže jejich agitace dosáhne úspěchu a získá podporu širších mas, hovoříme o 
třetí fázi, s níž se pojí národní politický program. Završením národního hnutí je dosažení politické autonomie či 
nezávislosti. (HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, s. 53–54.) 
685 TOMEŠ: 1992, s. 30–31. 
686 Stručné dějiny Říše: učebnice dějepisu pro žactvo škol hlavních a nejvyššího stupně škol obecných. V Praze: 
Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1943, s. 76. 
687 TOMEŠ: 1992, s. 30–33. 
688 Nesign. Poměr českého člověka k minulosti. Veřejné mínění: List Čs. ústavu pro výzkum veřejného mínění. 
Březen 1947, č. 8, s. 14. 
689 A tento názor přečkal i padesátá léta a srpen 1968. Podle výzkumu na podobné téma, který se uskutečnil po 
srpnu 1968, označilo protektorát za nejméně slavné období českých dějin dokonce 59 % respondentů. 
Analogicky 44 % Slováků považovalo za nejméně slavnou národní etapu období Slovenského státu, 13 % ho 
ale zároveň považovalo za nejslavnější slovenské období. (ADAMEC, Čeněk. Vztah Čechů a Slováků k dějinám. 
Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění, 1968, s. 9–11.) 
690 FRANK, Karl Hermann. Čechy a Morava v Říši. Praha: Orbis, 1941, s. 37. 
691 Nesign. Dokument, kterým se řídil Moravec: V Norimberku odhalen zdroj kulturní politiky z Protektorátu. 
Práce. 6. 2. 1946, roč. 2, č. 31, s. 3. 
692 Tamtéž. 
693 Tamtéž. 
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připomenout období a osobnosti, kde Češi hledali a nalezli spojení s německou kulturou: 

sv. Václav, doba krále Ferdinanda I., Rudolfa II., český barok atd.“694.  

 

Ze svatého Václava, jehož mýtus prošel v dějinách českého národa několikerou změnou 

interpretace,695 přitom protektorátní propaganda po vzoru druhé republiky vytvořila 

symbol pokorné poslušnosti a podřízenosti českého národa vůči německému pánovi. 

Flexibilní protektorátní „historiky“ inspirovala údajně věta z jinak vrcholně nevhodných 

Palackého Dějin, která popisovala Václavův vztah k římské říši jako hledání především 

pokojného způsobu, jak s touto říší vycházet.696 „Není jiné cesty do české budoucnosti, než 

jakou nám před více než tisíci lety ukázal kníže Václav. Stále si musíme uvědomovat, že 

nejsme sousedy německého národa, jako jsou jimi Francouzi nebo Maďaři, nýbrž že nás 

osud umístil uprostřed velikého národa německého, desetkráte početnějšího. V tom je 

naše štěstí jako příslušníků Velkoněmecké říše, která nás chrání. Věrnost svatému Václavu 

je věrností říši, ke které kníže Václav měl nejlepší poměr. (…) Budeme-li se opravdu 

upřímně a pevně řídit politikou knížete Václava, tedy nezahyneme. Chorál svatováclavský 

nebude už pro nás modlitbou v nouzi, nýbrž slavnou připomínkou slibů, jež jsme dali Říši, 

které věříme a které pomáháme, co nám síly stačí, v jejím velikém boji za lepší svět,“ 

konstatoval proto Emanuel Moravec ve svém svatováclavském projevu.697  Patron české 

země se tak v roce 1944 stal i patronem protektorátního vyznamenání Čestný štít 

protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava, které obdržela například protektorátní 

vláda nebo pracovníci Kuratoria pro výchovu mládeže a další, kteří se osvědčili „vzorným 

chováním, plněním povinností a stálou pohotovostí ve smyslu říšské myšlenky“,698 zkrátka 

ti, kteří měli prokázat, že, slovy Emanuela Vajtauera, „na štěstí jsme v dějinách měli a 

máme v sobě látky, ze kterých byl uhněten sv. Václav (…), který roli Říše pochopil v celé 

její mocenské naléhavosti i její duchovní útěšnosti“.699 

  

Podobně se nacisté pokusili adoptovat i českého „otce vlasti“ a „otčíma německé říše“ 

Karla IV., neboť potřeba vyrovnat se s jeho popularitou jako představitele jedné z velkých 

epoch národa v protektorátu převážila nad averzí německých nacionálních historiků vůči 

příliš českému panovníkovi. Z Karla IV. se tak stal velký Němec Karl, skrze kterého 

Němcům připadly i zásluhy za památky, „jimiž vyzdobil především své hlavní město“,700 

které se tak stalo symbolem „úzkého spojení velikosti naší s majestátností říšskou“,701,702 a 

                                                             
694 Nesign. Dokument, kterým se řídil Moravec: V Norimberku odhalen zdroj kulturní politiky z Protektorátu. 
Práce. 6. 2. 1946, roč. 2, č. 31, s. 3. 
695 Viz RAK, Jiří. Dědictví svatého Václava. In: Bývali	čechové:	české	historické	mýty	a	stereotypy. Praha: H, 1994, 
s. 35–48. 
696 TOMEŠ: 1992, s. 39. 
697 MORAVEC, Emanuel. O český zítřek. Praha: Orbis, 1943, s. 266–267. 
698 Vyznamenání protektorátních příslušníků za vzorné plnění povinností ve smyslu říšské myšlenky. Lidové 
noviny. 29. 9. 1944, roč. 52, č. 265, s. 2. 
699 VAJTAUER: 1943, s. 48.  
700 Stručné dějiny Říše: učebnice dějepisu pro žactvo škol hlavních a nejvyššího stupně škol obecných. V Praze: 
Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1943, s. 35. 
701 VAJTAUER: 1943, s. 57. 
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z českých dějin 14. století se stalo poučení, že „doba těsné spojitosti Čech s Říší byla pro ně 

vždy dobou kulturního a hospodářského rozmachu“.703 To podle učebnice Stručné dějiny 

říše pro vyučování dějepisu v protektorátu dokazuje i období rozkvětu pro země 

„sjednocené pod vládou Habsburgů, nikoli v poslední řadě také [pro] Čechy a Moravu“ za 

vlády Marie Terezie a Josefa II., kteří zavedli německou státní správu a německý úřední 

jazyk.704  

 

„…naopak v dobách, kdy se Čechy pokoušely odtrhnout se od Říše nebo kdy byly snahy 

pronásledovati německý lid v českém prostoru, nastal úpadek kultury a blahobytu.“705 

Z tohoto úhlu pak bylo husitství 15. století přirozeně úpadkem, nikoli vrcholem českých 

dějin,706 ačkoli tatáž učebnice hodnotí husitství z hlediska náboženství „částečně velmi 

významně“, neboť oceňuje jeho kritiku náboženských a církevních poměrů a snahy o 

reformy. Husitské hnutí ale přesto ve svém celku dostává negativní posudek, neboť 

výtržnostmi a drancováním ztratilo svůj původně hluboký význam a změnilo se v povstání 

spikleneckých mas, a „v zemi usedlí Němci byli zvlášť vydáni krvelačnosti a hrabivosti 

luzy“.707 Země byla zpustošená a zdivočelá a „teprve mocí Říše [a nástupem Habsburků] 

mohl být později obnoven pořádek“.708  

 

Znovu pak Říše „zjednala pořádek“, když „společenství krve přervalo politické hranice“ a 

němečtí soukmenovci v sudetoněmeckém prostoru, „Benešovou vládou poškozováni, 

připravováni o postavení a majetek, žalářováni a pronásledováni“, byli přičleněni 

k Velkoněmecké říši.709 K zániku prý česko-slovenský stát dohnaly vnitropolitické boje a 

prezident Hácha požádal o německý branný zákrok, a tak byly Čechy a Morava připojeny 

k německému prostoru.710 

 

Nacistická revize českých dějin ale nezačínala až u svatého Václava a jeho vztahu 

k Jindřichovi I., územní nároky na středoevropský prostor zdůvodňoval po okupaci 

v březnu 1939 sám Hitler údajným původním osídlením oblasti, kde několik století 

působily germánské kmeny, po kterých se teprve na území usídlili Slované, kteří tak 

narušili německý Lebensraum.711 Ve skutečnosti se sice mohl opřít o osídlení dnešních 

českých zemí germánskými kmeny Markomanů a Kvádů před příchodem Slovanů, 

                                                                                                                                                                                   
702 Proto si také Joseph Goebbels při návštěvě Prahy zapsal: „Projížďka nádhernou Prahou, zcela německým 
městem. Všechny budovy, mosty a věže o tom svědčí.“ Na druhou stranu ale uznal i krásu Národního divadla, i 
když se mu budova zdála trochu zanedbaná. (ČELOVSKÝ: 2002, s. 274–275.) 
703 Stručné dějiny Říše: učebnice dějepisu pro žactvo škol hlavních a nejvyššího stupně škol obecných. V Praze: 
Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1943, s. 35. 
704 Tamtéž, s. 51–52. 
705 Tamtéž, s. 35. 
706 BOSÁK: 1969, s. 46. 
707 Stručné dějiny Říše: učebnice dějepisu pro žactvo škol hlavních a nejvyššího stupně škol obecných. V Praze: 
Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1943, s. 36. 
708 Tamtéž, s. 36–37. 
709 Tamtéž, s. 75. 
710 Tamtéž. 
711 TOMEŠ: 1992, s. 34. 
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konstrukt mu ale narušovali keltští Bójové jako první doložený národ na daném území 

stejně jako faktické velmi řídké germánské osídlení a také otázka, zda skutečně existuje 

kontinuita mezi germánskými kmeny v době stěhování národů a moderním německým 

národem.712 Byl to tak jeden z dalších příkladů nacistických teorií o českých dějinách, které 

nebyly vyloženě lživé, „pouze“ některá pravdivá fakta zgeneralizovaly do nepravdivých 

závěrů,713 na jejichž základě budovaly historicky nepodložené konstrukce, přičemž stíraly 

minulost a přítomnost a historické jevy vytrhávaly z jejich dobového kontextu, aby je 

použily jako argument pro současný propagandistický boj.714  

 

 

4.1.2 Rekvalifikační kurzy 

 

Vychovávat český národ k pokojnému bytí ve stínu velkoněmecké myšlenky bylo ale třeba 

od základu, tedy od té nejmladší generace, proto se nacisté soustředili na to, aby úctou 

k vůdci a jeho říši naplnili osnovy samotných protektorátních škol a posléze také „osnovy“ 

volného času českých dětí a mládeže. Vše, co by připomínalo první republiku, její 

zakladatele a osobnosti s ní spjaté, muselo žákům zmizet z očí a co nejdříve vyprchat i 

z mysli, kde měl vzniklou díru zaplnit „obraz Němce jako osudového pána a kultivátora 

Čecha“715. Vysoké školy a stávající inteligence, jež byla pro nacisty největší hrozbou, 

figurovaly na seznamu k likvidaci prakticky od začátku okupace, základní a střední školy 

ale Němci chtěli ještě před uzavřením využít pro své germanizační plány.716 Po uzavření 

českých vysokých škol začali ale postupně odbourávat i střední školy s humanitním 

zaměřením a soustředili se na praktické obory, které pro ně, na rozdíl od humanitně 

vzdělané mládeže, nepředstavovaly překážku pro germanizaci.717 

 

Za to, aby v žácích správně zakořenila myšlenka loajálního soužití s nadřazeným 

německým národem, stejně jako za to, aby školáci patřičně oslavovali nové svátky, které 

přibyly do kalendáře, jako Hitlerovy narozeniny nebo den vzniku protektorátu,718 byli 

zodpovědní učitelé.719 Nápovědu k tomu, jak propříště chápat dějinné poslání Německa ve 

středoevropském prostoru, měla pedagogům i jejich žákům poskytnout výstava Německá 

velikost uspořádaná k druhému výročí vzniku protektorátu na jaře 1941 v Národním 

muzeu. „Byla [to] názorná demonstrace myšlenky, že osud německého národa je zároveň i 

                                                             
712 TOMEŠ: 1992, s. 41. 
713 A takto vytvořená „fakta“ podle Františka Bosáka dokázala působit na veřejnost mnohem přesvědčivěji než 
jednoduchá propaganda. (BOSÁK: 1969, s. 47.) 
714 TOMEŠ: 1992, s. 41. Je ale třeba podotknout, že hledání analogií v historii se samozřejmě dopouštěla také 
druhá strana, domácí i exilový odboj. Tomeš však konstatuje, že je třeba rozlišovat mezi obrannou historizující 
reakcí „ohroženého, porobeného a ponižovaného národa od historické apologetiky výbojné fašistické velmoci“. 
(TOMEŠ: 1992, s. 64.) 
715 RATAJ: 1998, s. 213. 
716 BOSÁK: 1969, s. 12. 
717 DOLEŽAL: 1996, s. 19. 
718 Tamtéž, s. 46. 
719 BOSÁK: 1969, s. 23. 
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osudem těch národů, které byly spjaty se životem Německa v minulosti a s ním zůstanou 

spojeny i v budoucnu. (…) Nynějším zápasem se dovršuje úsilí německého národa naplnit 

dějinné poslání přisouzené mu osudem, jeho zeměpisnou polohou i tisíciletým vývojem. 

Ústřední myšlenkou bylo zdůraznit tvořivost a genialitu německých lidí ve vědě i umění, 

ale především doložit vojenskou sílu německého národa, která pramení „z jednotné a 

nezničitelné vůle německého národa po velikosti.“720 Účast měli povinnou vyšší ročníky 

středních a odborných pražských škol, všichni pražští profesoři a učitelé a z celého 

protektorátu museli dorazit profesoři a učitelé němčiny, dějepisu a zeměpisu vyučující na 

měšťanských, středních a odborných školách.721  

 

Po výstavě následovaly čtrnáctidenní přeškolovací táborové kurzy pro české dějepisáře, 

zeměpisce a biology. Biologům se dostalo vysvětlení, že nacionální socialismus je 

nepřemožitelný právě proto, že je to politický řád, který stojí na biologických zákonech, a 

zeměpisci absolvovali školení o tom, že Čechy a Morava jsou součástí německého 

životního prostoru, „který se jich nemůže zříci“ a bez kterého politicky, hospodářsky a 

kulturně nemohou přežít. Slovy K. H. Franka „Češi musí pochopit, že Evropa sice může 

existovat bez nich, ale nikoliv bez silné německé říše a toto pochopení musí být základem 

stanoviska českého národa“722, a proto že je proti přirozenosti přírody, aby se orientovali 

kamkoli jinam než na Německo.723  

 

Ačkoli podle dějepisných přednášek byli Češi Němcům rasově bližší než ostatní Slované, 

byla to pouze německá krev, která českému národu umožnila vytvořit jeho kulturu a vědu, 

stejně jako pomohla s jeho obrozením. Veškeré vazby mezi Čechy a ostatními slovanskými 

národy měly být zpřetrhány a závislost na Němcích absolutizována a ve stejném duchu 

znovu promlouvá i směrnice o psaní o českém národu: „Je záhodno vyvarovat se 

zdůrazňování českého charakteru jako slovanského společenství s Rusy, Poláky a jinými 

národy slovanských jazyků“ a „je třeba stále míti na zřeteli, že Češi mluví sice jazykem 

slovanským, ale žili po staletí s německými kmeny vyšší kultury a v říších převážně 

německých, a proto ve skutečnosti patří ke kulturnímu prostředí německému a nemají 

téměř nic společného s ostatními národy slovanského jazyka.“724 Takto se Němci snažili 

Čechy oddělit od ostatních slovanských národů a okolního světa a zveličit veškeré 

německé zásluhy, aby vynikla česká malost.725  

 

 

 
                                                             
720 BOSÁK: 1969, s. 42. 
721 Tamtéž, s. 42–43. 
722 Nesign. Upřímnost. Čechoslovák. 10. 9. 1941, roč. 3, č. 41, s. 9. 
723 BOSÁK: 1969, s. 47. 
724 Nesign. Dokument, kterým se řídil Moravec: V Norimberku odhalen zdroj kulturní politiky z Protektorátu. 
Práce. 6. 2. 1946, roč. 2, č. 31, s. 3. 
725 BOSÁK: 1969, s. 47. 



116 
 

4.1.3 Novoevropané 

 

Zatímco nová generace se svému novému původu měla naučit ve škole, pakliže tato ještě 

nebyla zavřená, s propagací myšlenek v široké veřejnosti pomáhala nacistům česká 

kolaborantská publicistika, jejímž hlavním mluvčím byl Emanuel Moravec, pro něhož byly 

české dějiny „slavnou kronikou tisícileté spolupráce česko-německé“.726 Emanuel Moravec, 

ale i Karel Lažnovský nebo Emanuel Vajtauer šířili v protektorátu obraz Němce jako 

revolucionizujícího727, vedoucího národa nové sjednocené Evropy,728 v jejímž čele bude 

stát „tvůrce nové epochy lidstva, (…) největší socialista a Němec všech dob“729. Němec 

v jejich pojetí není jenom soused nebo snad host,730 je to pán středoevropského prostoru. 

V jeho říši Češi žijí „uprostřed německých kmenů (…) jako ostrov“731 již přes tisíc let a jako 

slabý národ musí se svým silným „spolubydlícím“732 spolupracovat, „když osud je vedle 

sebe postavil“733, vzhlížet k němu, snažit se být mu užiteční a vděční, že „Němci po 1000 let 

byli pro nás učiteli a mistry“, tak jako oni byli po tisíc let, o které je jejich civilizace delší 

než ta naše, „spíše trpnými a učenlivými žáky, zatím co Řekové a Římané byli pro ně 

mistry“.734,735 

 

Ideologie kolaborantů měla v Češích vzbudit pocit výlučnosti, že právě oni mohou patřit k 

říši, která v Evropě nastolí nový řád,736 a učit se od světa nové „šlechty, ve kterou se 

proměňuje celý [německý] národ, světa sebevědomých bojovníků“737. „Pouze jediný národ 

v celé Evropě bude mít od počátku podíl na hospodářském rozkvětu Říše vedle velikého 

národa německého“738 a to jsou Češi, kterým Němci chtějí pomoci zpátky na výsluní. Kdyby 

je Němci chtěli vyhubit, stačilo by, „kdyby nás nechali žít, jak jsme žili před čtyřmi lety, 

kdyby nám bránili v tom, abychom se od nich učili“.739  

 

                                                             
726 Nesign. Nářek nacistické propagandy. Čechoslovák. 28. 4. 1944, roč. 6, č. 17, s. 5.  
727 „To, co pro generaci prvního národního obrození znamenala francouzská revoluce a ostatní soudobé směry, 
tím je pro naše pokolení revoluce německá,“ citoval časopis Čechoslovák protektorátní Národní politiku a 
dodával: „Pachatel této úvahy zapomněl ovšem dodat, že ta povedená německá ‚revoluce‘ je návrat do 
starověkého otrokářství zdokonaleného moderní technikou.“ (Tamtéž.) 
728 RATAJ: 1998, s. 217. 
729 MORAVEC, Emanuel. Děje a bludy: o šířce evropské cesty, o zarostlé národní pěšince a nejvíce o této válce. 
Praha: Orbis, 1941, s. 97. 
730 V souladu s říšskou myšlenkou o původním německém osídlení českých zemí kolaboranti připomínali, že to 
na Čechy je možno pohlížet jako na hosty, kteří přišli na německé území jako kolonisté. (VAJTAUER: 1943, s. 
119.) 
731 MORAVEC: 1943, s. 117–118. 
732 Tamtéž, s. 359. 
733 MORAVEC: 1941, s. 84. 
734 VAJTAUER: 1943, s. 152–153. 
735 Hitler si ale rozhodně nepřál, aby se Češi svým „mistrům“ odvděčili tak, jako se Germáni odvděčili svým 
učitelům: „Kdyby staří Římané nevzali Germány do svých legií, germánský sedlák by se sotva kdy mohl stát 
vojákem, který pak byl schopen zničit Řím. (…) Proto musím všem českým žádostem o povolení k ustavení 
vlastního vojska (…) odpovědět kategorickým ‚Ne‘.“ (ČELOVSKÝ: 2002, s. 340.) 
736 BOSÁK: 1969, s. 47. 
737 MORAVEC: 1943, s. 359. 
738 Tamtéž, s. 375. 
739 Tamtéž, s. 358. 
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Osud „života neschopného státního odpadku“ se tak změnil v „osud evropské veleříše“, 

předurčené k řízení tzv. Nové Evropy.740 Malý národ prý již nebude muset rozpouštět 

energii svého myšlení v obávách o svoji existenci a v komplexu méněcennosti.741 Čech měl 

být pro příště Čechem jazykem, občanstvím příslušníkem Velkoněmecké Říše a city 

Evropanem. 742  „My všichni budeme nejprve Evropany a pak teprve příslušníky 

jednotlivých národností.“743 Kolaboranti se tak snažili vyvracet obavy z germanizace, 

protože přece „německý národ nebude germanisovati, nýbrž europeisovati“744, neboť 

Němci sice nejprve kráčeli na horu svého národního sebeurčení a netoužili po ničem 

jiném, ale když vystoupili na vrchol, vidí nový cíl – „je jím nový kolektiv – evropanství.“745 

„Nová Evropa, v jediné vůli sjednocená, ale přitom národní svéráznost uchovávající, to je ta 

nová a dostatečně prostorná zahrada, v níž borovice746 našeho národního činu, zbavená 

obručí malé kádě, najde dostatek půdy pro kořeny a ponese opět svou korunu slavně do 

výše.“747 Jiná cesta pro Čechy ostatně prý ani neexistovala: Pokud by český národ nepřijal 

„víru Nové Evropy, jako kdysi včas přijal křesťanství“, potkal by ho osud Polabských 

Slovanů a Prusů – zašel by „se svými překonanými a vysloužilými modlami“.748  

 

Toto kulturně „nadnárodní“ německé novoevropanství českých kolaborantů bylo ideální 

ideologickou oporou, s níž mohli být do říše přijati loajální Češi vyhovující podmínkám 

germanizace, 749  jež byla součástí plánu K. H. Franka na budoucí uspořádání 

českomoravského prostoru, který bylo třeba znovu proměnit v prostor německý. Podle 

memoranda z konce srpna 1940 zaslaného Adolfu Hitlerovi Frank zavrhoval možnost 

totální germanizace území vysídlením 7,2 milionu Čechů (jednak kvůli nedostatku 

náhradního prostoru i nedostatku německých kolonistů, jednak kvůli významu Čechů coby 

pracovní síly, kterou říše nemohla postrádat, a kvůli nebezpečí působení takového šoku na 

další země). Proto plánoval provést pragmatickou verzi germanizace poněmčením 

vhodných Čechů a vysídlením rasově neodpovídajících Čechů a inteligence nepřátelské 

vůči říši (popřípadě navrhoval zvláštní zacházení s ní a se všemi destruktivními živly)750, 

které by nahradila „čerstvá německá krev“.751 U Čechů, kteří měli být shledáni vhodnými 

pro změnu národnosti, bylo třeba přes „systematicky prováděnou politickou neutralizaci a 

                                                             
740 MORAVEC: 1943, s. 264. 
741 VAJTAUER: 1943, s. 157–158. 
742 MORAVEC: 1941, s. 82. 
743 LAŽNOVSKÝ, Karel. Říše a my. Praha: Orbis, 1941, s. 36. 
744 Tamtéž, s. 36. 
745 VAJTAUER, Emanuel. Češi v Nové Evropě. Praha: Orbis, 1943, s. 105–106.  
746 Před dosavadním národním stromem lípou tak Vajtauer mimochodem zřejmě upřednostnil bonsaj, která 
má ale ještě šanci zakořenit i ve „volné“ půdě v německé zahradě. 
747 VAJTAUER: 1943, s. 158. 
748 MORAVEC: 1941, s. 95. 
749 RATAJ: 1998, s. 220.  
750 Zvláštním zacházením je míněno „exekvovati osoby bez soudního rozsudku na základě státně policejních 
zjištění skutkové podstaty“. (KRÁL, FREMUND: 1961, s. 184.) 
751 Tamtéž, s. 71–72. 
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odpolitizování dospět nejdříve k politické (duševní) a pak k národní asimilaci českého 

národa, aby se konečně dosáhlo skutečné změny národnosti“.752  

 

Součástí jeho plánu pak byl i logický boj proti českému jazyku, „který se má stát, jako v 17. 

a 18. století, jen hovorovou řečí (nářečím) a má úplně zmizet jako řeč úřední“753. Už 

v polovině září 1939 říšský protektor Neurath nařídil dvojjazyčné označení ulic, nádraží 

železnic a dalších veřejných prostranství, a to s přednostním pojmenováním německým,754 

které mělo vyjadřovat vedoucí postavení němectví,755 a na podzim 1941 konstatovalo 

protektorátní ministerstvo vnitra, že priorita německého jazyka musela být zavedena 

téměř v celém veřejném životě na území protektorátu, a to i v obcích ryze českých, a že byl 

vznesen požadavek, aby „dokonce institut katexochen národní“, jako je Národní divadlo 

v Praze, byl označován německo-česky. Zároveň upozorňovalo na to, že říšští činitelé 

češtinu komolí vkládáním německých názvů s českými koncovkami a obsah jejich projevů 

je proto nesrozumitelný.756 K témuž komolení nakonec přinutili i Čechy, protože německé 

zeměpisné názvy se navzdory svému existujícímu českému překladu nesměly uvádět 

česky ani se skloňovat podle českých pravidel, pročež například Vídeň pro Čechy zůstávala 

Wien, Drážďany Dresden a Dunaj Donau.757 Povinná výuka němčiny ve školách postupně 

ubírala hodiny ostatním předmětům,758 na vyšším stupni obecných škol výuka němčiny 

dokonce převyšovala hodiny mateřského jazyka.759 Na nejvyšší místa v úřadech, správních 

radách i bankách v protektorátu se dostali Němci.760 

 

S Frankovými návrhy na germanizaci Čechů s připomínkami souhlasil Reinhard 

Heydrich,761 šéf Hlavního říšského bezpečnostního úřadu a budoucí zastupující říšský 

protektor v protektorátu, i Adolf Hitler, který začátkem října 1940 schválil plán asimilace 

větší části českého národa a vyvraždění těch s pochybným rasovým posudkem nebo 

s nepřátelským postojem vůči říši.762 Tím se pro Němce vyznačovala hlavně česká 

inteligence, takzvaný hnis, který by dál bujel v tisícileté ráně pod tenkou pokožkou 

germanizace a při vhodné příležitosti by vyrazil na povrch.763 Před nedůvěryhodnou 

inteligencí tak nacisté dávali přednost dělníkům, rolníkům a živnostníkům.764 Úřad 

říšského protektora začal schválený plán germanizace rozpracovávat ještě na podzim 

                                                             
752 KRÁL, FREMUND: 1961, s. 72. 
753 Tamtéž, s. 73. 
754 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 449. 
755 DOLEŽAL: 1996, s. 15. 
756 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 467. 
757 DOLEŽAL: 1996, s. 22. 
758 BOSÁK: 1969, s. 60. 
759 DOLEŽAL: 1996, s. 19. 
760 ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 578. 
761 KRÁL, FREMUND: 1961, s. 76–78.  
762 Tamtéž, s. 92–93.  
763 ČELOVSKÝ: 2002, s. 226. 
764 DOLEŽAL: 1996, s. 13–14.  
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1940.765 Na Frankem vytyčenou linii navázal po svém příchodu do Prahy zastupující říšský 

protektor Reinhard Heydrich, který o protektorátu prohlásil, že tento prostor musí být 

jednou definitivně osídlen Němci, neboť je „srdcem říše a nemůžeme trpět, aby z tohoto 

prostoru přicházely znovu a znovu rány dýkou proti říši“,766 a začal uskutečňovat plány na 

prověření potenciální rasové vhodnosti protektorátních obyvatel. Teprve změna ve vývoji 

války v roce 1943 a potřeba zaměřit všechny síly na totální mobilizaci válečného průmyslu 

odsunula další realizaci germanizačních plánů v protektorátu do pozadí.767 K. H. Frank se 

ale původního postupu nevzdal, jednotlivé body germanizačního plánu znovu opakoval 

ještě na jaře 1944. Válečná realita jej ale přece jen nutila v národnostní politice na čas 

„opustit širokou říšskou silnici a pochodovat dále cestou vedlejší“.768 

 

O rasové vhodnosti Čechů kolaboranti typu Emanuela Moravce nepochybovali, „vždyť 

následkem dlouhého soužití s německým národem má český člověk mnoho germánské 

krve“769. Průzkumy jim daly za pravdu, neboť podle rasových šetření mělo 60 až 70 % 

populace předpoklady pro germanizaci.770 Nepředstavovala pro ně problém ani nařízená 

dvojjazyčnost s předností němčiny (němčinu považovali za budoucí evropský 

dorozumívací jazyk po vzoru angličtiny v Americe771 či po vzoru latinské dominance ve 

středověké Evropě772), ani záměry okupantů transformovat českou národní myšlenku ve 

vlasteneckou myšlenku spíše folkloristickou773 (v duchu hesla, že Češi nejsou národ, nýbrž 

pouze kmen)774. Obě zásady korespondovaly s novou říšskou identitou Čechů jako občanů 

tzv. Nové Evropy. O ní Jan Masaryk mluvil s dehonestující předponou jako o „Pa-

Evropě“775.  

 

 

 

 

                                                             
765 KRÁL, FREMUND: 1961, s. 112–120.  
766 Tamtéž, s. 135. 
767 DOLEŽAL: 1996, s. 15. 
768 KRÁL, FREMUND: 1961, s. 178. 
769 MORAVEC: 1943, s. 121. 
770 DOLEŽAL: 1996, s. 11.  
771 MORAVEC: 1941, s. 78. 
772 „Nová Evropa potřebuje jednotnou řeč vzdělanců, jako ji měla Evropa středověká. Tentokráte nesáhneme 
po mrtvém jazyku latinském nebo po esperantu, nýbrž po živém jazyku největšího evropského národa, který 
pro společnou věc nové Evropy prolil nejvíce krve.“ (MORAVEC: 1943, s. 62.) 
773 KRÁL, FREMUND: 1961, s. 119.  
774 Tamtéž, s. 142–143.  
775 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin. 
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5. Analýza rozhlasových projevů Jana Masaryka 
 

5.1 Východiska a témata 
 

5.1.1 Informační servis 

 

Poprvé Jan Masaryk zpoza mikrofonu BBC promluvil k lidem v protektorátu 8. září 1939 a 

od 21. února následujícího roku se jeho projevy začaly objevovat v rozhlasovém programu 

pravidelně jednou týdně, obvykle ve středu večer. Nejčastěji ve vysílání vystupoval v roce 

1940 a 1941, tedy v letech největších nacistických úspěchů, v pozdějších letech války mu 

jednak stále více času zabírala ministerská práce a s ní spojené zahraniční cesty, jednak on 

sám nebyl s kvalitou svých projevů spokojen, protože „nelze dělat 52 dobrých projevů do 

roka“776 (zvláště když, jak Jan Masaryk konstatuje, člověk musí dělat spoustu jiných 

důležitých věcí)777, a tak se postupně rozestup mezi jednotlivými vystoupeními rozšířil na 

14 dní.  

 

I tak ale díky periodicitě, s níž v britském rozhlase promlouval, lze na jeho projevy pohlížet 

jako na časosběrný dokument o válečných událostech a jejich aktérech. Jako pokračovatel 

tradice československé liberální demokracie masarykovské republiky obyvatelům 

protektorátu trpícím kromě jiného omezenou mediální nabídkou a nedostatkem 

ověřených informací zprostředkovával celosvětové válečné dění. Ovšem především 

zpravodajskou úlohu, již si sám po vzoru zpravodajství BBC pro sebe určil,778
 rozšiřoval o 

svůj zcela osobní komentář a jako jeho „středeční důvěrník“779
 a jedna z „londýnských 

bludiček“780 nabízel svému publiku i způsoby, jak dění kolem sebe, po vzoru svých 

politických elit, interpretovat a jak se v událostech orientovat.  

 

Posluchačům zprostředkovával také oficiální prohlášení západních státníků, jako byly 

projevy amerického prezidenta Roosevelta, britského premiéra Churchilla a ministra 

zahraničních věcí Edena, jejichž slova by do protektorátu nemusela dolehnout:  „Mluvím 

k vám 48 hodin po řeči Winstona Churchilla o nás a o Mnichově. Děkuji mu jménem všech 

slušných Čechoslováků – a těch je ohromná většina – za churchillovské odsouzení 

Mnichova a781 pomnichovska. (…) Co znamená toto prohlášení? Dle mého soukromého 

mínění znamená, že Mnichovská dohoda byla se strany německé sprostým podvodem – to 

my ovšem víme všichni – a že podpisy jak Hitlerovy tak Mussoliniho, ale i 

                                                             
776 Nesign. Zájezd ministra J. Masaryka k vojákům. Čechoslovák. 21. 5. 1943, roč. 5, č. 21, s. 6. 
777 MASARYK, Jan. Speaking to my Country. London: Lincolns-Prager, 1944, s. 5. 
778 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
779 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 10. 1940, 21:30 hodin. 
780 MORAVEC: 1941, s. 76. 
781 Slova jsou v dokumentu přeškrtnutá. 
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Chamberlainovy 782  dnes neexistují, – tj. Mnichovská dohoda ztratila jakoukoliv 

mezinárodní oprávněnost, kterou kdysi snad by byla bývala mohla mít.“783,784 

 

Ačkoli se je vždy snažil vyvažovat optimismem a posilováním víry, že všechny úspěchy 

Německa limituje handicap pouhé dočasnosti, musel zvlášť v prvních letech války 

referovat i o spojeneckých prohrách a úspěšném Hitlerově postupu: „Evakuace Kréty je 

rozhodným úspěchem německým a nebylo by rozumné tuto skutečnost jakýmkoli 

způsobem tajit nebo zakrývat. Ocelová převaha, vržená s celou prudkostí proti hrdinným 

obráncům Kréty, rozhodla v tomto úseku středozemního potýkání.“785  Pokaždé ale 

odmítal, že by podobné zprávy měly kohokoli vést k rezignaci: „…to ale ovšem neznamená, 

že by bylo slušné a správné oddávat se jakékoliv skleslosti nebo panikářství.“786  

 

Kromě událostí nových pravidelně připomínal i válečné události uplynulé, a to 

prostřednictvím jejich výročí, jako bylo trpké výročí 15. března nebo 1. září, nebo naopak 

významné dny, jejichž tradice vznikla již za první republiky (výročí 28. října, 7. března): 

„Blíží se sedmý a patnáctý březen. Prosíme Vás co nejdůrazněji, abyste tato výročí v klidu a 

pořádku ztrávili. Nic by nacistickým hanebníkům nebylo milejšího než nevinnou krví 

pokropit naše dva dny smuteční.“787  

 

 

5.1.2 Spojení vůdců s domovem 
 

Jeho projevy především v prvních měsících války představovaly i jedno z mála pojítek 

(zvláště dokud se československé vysílání BBC nerozšířilo) londýnské exilové 

reprezentace a lidí, které se emigranti snažili v zahraničí oficiálně zastupovat. Jak 

připomíná Prokop Drtina, to byla jedna z velkých předností a výhod druhé emigrace 

v době druhé světové války, že „na rozdíl od prvé mohla stále o své činnosti rozhlasem 

informovat celý národ“.788 Masaryk tak v průběhu války referoval o všech důležitých 

diplomatických pokrocích, kterých českoslovenští politici v Británii dosáhli. Už o Vánocích 

1939 hlásil, že „byly mezi anglickým ministrem zahraničních věcí a druhým presidentem 

Československé republiky Drem Eduardem Benešem vyměněny dopisy, týkající se 

                                                             
782 Slova jsou v dokumentu přešrtnutá. 
783 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 10. 1940, 21:30 hodin. 
784 A tu a tam věnoval prostor i reflexi některého z méně formálních řečníků: „Před několika dny známý 
anglický spisovatel a politik A. P. Herbert na banketu prohlásil: ‚Trojská válka trvala deset let a bojovalo se 
kvůli jedné krásné ženě, Heleně Trójské. Jak se časy mění! Dnes válčíme kvůli jednomu ošklivému chlapovi 
zvanému Hitler.‘“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 10. 4. 1940, čas neuveden, cit. podle anglické 
verze: „A few days ago, the well-known English writer and politician, A.P. Herbert, speaking at a banket, said: 
‚The Trojan War lasted ten years and was fought for one beautiful woman, Helen of Troy. How times do 
change! To-day we are fighting for one ugly man called Hitler.‘“) 
785 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 4. 6. 1941, 22:45 hodin. 
786 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 29. 5. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
787 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 2. 1940, čas neuveden. 
788 DRTINA: 1991, s. 551. 



122 
 

utvoření Československého Národního Výboru““789, o rok později referoval o zahájení 

prvního zasedání Státní rady,790
 v roce 1942 pak například o oficiálním dopise ministra 

Edena, podle něhož se Velká Británie přestala cítit vázána Mnichovskou dohodou,791 či o 

témže postoji generála de Gaulla vůči účasti Francie na Mnichovu.792
  

 

O uznání československé prozatímní vlády v rozhlase nereferoval, protože v té době 

působil právě v Americe. Masarykovy dlouhé diplomatické cesty především do Spojených 

států působily logické výpadky v rozhlasovém programu. Na rozdíl od ostatních řečníků 

z řad politiků, kteří se postupně začali ve vysílání objevovat, ale disponoval autentickými 

(přinejmenším autentickými pro jeho posluchače)793 informacemi a příběhy z amerických 

výprav pak mohl rozšířit svá rozhlasová vystoupení po návratech do Londýna: „Po devíti 

měsících zase v Anglii Vám přeju dobrej večír! Celá Amerika Vás pozdravuje, president 

Roosevelt Vás pozdravuje. Celá Amerika Vás má ráda a celá Amerika zrovna jako já věří, že 

vydržíte.“ 794  Především to byly příběhy spojenecké spolupráce a solidarity mezi 

československými krajany i americkou veřejností: „…a teď o tom, jak v Americe malí lidé 

pomáhají. Měl jsem schůzi, kde bylo asi 10 tisíc našich lidí. Dlouho po programu protlačil 

se ke mně starý dělník – měl 65 roků, a povídá – ‚Vemte tohle a dejte to tomu našemu 

vojákovi, který odpraví nejvíc Němců.‘ Byla to desítidolarová bankovka. Ta zlatá ruka, 

která mi ten peníz dala, byla tvrdá ruka českoamerického havíře, který – poslouchejte 

dobře – jel 400 km, aby mně ten krásný obol dal. Tací jsou naši lidé a ti vyhrají válku…“795 

 

I v případě, že právě pobýval na Britských ostrovech, byly ale pravidelnou součástí jeho 

projevů příběhy z cest po jednotlivých zemích Spojeného království, kde kromě místních 

obyvatel a krajanů navštěvoval československé vojáky: „… – naši letci sokolíci nad mraky a 

pod mraky pasou po ponorkách – a když ji zmerčí, střelhbitě fičí dolů a trestají německé 

potápěcí valhalisty. Naši měli v poslední době výsledky výborné – a velké kaluže oleje na 

slané vodě svědčily o jejich výkonosti. Když jsem tuhle večer s hochy seděl, vzpomínali a 

doufali jsme spolu – napadlo mi, že Shakespeare přece měl pravdu, když ve Večeru 

Tříkrálovém796 mluvil o českém moři. Břeh anglický je v pravdě naším břehem – chrání-li 

ho naši chlapci proti Hitlerovým robotům, brání neméně československé luhy a háje.“797 

 

 

                                                             
789 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 22. 12. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
790 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 12. 1940, čas neuveden. 
791 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 8. 1942, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
792 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 9. 1942, 21:30 hodin. 
793  O stoprocentní pravdivosti jeho historek jinak mezi exilovými reprezentanty panovaly tradiční 
pochybnosti. (TÁBORSKÝ: 1993, s. 230.) 
794 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 7. 1942, 22:45 hodin. 
795 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 9. 1940, 21:30 hodin. 
796 V knižním vydání projevu je již faktická chyba opravena a „české moře“ správně přiřazeno k Shakespearově 
hře Zimní pohádka. 
797 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 8. 1942, 21:30 hodin. 
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5.1.3 Odhodlání britského a amerického lidu 
 

V příbězích z cest i z Londýna se pokoušel přibližovat domácímu publiku běžný život Britů 

a Američanů v době války: „Tady dnes zase hodně bombardují – rámus je to důkladný, ale 

už jsem si na to zvykl – doufám, že mne to netrefí, – rád bych příští středu a tu příští zase 

byl s vámi. – Dobrou noc, krajani!“798  

 

Z pozice dlouholetého diplomata dobře obeznámeného s britskou i americkou mentalitou 

přibližoval lidem ze střední Evropy způsob, jakým Britové (a Američané) pohlížejí na svět 

a na válku: „Temperamentnímu kontinentálci by se mohlo zdát, že klid je přehnaný a že 

Angličané si neuvědomují velikost úkolu, před kterým stojí. Žiji zde skoro 20 let a vím, jak 

jsou velmi uzavření obzvláště vůči cizinci. Tu a tam však přece se rozhovoří. Matka 

jediného dítěte, chlapce, který je námořníkem, mi řekla: ‚Muže jsem ztratila v posledním 

roce světové války – a někdy se mi zdálo, že nadarmo. Dnes odchází můj syn a já vím, že ne 

nadarmo. Uvědomila jsem si po mnohém přemýšlení, že je lépe zemřít než připustit 

vítězství Hitlerovo.“799 Stejně jako ospravedlňoval britský a americký přístup, který se ze 

středu Evropy mohl zdát nedostatečný, referoval rovněž o vývoji nálad na Západě: 

„Londýnští lidé se velmi hněvají – o strachu u nich není ani řeči. Obyvatelé hlavního města 

říše, v níž sport a pravidla slušného zápasu jsou nejvyspělejší, sledují divoké a 

bezprogramové bombardování německými letadly s opovržením a vztekem. (…) Angličané 

jsou divní lidé. Své pocity velmi neradi dávají najevo, a je k tomu třeba velké provokace, 

aby vybuchli. Němcům se podařilo je důkladně nahněvat – a bude to dlouhý hněv.“800 

„Svobodní občané američtí se smutkem upřímným viděli utrpení našich doma a dnes 

stejně jako v době Mnichova chtí pomoci, aby nynější stav zmizel. Že jsem jim v tomto 

bohulibém počínání nijak nepřekážel – to si asi můžete představit. Tedy v Americe to 

máme dobré – je na nás a na vás, opakuji na vás, – aby to tak zůstalo.“801 

 

 

5.1.4 Listování v dnešních novinách 
 

Poslední pevnou součástí Masarykových projevů byly od samotného počátku reakce na 

domácí média,802 na protektorátní tisk a především rozhlas: „Posloucháme zde říšský, 

                                                             
798 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 10. 1940, 21:30 hodin. 
799 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
800 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 10. 1940, 21:30 hodin (cit. podle zvukového záznamu). 
801 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 10. 1940, 21:30 hodin. 
802 Masaryk tak, přirozeně v míře omezené možnostmi mluvčího jednotlivce, splňoval takřka všechny body, 
kterými Jaroslav Císař navrhoval naplnit první čtvrthodinu vysílání československé exilové vlády v srpnu 
1940. Obsahem měly být hlavně doplňky ofciálního zpravodajského bulletinu BBC, krátké proslovy a projevy 
vedoucích jednotlivců zahraničního odboje, opravy a polemiky s německým zpravodajstvím, vzkazy, pokyny a 
upozornění domů, zprávy o zahraniční činnosti, týdenní přehledy světových událostí s příslušným 
komentářem, „který by vedl veřejné mínění doma“, týdenní přehled „Duch Anglie“, „dokumentující 
opravdovost britského odhodlání vésti tuto válku až do konečného vítězství“, výchovné přednášky, „ujasňující 
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pražský a bratislavský rozhlas. Také obsah říšských a pražských novin nám není neznámý. 

Jedním z úkolů, které jsem si uložil bude upozornit Vás občas na prolhanost mluvených a 

tištěných projevů nacismu.“803 Poměrně pravidelně pak komentoval („A dále čtu: ‚Velmi 

cennou surovinou jsou staré punčochy, proto je nepalte, nýbrž odevzdejte do domovní 

sběrny.‘ Vím, že Němci nejsou odkázáni na staré fusekle, ale že o ně škemrají, je pro situaci 

přece jenom symptomatické.“804) a především dementoval zprávy z domova, které měl 

československý exil v Británii k dispozici: „Mělnický rozhlas vám včera lhal, že ani 

Chamberlain ani Churchill si tento týden netroufali veřejně mluvit. Fakt je, že byli ve 

Francii na zasedání vrchní válečné rady, proto odřekli řeči, které měli pronést. Zkrátka, ani 

slovo [nečitelné] syčákům nevěřte.“805 

 

O rozhlasovém vysílání z Mělníka se zmiňoval nejčastěji, neboť se podle něj také nejčastěji 

jeho osobou zabývalo: „Slyším, že mi zase nadávají v Mělnickém rozhlase. Předsedou 

vašeho rozhlasu je osoba, slyšící na německy proslovené jméno Masařík. – Tento vlastenec 

vymazal kdysi háček nad svým jménem, vydával se za mého bratrance, a v době 

pomnichovské se mi z Belgie hlásil k spolupráci. – Nechtěl jsem ho s háčkem a nechtěl jsem 

ho bez háčku – a pokud mi masaříkovský rozhlas bude nadávat, budu to mít u Pána Boha 

v pořádku.“806 Stejně interpretoval i pozornost, již mu věnoval německý rozhlas: „Rád bych 

také poděkoval německým rozhlasovým stanicím, že mi nadávají. Jsem velmi hrdý, že jsem 

se zařadil mezi všechny ty slušné lidi, které Reichssender nenávidí. Urážky jasně ukazují, 

že moje projevy jsou užitečné, a to, že se dokonce agenti bratislavského gestapa začali 

otírat o moje jméno, je mi zdrojem dalšího uspokojení.“807 Za pozornost tak ironicky 

děkoval a sliboval, že nepřátelskému (pražskému, berlínskému a římskému) rozhlasu 

                                                                                                                                                                                   
lidem, zmateným nacistickou a komunistickou ideovou propagandou, základní problémy této války“, literární a 
hudební vložky (přinejmenším o ty literární se Masaryk, jak uvidíme v kapitole 5.4.1.3, pokoušel), přehled 
revuí a politické literatury a features, např. ukázky anglického válečného humoru. (AČRo, fond B.B.C. 
Czechoslovak Programme, karton 94. Memorandum o české čtvrthodince v B.B.C. – zpráva Jaroslava Císaře 
Josefu Körbelovi ze dne 19. 8. 1940.)  
803 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
804 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 1. 1941, 21:30 hodin. 
805 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 24. 4. 1940, čas neuveden. 
806 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 10. 1940, 21:30 hodin. 
807 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 3. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „I would like 
also to thank the German broadcasting stations for abusing me. I am very proud to join the decent folk who the 
Reichssender hates. The abuse is a sure sign that my broadcasts are useful and that even the Bratislava 
Gestapo agents have joined in calling me names is a source of additional satisfaction.“ Česká verze projevu 
z knižního vydání se mírně liší: „Současně bych chtěl poděkovat německým stanicím s Deutschlandsendrem 
v čele za to, že mi nadávají. Je to neklamný důkaz, že naše středeční rozhovory jsou na prospěch vítězství 
pravdy. Že si mne dokonce v rozhlase všimli bratislavští gestapáci Tisovi, mne obzvláště těší.“ Zvolený výraz 
„rozhovory“ jako by napovídal, že jakkoli extrémně asymetrické, jednosměrné a monologické navzdory 
reakcím domácích odbojových skupin exilové vysílání do protektorátu bylo (zprostředkovaná kvaziinterakce 
par excellence), Masaryk se snažil vyvolávat dojem, že ve skutečnosti se jedná o dialog s posluchači. To 
potvrzuje i jedno z jeho vyjádření pro exilovou Československou tiskovou kancelář v době, kdy působil 
v Americe: „Často, když takto ke krajanům doma mluvím, mám dojem, že k nim mluvím přes ulici a ne na 
vzdálenost mnoha set mil. To proto, že jsme zajedno. Dělí nás jen prostor, ale nic jiného.“ (NA, Zahraniční 
tiskový archiv. MASARYK, Jan. Nový 28. říjen přijde. ČTK. 28. 10. 1941.) 
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bude tuto „radost“ dělat i nadále: „… – vážím si toho neklamného důkazu, že jim moje 

činnost jde na nervy. Budu se snažit, abych je ani v budoucnosti nezklamal.“808 

 

Popularita, již si Masaryk získal u spřízněných posluchačů, vyvolávala bedlivý zájem i u 

protivníka na druhé straně propagandistické války, mimo jiné právě proto se Masaryk 

ocitl na seznamu postav vystupujících v novém protektorátním rozhlasovém skeči Hvězdy 

nad Baltimore, v němž jeho part alkoholika musel sehrát Vlasta Burian,809 a jakékoli 

narušení Masarykova rozhlasového programu protistrana využila tak, že její výklad musel 

posléze korigovat: „Pěkně vás vítám v den druhého výročí vypuknutí války, kterou 

vyhrajeme. Napřed si musím vypořádat malý účet s Goebbelsem a některými dříve 

Čechoslováky, nyní zakrnělými Quislinčaty. Tato vzájemně ve lhaní se předhánějící 

společnost zrůd, pustila do světa zprávu, že jsem přerušil své středeční rozhlasy, poněvadž 

jsem k tomu byl přinucen. Jedna komická verse zní, že mne vyhnali Angličané, poněvadž 

jsem příliš levý. Druhá, že mne vyhnal Beneš, poněvadž jsem příliš pravý. (…) Vysadil jsem 

jen proto, že jsem sám nebyl s sebou spokojen a že jsem si chtěl trochu vyvětrat své 

hlasatelské buňky.“810  

 

 

5.2 Rozdělení mytických rolí: Podvodník a jeho oběť 
 

V Masarykových rozhlasových komentářích lze vysledovat několik základních rolí, 

archetypálních narativních mýtů, které v mediálním diskurzu mnohem později definoval 

Jack Lule,811 ale které jako základní morfémy vyprávění představil jeho naratologický 

předchůdce Vladimir Propp na příkladu diskurzu pohádky už v roce 1928.812 Do těchto rolí 

Masaryk obsazuje stále tytéž aktéry a opakovaně tak obnovuje platnost návodu, který 

aktérům války stanovuje úlohy a přiděluje patřičný objem sympatií a podle něhož má 

recipient celosvětový konflikt chápat. Podle terminologie Lulea se tu objevuje jednoznačný 

příběh o (československé) oběti, příběh o obětním beránkovi, o hrdinovi (ze Západu, 

potažmo Východu), o dobré matce, o podvodníkovi/tricksterovi, o vzdáleném světě i o 

katastrofě, přičemž někteří aktéři se vzájemně doplňují nebo plní několik úloh najednou 

jako v případě oběti a obětního beránka.  

                                                             
808 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 8. 1942, 21:30 hodin. 
809 Jeho výstup v tomto jediném skeči (z dalšího účinkování unikal omluvami ze zdravotních důvodů) byl po 
válce mezi hlavními body, pro které byl exemplárně odsouzen za kolaboraci s nacisty. (TRUBAČOVÁ, Lenka. 
Rozhlas a jeho význam pro společnost a kulturu v letech 1939–1948. In: Společnost a kultura v Českých zemích 
1939–1949. Praha: Národní muzeum, c2013, s. 152.) 
810 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 9. 1941, 21:45 hodin. 
811 LULE, Jack. Daily News, Eternal Stories: The Mythological Role of Journalism. New York: Guilford Press, 2001, 
244 s. ISBN 1-57230-606-8.  
812 Propp definoval 31 funkcí (akcí jednající postavy), které se řadí do základních okruhů 7 jednajících postav 
pohádek. Mezi nimi jsou okruh jednání škůdce, okruh jednání dárce, okruh jednání pomocníka, okruh jednání 
carovy dcery, okruh jednání odesílatele, okruh jednání hrdiny, okruh jednání nepravého hrdiny. (KUBÍČEK, 
Tomáš, HRABAL, Jiří a BÍLEK, Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013, s. 
52–53.) 
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Demokratické Československo je v tomto mezinárodním konfliktu pro Masaryka nevinnou 

a zrazenou obětí, jejíž mýtus vnáší řád do tragické a nahodilé lidské existence,813 v případě 

Československa do nahodilosti jeho dějin. Československo pro Masaryka ovšem naplňuje i 

mýtus obětního beránka, a to doslovně v náboženském pojetí beránčího symbolu, neboť 

pro Masaryka z Čechů mnichovská zrada udělala trpící beránky, kteří snímají hříchy 

Evropy.814 Západní velmoci se snažily udržet dominantní společenské paradigma815 a jeho 

základní maximu, tj. odpor generace, která jeden válečný konflikt právě přežila, vůči 

dalšímu bojovému střetu, a mobilizující Československo toto paradigma narušovalo. 

Pokora, s níž Čechoslováci svoji tragickou úlohu přijali, ale ukazuje na vysokou míru 

vznešeného sebeobětování pro „vyšší dobro“, díky němuž je na konci jejich Kalvarie,816 po 

veškerém utrpení a ukřižování, čeká vykoupení.817 

 

Zrazenému Československu navíc Masaryk nabízí nejprve jednoho, posléze dva a nakonec 

tři hrdiny, k nimž může (samo hrdinské, avšak poraženo, respektive sraženo) vzhlížet jako 

ke svému zachránci a jejichž triumf bude i triumfem dočasně porobených národů. 

K britskému premiérovi Winstonu Churchillovi, který stál a obstál „sám“ proti nacistické 

vojenské přesile, se postupně připojil americký prezident Franklin Roosevelt a v průběhu 

války nakonec velkou dvojku ve vítěznou triádu rozšířil vůdce Sovětského svazu Josif 

Vissarionovič Stalin. Motiv zrady západních velmocí tak Masaryk fakticky takřka úplně 

potlačuje, a odmítá, nacházeje se přitom ve „střetu zájmů“ v centru Británie, zpětně 

rekriminovat.818 Místo toho staví do popředí novou hrdinskou elitu dneška.  

 

Kromě hrdinů Masaryk svým posluchačům ve špatných časech nabízí ochranu, péči a 

útěchu dobré matky, jejíž mýtus nabízí model dobra i v časech, kdy se lidské dobroty 

všeobecně nedostává.819 Tento mýtus dobré matky v Masarykově válkou poznamenaném 

pojetí, podle něhož laskavá ruka dobré matky musí kvůli ochraně svých zabíjet ty druhé, 

zastávají především armádní jednotky bojující proti Hitlerovi, zvláště pak československé 

oddíly ve službách Velké Británie a speciálně českoslovenští letci, kteří střeží anglické 

břehy jako poslední výspu demokracie,820 a tak i zbytek naděje pro Československo, že 

demokracie bude zachována a bude odkud ji v Evropě znovu rozšířit: „V těch několika 

                                                             
813 LULE: 2001, s. 22. 
814 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1942, 21:30 hodin. 
815 LULE: 2001, s. 22. 
816 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 7. 1943, 20:45 hodin. 
817 Tamtéž. 
818 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 9. 1941, 21:45 hodin. 
819 LULE: 2001, s. 23–24. 
820 „My zde v prvním a posledním zákopu evropské civilisace…“ (rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 9. 
1940, 21:30 hodin), mluvíme k vám „z hlavního města všech (…) svobodných Evropanů…“ (rozhlasový projev 
Jana Masaryka ze dne 25. 6. 1941, 22:45 hodin).  
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dnech britské letecké epopeje byla zachráněna nejen Britanie, ale také Vy a vůbec naše 

civilisace.“821 

 

Charakter trickstera/škůdce822, který je hloupý, hrubý, zvířecký (někdy dokonce napůl 

zvíře), bezcitný, hodný opovržení a výsměchu,823 pro Masaryka stoprocentně naplňuje 

německý vůdce Adolf Hitler, jemuž v Británii běžně824 přezdívali Schickelgruber. Po něm 

pak některé jeho rysy přebírají i jeho stoupenci, „Ersatzschickelgrubeři“825, v protektorátu 

především K. H. Frank, Reinhard Heydrich, také Konstantin Neurath nebo Joseph 

Goebbels. Mýtus o jiném světě, který je (nyní již odhalenou) hrozbou skrývající 

nepřítele,826 vypráví v Masarykově podání právě o jejich nacistickém světě, který je sice 

Čechům po staletí geograficky velmi blízký, ale kulturně nekonečně vzdálený, neboť 

německá kultura je zavrženíhodnou „kulturou bomb“827 a proti ní se Češi Masarykovým 

prostřednictvím vymezují a sami sebe definují jako zcela odlišnou kulturní oblast („mezi 

námi a nacismem je nepřekonatelná propast“ 828).829  

 

Odněkud z toho jiného německého světa se také šíří potopa v podobě „přílivové vlny“ 

nacismu. Nevybudila ji ani tak přírodní síla jako spíš určitý společenský řád, nyní se ale 

hrne světem, vyvolává strach a za sebou nechává další a další bezmocné oběti. Může ji 

přitom reprezentovat i jiná než vodní moc, například živel větrný – v této souvislosti mluví 

Masaryk o „mechanisované vražedné vichřici“830. Tentýž mýtus o katastrofě mimochodem 

prezentovala i nacistická a kolaborantská propaganda stejně jako protektorátní vládní 

činitelé – v jejich pojetí to ale byla naopak záplava sovětského bolševismu, která hrozila 

zahltit Evropu.831 

 

Základní komplementární dvojicí mýtů Masarykových projevů je dvojice (německý) 

padouch a jeho (československá) oběť, přičemž toto rozdělení rolí se považuje za osudné 

pro dějiny česko-německých vztahů. Způsob, jakým Masaryk konstruuje obraz českého, 

potažmo československého národa ve svých rozhlasových projevech, určuje bipolární 

interpretace My versus Oni přetrvávajícího sousedského spojení Čechů a Němců, které 

                                                             
821 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 9. 1942, 21:30 hodin. 
822 Podle Proppovy definice postavy škůdce se do jeho okruhu jednání řadí: škůdcovství, boj nebo jiné formy 
zápasu s hrdinou a pronásledování. (PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany: H 
& H, 1999, s. 70.) 
823 LULE: 2001, s. 24. 
824 ORNEST, VALTROVÁ: 1993, s. 72. 
825 „Schickelgruberovy náhražky“. (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 3. 1943, 22:30 hodin.) 
826 LULE: 2001, s. 24. 
827 Např.: rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 4. 12. 1940, 21:30 hodin; rozhlasový projev Jana Masaryka 
ze dne 14. 5. 1941, 22:45 hodin. 
828 Rozhlasový projev Jana Masaryka z roku 1941, nedatováno, čas neuveden (cit. podle zvukového záznamu). 
829 Ostatně představu o tom, že hranice mezi Československem a nacistickým Německem neodděluje jen dvě 
země, ale dva odlišné kulturní světy, zformulovali demokraticky smýšlející českoslovenští intelektuálové už 
v polovině 30. let. (SOUKUPOVÁ: 2002, s. 45–46.)  
830 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 6. 1941, 22:45 hodin. 
831 RATAJ: 1998, s. 217–218.  
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s pomocí náboženské terminologie Masaryk posouvá na metafyzickou úroveň Dobro 

versus Zlo a Bůh versus Ďábel.  

 

V jeho projevech se střetává až posvátný vztah k vlastnímu národu a zpřítomňování jeho 

vznešeného mytického obrazu (včetně opětovné výstavby a potvrzování tohoto obrazu) 

malého národa, který si s vypětím sil uchoval a prosadil svoji jedinečnou existenci, s 

odmítavým a odsuzujícím pohledem na německý národ, který českou existenci znovu 

ohrožuje. Němci jsou podle Masaryka dědiční nepřátelé, zloduchové a satani, zatímco Češi 

v jeho válečných rozhlasových příbězích vystupují jako bibličtí hrdinové, nevinní, a proto 

nezaslouženě trpící mučedníci, jejichž osudem je dalece překonávat soupeře svou vnitřní 

mravní silou. Němce Masaryk démonizuje, zatímco Čechy a veškeré jejich atributy, 

symboly, osobnosti a body na mapě jejich národní hrdosti, které by mohly posílit víru 

národa ve vlastní jsoucnost a výjimečnost, vyzdvihuje a sakralizuje po vzoru českého 

mučednického mýtu, podle něhož Češi několik staletí trpěli pod cizí nadvládou.832 Dva 

sousedící národy pojímá jako dva protikladné principy, které se vzájemně již od věků 

střetávají – mytický zápas procházející společnými dějinami střední Evropy přitom čte 

z pozice vlasteneckého Čecha, uvědomělého potomka svých předků a dědice jejich 

vítězství i tragických porážek. (Sebe)hodnotí proto Čechy jako ušlechtilý a kulturní národ, 

„jenž je sice ‚malý počtem‘, ale přesto je ‚velikán svou nepřelomnou vůlí‘“833, který hledá 

„hodnoty jinde než v pomíjivosti dobového hmotného úspěchu“834 a který se už od 

samotného vzniku přemyslovského státu musí potýkat s věčným německým živlem. 

 

Masaryk se na elementární úrovni přibližuje pojetí českých dějin, jak je koncipoval, 

dotvářel a interpretoval František Palacký: „Svoboda, kterou nyní se žičíme, není host 

nový a nebývalý mezi námi, není štěp přinešený nám z ciziny: jest to strom samorostlý na 

domácí půdě naší, jest to původní a prvorodivé dědictví dávných otců našich. Pravěcí 

Slované, byvše před zákonem všichni sobě rovni a nebaživše nikdy na panování nad jinými 

národy, rozuměli tomuto dědictví odjakživa mnohem lépe nežli mnozí za našeho věku 

chválení kmenové sousedův našich, jenž i podnes tuším ještě svobody bez panství chápati 

a pojímati neumějí.“835 Masaryk přitom respektuje i jeden z výchozích narativů Palackého 

Dějin, podle něhož „panství a autorita meče nejsou tak pevné jako panství a autorita 

ducha“: „…kdykoliv jsme vítězili, dálo se to pokaždé více převahou ducha, nežli mocí 

                                                             
832 Počty staletí se liší podle toho, zda za počátek českého mučednického utrpení považovali jeho kronikáři už 
rok 1526, nebo až rok 1620. Českým obrozencům pak vycházelo dvě stě nebo tři sta let, zakladatelům první 
republiky tři sta nebo čtyři sta let utrpení. (PYNSENT: 1996, s. 226.) Podobný mýtus o přetrvávajícím utrpení, 
který Slovanům jako vykořisťovaným obětem přiřkla Herderova filozofie dějin, zakořenil díky Pavlu Josefu 
Šafaříkovi i ve slovenském historickém povědomí, jejichž dědičnými nepřáteli a utiskovateli po tisíc let (od 
rozpadu Velké Moravy) byli Maďaři. (FINDOR, Andrej. Tisícročná poroba? In: Mýty	naše	slovenské. Bratislava: 
Academic Electronic Press, 2005, s. 71–76; KRIVÝ, Vladimír a Elena MANNOVÁ. Mýtus obete. In: Mýty	naše	
slovenské. Bratislava: Academic Electronic Press, 2005, s. 77–79.) 
833 MACURA, Vladimír. Masarykovy boty a jiné semi(o)fejetony. Praha: Pražská imaginace, 1993, s. 76. 
834 Tamtéž, s. 75. 
835 RANDÁK: 2008, s. 141.  
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fysickou.“836  Vedlo-li Čechy něco k pozvednutí zbraní, byla to pouze obrana proti 

nepříteli.837 

 

V Masarykově případě ale nezůstává příliš z Palackého „pojímání“ a dominuje především 

„zamítání spůsobův a řádův Německých“, což jsou podle Masaryka „způsoby“ 

celoevropského válečného agresora a soustavného českého protivníka. Své negativní 

hodnocení neomezuje pouze na nacistického vůdce a jeho spolupracovníky, případně na 

německou armádu a její velitele a tu část národa, která se identifikovala s nacistickou 

ideologií. Kritiku postupně stále více zaměřuje na celý německý národ jako celek, v jehož 

národním charakteru nachází zdroj nacistické agresivity. Jeho pojetí tak odpovídá obrazu 

německého národa jako kolektivního viníka odpovědného za nacistickou politiku, který se 

postupně prosadil v domácím i v zahraničním československém odboji.838 „Mnichovem 

začala a patnáctým březnem byla dovršena ta Kalvarie. Za Mnichov a patnáctý březen 

platíte vy nevinní, ale i ti, kteří tehdy nechápali, a hrozně za ně zaplatí německý národ. 

Nejen nacisti – německý národ,“ připomíná Masaryk, kdo bude zodpovědný za české 

utrpení.839 Celé Německo prý bude vyloučeno z kruhu civilizovaných národů a zůstane na 

lavici obžalovaných, pokud se Hitlera „a jeho zrůdné společnosti (…) nezbaví“.840 

 

Německý národ, onoho „odvěkého nabubřelého nepřítele“841, „odvěkého nepřítele všech 

Slovanů“842, vykresluje prostřednictvím jeho „vysledovaných“ negativních povahových 

rysů. „My, Čechoslováci, jsme měli to neštěstí, že nám bylo osudem souzeno, býti sousedy 

Německa po dlouhých 15 století. Proto, že německý národ tak dobře známe, nemáme o 

něm naprosto žádných ilusí.“843 Kvůli staletému sousedství „my Čechoslováci viděli jsme 

za kulisy už dávno a přesně jsme věděli, co Hitler chystá“.844 Scénickou metaforou o 

kulisách přitom Masaryk připomíná, že Čechoslováci nebyli aktéry nové evropské tragédie 

– aby tak dobře mohli nahlédnout za kulisy, nemohli být ani v publiku (jako část západního 

„panstva“), ani vystupovat v Hitlerově „představení“, byli pouhými pozorovateli v zákulisí, 

pryč z dohledu mezinárodní pozornosti.  

 

Aby je mohl zesměšnit, Masaryk tematizuje pangermánské mýty, jimiž nacistické velení 

zaštiťovalo svoji vojenskou agresi, a přirozeně odmítá všechny „masožravé“ pokusy o 

vstřebání českého národa zpátky do německého lůna a postupuje tak proti protektorátním 

snahám kolaborujících aktivistů, již se pokoušeli implementovat do české společnosti 

obraz Čechů jako vděčného člena nacistické Evropy.  

                                                             
836 ČINÁTL: 2008, s. 77–78. 
837 Tamtéž, s. 77. 
838 RATAJ: 1998, s. 227–228. 
839 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 12. 1942, 21:45 hodin. 
840 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 5. 1943, 20:45 hodin. 
841 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin. 
842 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 7. 11. 1944, 20:45 hodin. 
843 Nesign. Ministr Jan Masaryk v Cambridge: Boj za lidská práva. Čechoslovák. 21. 3. 1941, roč. 3, č. 12, s. 2.  
844 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 9. 1941, 21:45 hodin. 



130 
 

5.3 Vražedný vřed na těle Evropy: vadný německý národ 
 

Masaryk ve svých projevech pracuje především s tezí „Němců jako charakterově vadného, 

nemocného národa“, v jehož státě „je cosi velmi shnilého“845, cosi jako pukavec846, potažmo 

Němců jako „bývalého národa“847,848, který se svou vnitřní podlostí zločince mezi národy 

znetvořil i navenek v různé druhy běsů (viz kapitolu 5.3.1.2). Podle této teze je německý 

národ náchylnější uvěřit ve vlastní velikost, nadřazenost a neporazitelnost než ostatní 

národy a tato iracionální pudová touha po moci dokáže převládnout v každém Němci: 

„…že Němci jsou přístupni zlým vlivům více, než jiní národové a že i ti nejliberálnější mezi 

nimi někdy podlehnou heslům jako ‚sláva německé říše‘, ‚ohromnosti poslání národa 

nordických Teutonů‘ a ‚nepřemožitelnosti meče Siegfriedova‘.“849  

 

V každém Němci se podle Masaryka ve skutečnosti skrývá touha podmanit si a ovládat jiné 

národy: „Německo naopak chce všechno cizí území, cizí majetek, cizí otroky, ponížení 

všech a povýšení jen a jen sebe sama. Tato animálně sobecká prusko-nacistická zlodějská 

mentalita zachvátila vlastně celý německý národ.“850 Chápe dobyvačnou německou agresi 

namířenou proti ostatním státům jako součást německé národní mentality, jako projev 

„německé chuti po ovládnutí a vyhubení jiných“851, jež se údajně projevila v posledních 

pěti válkách, 852
 které „vnukové německých rytířů“ 853 , „rytíři z Dachau a 

z Oranienburgu“854, rozpoutali: „Vždycky vedli válku na cizím území, ničili cizí pole a 

domovy, zabíjeli děti, ženy a staré lidi, a když byli v poslední válce konečně poraženi, 

vytvořili si legendu, že Vilémova a Ludendorffova armáda byla zničena zevnitř a že Němci 

                                                             
845 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 12. 1941, čas neuveden (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 176). 
846 „Tento systém stát-ničení nemůže vydržet a až zazní pochod volných spojených národů, rozlétne se 
skořápka Hitlerova hřešení a zbude z ní jen hrozná vzpomínka a trochu nečerstvého vzduchu…“ (Rozhlasový 
projev Jana Masaryka ze dne 9. 9. 1942, 21.30 hodin.) 
847 Např.: rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin; rozhlasový projev Jana Masaryka 
ze dne 21. 1. 1943, 22:30 hodin.  
848 Podobný princip aplikoval na každého, kdo se zpronevěřil demokratickým ideálům a pozbyl tak podle 
Masaryka práva reprezentovat svůj národ – na „bývalé Francouze ve Vichy“ (rozhlasový projev Jana Masaryka 
ze dne 11. 6. 1941, 22:45 hodin) i na „bývalé Čechoslováky“ – tj. „stvůry kdysi národnosti československé“ 
(rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 4. 6. 1941, 22:45 hodin), respektive na „Háchovy Němcočechy“ 
(rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 9. 1940, 21:30 hodin), respektive na „dříve Čechoslováky, nyní 
zakrnělá Quislinčata“ (rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 9. 1941, 21:45 hodin). 
849 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 5. 1940, čas neuveden. 
850 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 10. 9. 1941, 21:45 hodin. 
851 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 29. 9. 1943, 19:45 hodin. 
852 Masaryk jasně neříká, které války má na mysli, podle času a průběhu je však mezi nimi zřejmě válka 
dánsko-německá, prusko-rakouská, prusko-francouzská a první světová válka (pod označení „vnukové 
německých rytířů“ tak Masaryk zahrnuje jak Prusko, tak Německo), již Němci prohráli – ani tuto porážku však 
neuznali a přijali Hindenburgův dějinotvorný mýtus o dýce v zádech německé armády a o politickém selhání 
(ŠUSTROVÁ, Petruška a Josef MLEJNEK. Adolf Hitler v přímých prezidentských volbách. In: Moderní dějiny 
[online]. 23. 11. 2012, 16. 1. 2013 [cit. 2013-07-28]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/adolf-
hitler-v-primych-prezidentskych-volbach/).  
853 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 9. 1944, 20:45 hodin (cit. podle anglické verze: „nephews of 
the German Knights“). 
854 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 5. 1941, 22:45 hodin. 
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vlastně nikdy nekapitulovali. Ani rána nepadla na jejich území a Němci, vraždící a rabující 

na cizím území, věřili, že válka je svého druhu svatým posláním německého nadducha.“855
  

 

Na současné vedení nacistického Německa přitom pohlíží jako na přímé pokračovatele 

autoritativní politiky prvního německého kancléře Otty von Bismarcka,856 ale zároveň i 

agresivní a expanzivní politiky posledního německého císaře Viléma II., který vedl 

Německo do první světové války: „Dnes však je si třeba připomenout, že Vilém byl 

předchůdcem Hitlerovým, že svým povrchním velikášstvím zavedl ochotný německý 

národ do první války a připravil půdu pro Hitlera a Himmlera a dnešní jejich amok.“857 Od 

německých rytířů až k Hitlerovi vidí jednu nezvratnou linii: „Kdyby byli slušní lidé světa 

pochopili, že černá komediantská košile se může změnou podnebí a německou 

důkladností proměnit v košili hnědou, ukrývající Deutsche Ritter, Friedricha, Bismarcka, 

Viléma II. a i tmavohnědého Hitlera v jedné osobě, byli by před léty přestali doufat 

v dohodu s gangstery.“858 Některým německým vůdcům však Masaryk neupírá určitou 

míru schopností – Fridrich Veliký a Bismarck podle něj například dokázali sjednotit 

německou říši, z níž se pomalu stávala rozhodující velmoc na evropské pevnině – ale ti 

další, ať Vilém II. a jeho poradci v roce 1914, nebo o dvacet let později „tapecírský génius 

zla Hitler, tento šampion megalománie v dějinách lidstva, na radu bývalého prodavače 

kořalky Ribbentropa a ostatních svých nevzdělaných rádců“, vrhli Německo do válek, po 

nichž bude dle Masaryka zničeno všechno, čeho Fridrich Veliký a Bismarck dosáhli.859 

 

Tezi o neotřesitelné německé víře ve vlastní nadřazenost Masaryk dokládá například 

citacemi hudebního skladatele Richarda Wagnera, „v němž Hitler hledá apotheon sebe 

sama a jehož hudba naplňuje nevzdělané uši a lacinou duši německého diktátora 

předimensovaným sebevědomím a napíná jeho velikášství až k prasknutí.“860 „Němci (…) 

měli by zůstat doma a pěstovat ony dary, které jim prozřetelnost dala a ne jako ve 

středověku oddávat se snům o evropském císařství. Je to hlavně Prusko, které chce 

podmaňovat a přijde den, kdy udržování velkých armád přinese nám zkázu. A ovládne-li 

pruský duch Německo zcela, (…) tu to moje Německo bude navždy zničeno,“ konstatoval 

údajně Richard Wagner.861 Podle Masaryka však sám Wagner tuto kritiku později opustil – 

nadchl ho údajně pruský válečný úspěch v roce 1870: „Bismarck a pruský duch přestal být 

                                                             
855 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 9. 1944, 20:45 hodin (cit. podle anglické verze: „They have 
always waged war on foreign countries, destroyed their fields and homes, killed children, women and old 
people, and when at last they were defeated in the last war, they created for themselves a legend that the army 
of Wilhelm and Ludendorff was destroyed from within and that the Germans had never capitulated. Not a 
single blow fell on their territory, and the Germans, murdering and plundering in foreign territory, believed 
that war is a kind of holy mission of the German super-soul.“) 
856 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 5. 1941, 22:45 hodin. 
857 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 6. 1941, 22:45 hodin. 
858 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 2. 1941, 21:30 hodin. 
859 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 10. 4. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „…the paper-
hanging evil genius, Hitler, this champion of megalomania in the history of humanity, taking the advice of the 
former whisky salesman, Ribbentrop and the rest of hist uneducated advisors…“). 
860 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 5. 1940, čas neuveden. 
861 Tamtéž. 
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Wagnerovi odporní. A Wagner se styděl za svou dřívější tak správnou kritiku, zamlčel ji a 

přizvukoval právě tomu hroznému prušáctví, kterému dříve nemohl přijít na jméno.“862 To 

je pro Masaryka další důkaz o tom, že i v duši sebevíc liberálního Němce je poživačná 

dobyvačnost uhnízděna: „…stejně jako ‚největší německý genius‘, jak o něm řekl Hitler – 

Richard Wagner spolkl nakonec Bismarcka a Prusko, tak dnes polykají Hitlera mnohé 

miliony těch, kteří před deseti léty byli jeho nepřáteli.“863
  

 

Charakteristika Němců coby agresorů, kteří uspokojují svoji obsedantní potřebu plenit, 

zabírat cizí území a potlačovat jejich původní obyvatele, pak logicky konotuje jejich portrét 

zpustlých 864 , zbabělých 865  a nenáviděných a neslušných prušáckých vetřelců 866 , 

gangsterů 867 , vandalů, 868
 „firmy známých mezinárodních vyděračů“ 869 , otrokářů 870

, 

loupežníků871, lupičů872 a pirátů873,874, které všechny spojuje obdobný způsob živobytí – 

živí se úsilím a bohatstvím někoho jiného. „Nacisté kradou vše na co přijdou. Lidské duše, 

dětské životy, životy lidických, peníze, pozemky – není zkrátka nic co by se jim 

nehodilo.“875 „Stejně jako s uměleckými památkami postupují tito zloději se vším, co se jim 

hodí.“876 Okrádaný a zneužívaný může buď souhlasit, anebo špatně dopadnout. Nacistické 

Německo Masaryk popisuje jako „loupeživého Goliáše“877
 (proti němuž stáli na jaře 1941 

malí Davidové balkánští)878, „krádež, lež a vraždu“ vkládá Hitlerovcům přímo „do 

znaku“,879 okupaci a protektorát označuje za „vloupání do naší vlasti“880 , a navíc 

konstatuje, že „ruka vetřelcova“881
 chmatá i po dalších evropských zemích: „…jak naprosto 

– jako vejce vejci – je podobné vloupání do samostatnosti řecké, předcházejícím osovým 

mizernostem.“882 

 

 

                                                             
862 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 5. 1940, čas neuveden. 
863 Tamtéž. 
864 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 4. 12. 1940, 21:30 hodin. 
865 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 6. 1940, čas neuveden. 
866 Např.: rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 3. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze „the 
German invaders“); projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, 
Dr. h. c.). 
867 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 11. 1942, 22:30 hodin. 
868 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 12. 1940, čas neuveden. 
869 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 10. 1940, 21:30 hodin. 
870 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
871 Např.: rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 8. 1941, 22:45 hodin; rozhlasový projev Jana Masaryka ze 
dne 26. 8. 1942, 21:30 hodin. 
872 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 10. 1941, 21:45 hodin. 
873 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 5. 1941, 22:45 hodin. 
874 A protože i piráti musí někde bydlet, za „pirátské sídlo“ Masaryk zvolil Berchtesgaden. (Rozhlasový projev 
Jana Masaryka ze dne 26. 2. 1941, 21:30 hodin.) 
875 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 9. 1942, 21:30 hodin. 
876 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 1. 1943, 22:30 hodin. 
877 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 4. 1941, 21:45 hodin. 
878 Tamtéž. 
879 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 29. 1. 1941, 21:30 hodin. 
880 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 3. 1941, 21:45 hodin. 
881 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 10. 1940, 21:30 hodin. 
882 Tamtéž. 
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5.3.1 Naděje v německé hudbě – ovšem bez Wagnera 
 

Navzdory nesmiřitelné rétorice ovšem Masaryk neodsuzuje celý německý národ k plnému 

zániku, ačkoli o možnostech jejich „převýchovy“ vyjadřuje určité pochybnosti, které 

s přibývajícími měsíci války zabírají stále více jeho prostoru v rozhlasovém éteru: „Hodně 

se hovoří o převýchově německého národa a znám několik dobrosrdečných teoretiků, 

jejichž národy nikdy nepoznaly německou okupaci, kteří vypracovali krásné plány na 

převýchovu Němců. Krásné, ale momentálně zcela nepraktické. Hunům nemůžete 

čelit Komenským a Chelčickým. Osobně se domnívám, že nejlepší školení zahájili včera 

Američané u Trevíru, a angličtí a sovětští učitelé už jsou na cestě. (…) Varuji, opakovaně 

varuji, budou-li Němci s Frankem v čele ještě zhoršovat teror v českých zemích, naše 

převýchovné úsilí se vyrovná jejich krutostem.“883,884 Mezi jeho rozhlasovými projevy 

z roku 1942 je pak i jeden, v němž se uchyluje k oslavě vraždění jako řešení německé 

„výchovy“: „Včera jsem viděl úžasný film ‚Jeden den války v Sovětském svazu‘. – Ti Rusové 

to se skopčáky umějí – viděli jsme sta a sta pobitých Valhalistů – nemohl jsem si 

představit, jak příjemno je posmatriť na zabitého Němce – dřív jsem nerad viděl mrtvé 

lidi.“885 V každém případě je přesvědčen, že Němce lze zarazit pouze vítězným bojem.886 

 

Proti „prušácké pohanské dobyvačnosti“887 ale staví jakousi kulturní frontu, světové 

osobnosti německé vědy, ale především kultury (a zvláště z oblasti hudby), jež podle něj 

dokazují, že Německo má i svou civilizovanou tvář. „Včera večer jsem poslouchal 

Beethovena, Bacha, Mozarta, Schuberta a Schumanna. Jak je to, pro Pána Boha možné, že 

německý národ mohl klesnout tak hluboko!“888
 V podstatě tak jeho pojetí odpovídalo 

                                                             
883 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 9. 1944, 20:45 hodin (cit. podle anglické verze: „There is much 
talk about the re-education of the German nation, and I know a number of kindhearted theoreticians whose 
nations have never known German occupation who have elaborated beautiful schemes for the re-education of 
the Germans. Beautiful, but up to now, unpractical. You cannot oppose the Huns with Komenský and Chelčický. 
Personally, I think that the best schooling was initiated only yesterday by the Americans near Trevir, and that 
English and Soviet teachers are already on their way.“ (…) I warn, and warn repeatedly, that if the Germans 
with Frank at their head keep intensifying the terror in the Czech lands our re-educational efforts will be equal 
to their ferocious atrocities.“) 
884 Podobnou Masarykovu úvahu o složitosti německé „převýchovy“ mimo rozhlas zachytil Viktor Fischl: „Já 
nevím, jestli Němci někdy dostanou rozum. Je to v nich tak hluboko, všecka ta obludná nelidskost, že by 
potřebovali staletí, než se převychovají. Dokud tuhle převýchovu neprovedeme, mělo by se Německo prohlásit 
za velký blázinec, kolem dokola by se měly dát mříže a velký štáb silných ošetřovatelů by měl hlídat pacienty 
v kleci. Oni si asi nemůžou pomoct. Oni potřebujou stálé napětí. Pořád mezi Bismarckem a Kantem, mezi 
Barbarossou a Bachem, mezi Hitlerem a Thomasem Mannem. Oni všichni obdivujou současně Friedricha 
Velkého i Goetha. Ale Deutschland, Deutschland über alles, to v nich vždycky nakonec hraje. Jsou tak hrozně 
nevyrovnaní, že i ty nejliberálnější mezi nimi nakonec sláva Reichu okouzlí víc než Mozart.“ (FISCHL: 1991, s. 
78.) A podobně se Masaryk vyjádřil i ve svém projevu v New Yorku: „Jednu věc však viem, Nemecku musí byť 
na veky zabránené, aby z čas od času zahalilo svoju dušu a stalo sa vraždiacim vojenským strojom. Zem, kde 
Goethe a Heine su periodicky nahradovaní parádnym pruským krokom, musí byť daná do dlhej karantény.“ 
(NA, Zahraniční tiskový archiv. Vojnu vedú Nemci, nie len Hitler. Rozhlasový prejav ministra Masaryka. Příloha 
k zprávám ČTK. 9. 11. 1941.)   
885 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 12. 1942, 21:45 hodin. 
886 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 9. 1944, 20:45 hodin (cit. podle anglické verze: „…the German 
can be put down by victorious fight“). 
887 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 5. 1940, čas neuveden. 
888 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 2. 1941, 21:30 hodin. 
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prvorepublikovému pohledu na němectví, který tradičním oceňováním německé vědy a 

kultury odděloval německou kulturu od nacismu, a v Československu tak alespoň na pár 

let mohli najít útočiště představitelé „německé duchovní republiky“889 – němečtí herci, 

spisovatelé a učenci, kteří z Německa emigrovali po nástupu Hitlerovy éry.890 Kulturní 

hráz Masaryka odrazovala od toho, aby Němce zatratil: „A zachovávám si jiskru naděje, že 

Německo, až nebude mít ani Bedřicha Velikého, ani Bismarcka, ani Viléma II., ani Hitlera, 

probere se z amoku a vzpomene si, že Mozart, Heine, Beethoven, Kant, Einstein i Thomas 

Mann byli a jsou také Němci. Nastane-li tato změna trvale, bude mír Evropy navždy 

zajištěn.“891 

 

Na druhou stranu však je přesvědčen, že tato stránka německého národa nemůže existovat 

v jednom organismu spolu s jeho imperiálními ambicemi a bojem o světovou nadvládu: 

„Schubert a Hitler nemohou a nesmí representovat tutéž kulturu.“892 „Nesmí se už znovu 

stát, aby Němci krmili svět Goethem a Schillerem893, Beethovenem a Mozartem, a zároveň 

Hitlerem, Himmlerem a Frankem.“894 A zvažuje i možnost, že si Němci své osobnosti 

vlastně ani nezaslouží: „Tak mi napadlo kolik desetiletí bude muset dnešní Německo 

prodělat karantény, než bude po válce připuštěno mezi národy, které smí poslouchat 

Beethovena.“895 

 

Pro způsob, jakým si jeho osobnost a dílo nacisté přisvojili, nemohl ovšem pro Jana 

Masaryka mezi kulturními osobnostmi, které Německo dokážou spasit, figurovat Richard 

Wagner, který prý pomáhal vymýšlet německé ohavníky, jež pak „skutečnému německému 

vkusu přizpůsobil Adolf Hitler“.896
 Nacisté Wagnerovo dílo hojně zapojovali do každodenní 

komunikace médií s miliony Němců; Wagnerova hudba se objevovala ve filmech, ve 

zprávách i v rozhlasových pořadech: Například jeho Jízda Valkýr zněla při útoku letadel 

typu Stuca, a to nejen v propagandistických filmech, smuteční pochod ze Soumraku bohů 

uvozoval rozhlasová hlášení o „hrdinské smrti“ vysoce postavených nacistů, melodií z 

opery Mistři pěvci norimberští se zase využívalo například při pořádání velkolepých 

norimberských stranických sněmů.897 Šéf nacistické propagandy Goebbels jeho hudebně-

dramatické dílo označil za inkarnaci německého národa – „Ve Wagnerových skladbách je 

                                                             
889 SOUKUPOVÁ: 2002, s. 65. 
890 BROKLOVÁ, Eva. Historický obraz Němce, Rakouska a Německa v politických kruzích české společnosti 
první Československé republiky. In: Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. 
Praha: Karolinum, 1998, s. 150. 
891 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 5. 1940, čas neuveden. 
892 Tamtéž. 
893 Některá z děl německého spisovatele a dramatika byla naopak v protektorátu zakázána a nesměla se 
v divadle objevit, takový osud potkal nepřekvapivě například Dona Carlose nebo Viléma Tella. (DOLEŽAL: 
1996, s. 18.) Obě díla by svým příběhem o osvobozeneckém boji mohla zřejmě nevhodně inspirovat publikum.  
894 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 9. 1944, 20:45 hodin (cit. podle anglické verze: „It must not 
happen again that the Germans shall feed the world Goethe and Schiller, Beethoven and Mozart, and at the 
same time Hitler, Himmler and Frank.“) 
895 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 1. 1941, 21:30 hodin. 
896 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 12. 1940, 21:30 hodin. 
897 REICHEL: 2004, s. 294. 
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prý ‚obsaženo vše, co zakládá a naplňuje německou kulturní duši. Jsou geniálním shrnutím 

německé zádumčivosti a romantiky, německé hrdosti a německé píle, onoho německého 

humoru, o němž se říká, že se jedním okem směje a druhým pláče.‘“898
  

 

 

5.3.2 Mor, Nero a roboti: metaforika protivníka 
 

Německý národ Masaryk popisuje třemi základními skupinami metafor, které na sebe 

volně navazují. První z nich je založena na motivu nemocného národa, jenž svou infekční 

nemocí hrozí rozpoutat epidemii a nakazit zbytek civilizace. Zatímco Čechy Masaryk 

označuje za nejvitálnější orgán těla Evropy,899
 což, jak později uvidíme, souvisí s jejich 

centrální pozicí geografického i kulturního evropského srdce, také na německý národ se tu 

pohlíží prostřednictvím biologických parabol, které identifikují nacismus jako infekci a 

nacisty samotné sledují jako parazity, kteří ohrožují stav makroorganismu, tedy právě 

Evropy, případně také celého světa jako vnitřně propojeného organického celku. Navzdory 

všeobecné české vitalitě se přitom nebezpečí „otravy“ nevyhýbá ani některým jednotlivým 

Čechům, „odporným odrodilcům a la Chvalkovský“900: „Je to pomýšlení na výsost odporné, 

představit si syna českého otce a matky, prodávajícího svoji nakaženou duši za malou 

mísku čočovice, a to ještě asi bude Ersatz-čočka.“901  

 

Německý vůdce, který stojí v čele promořeného národa, sám o sobě je jeden velký 

zdravotní problém: „nesouvisle hulákající“ 902
 „somnambulista 903 “ 904 , paranoik 905 , 

arcilhář906, „šplouchající se v kalu své prolhané proradnosti“907, a (jako celý jeho národ) 

„osleplý“908
 pseudofilosof909 , „ku podivu dosud dýchající“910 . Leccos dalšího pak o 

komplikovaném psychickém rozpoložení dotyčného říká přívlastek (Adolf) Hrozný911. 

Naproti tomu Mussolini je pouze „smutným a boľavým appendixom /– slovensky se tomu 

vraví slepé črevo –/ Hitlerovej hrúzovlády“912. „Přisleplý…“ (protože „jednooký“913) 

                                                             
898 REICHEL: 2004, s. 296. 
899 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 10. 1941, 21:45 hodin. 
900 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 12. 1940, 21:30 hodin. 
901 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 3. 1941, 21:45 hodin (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. c.). 
902 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 11. 1942, 22:30 hodin. 
903 náměsíčník 
904 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 4. 1943, 20:45 hodin. 
905 Např.: rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 11. 1942, 22:30 hodin; rozhlasový projev Jana Masaryka 
ze dne 16. 6. 1943, 20:45 hodin. 
906 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 6. 1941, 22:45 hodin. 
907 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 5. 1941, 22:45 hodin. 
908 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 10. 4. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „these blinded 
fools“). 
909 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 5. 1941, 22:45 hodin. 
910 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 31. 1. 1945, 20:45 hodin. 
911 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 12. 1942, 22:30 hodin. 
912 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 6. 1943, 20:45 hodin. 
913 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 9. 1944, 19:45 hodin. 
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„…vyvrhel“914 Karl Hermann Frank, respektive jeho zrak však očividně trpí tímtéž jako 

zrak jeho vůdce, navíc jemu i Neurathovi je podle Masaryka třeba se vyhnout coby 

malomocným.915 A ani Hitlerův ministr propagandy z pohledu Masaryka nemá všechny 

tělesné funkce v pořádku: „Doufám, že některý ze starých zřízenců Národního divadla v 

loži, v které seděl Goebbels, zapálil frantíška, aby aspoň trochu vykouřil to, co tam po 

Goebbelsovi muselo zůstat.“916 Prokazatelně nejhůř z nacistických „pacientů“, kteří by měli 

být z makroorganismu diskvalifikováni za obecné ohrožení těžkou újmou na zdraví, na 

tom ale je „zcepenělý Heydrich“917.  

 

Němce a jejich ideologii pak Masaryk přirovnává k vážným onemocněním, které se 

nebezpečně šíří jako mor918 (o nic lépe z toho ale nevychází ani Itálie a Mussolini, „který 

dal Evropě první injekci fašistického moru“919), anebo nepozorovaně bují jako rakovina: 

„Hitler pokouší se prostřednictvím svého slizkého krvavého miláčka Heydricha zastavit 

puls zemědílu, na němž bývalý německý národ, dnešní vzteklá smečka, jsou rušivým 

nádorem. Nádor bude vyoperován a srdce všem zachráneno.“920
 Metafora nemoci totiž 

touží po svém valenčním doplnění v metafoře ošetřujícího lékaře a Masaryk nabízí hned 

tři „primáře“ („architekty nového světa“921) – Churchilla, Stalina a Roosevelta, kteří „ještě 

řadu měsíců budou ve dne v noci dávat pozor, aby nenastala recidiva – a my všichni 

s nimi“.922 Je proto přesvědčen, že i tyto vážné „nemoci“ evropského těla tedy lze překonat 

(naopak německá armáda, která trpí touž rakovinou, „se už žádnou operací nedá 

vyléčit“923), byť by operace byla obtížná, chvílemi „skoro smrtelná“,924
 a byť ta hrůza, 

kterou začal Mnichov a kvůli níž „vyjde Evropa z této války zeslabená a vykrvácená“925, 

„jednou provždy musí být a bude amputována z živého těla Evropy a světa“926. Teprve pak 

bude moci nastoupit „konečná desinfekce Hitlerova chléva“927, „pruská nacistická nákaza“ 

bude jednou provždy vyhlazena928
 a nečerstvý vzduch v Evropě vyvětrán.929 Zvláště 

záchrana Československa, tj. duše Evropy, je podle Masaryka zásadní, protože ta pak bude 

„hojit rány zasazené největším zločinem dějin lidstva“.930 Anatomicko-geograficky řečeno, 

                                                             
914 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 3. 1943, 22:30 hodin. 
915 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 2. 1940, čas neuveden. 
916 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 11. 1940, 21:30 hodin. 
917 Míněno „pošlý“. (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin.) 
918 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 2. 1941, 21:30 hodin.  
919 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1942, 21:30 hodin. 
920 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 10. 1941, 21:45 hodin. 
921 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 14. 2. 1945, 20:45 hodin. 
922 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 1. 1943, 22:30 hodin. 
923 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 8. 1944, 20:45 hodin. 
924 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 1. 1943, 22:30 hodin. 
925 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 4. 6. 1941, 22:45 hodin. 
926 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 24. 9. 1941, 21:45 hodin. 
927 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 5. 1943, 20:45 hodin. 
928 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
929 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 9. 1942, 21:30 hodin. 
930 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 6. 1943, 20:45 hodin. 
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záchrana evropského srdce je v rozhodující chvíli prvořadá a důležitější než oživovací 

stimulace ostatních evropských „orgánů“. 

 

Masaryk ovšem nachází analogie nejen na úrovni choroboplodných parazitických 

organismů („nacistických bacilů“931) – inspiruje se i ve vyšší toxické flóře a fauně: Lituje, že 

klíčící nacistická bylina jedu nebyla rozšlapána ještě v zárodku,932 pročež se teď i sněženky 

vyrostlé z německé půdy musí červenat,933
 zároveň se však těší, že „brzo bude jeden 

z kontinentů vyčistěn od jedovatého hmyzu Osy“934, a v únoru 1945 již konstatuje, že „tři 

velmoci sňaly z Evropy a z nás jednou provždy německou žravou můru“935. A na hmyz ve 

smyslu „obtížný hmyz“ (v kontrastu například s užitečnou včelou) ukazuje i „osové 

hemžení“936, neboť původní význam slova „hmyz“ (ve staré češtině hmez, hemza) je „to, co 

se hemží“,937  ačkoli zrovna v tomto případě bylo slovo „hemžení“ až sekundární, 

v dochovaném textu projevu nahradilo přeškrtnuté a původní slovo „čundr“.938 K říši 

hmyzu, a dokonce k jeho nedokonalým, nedovyvinutým jedincům, totiž ke 

škodlivým larvám, ale jednoznačně odkazuje „ponrava Moravec“939, jež vyvolává konotace 

masité měkkosti, beztvarosti a bezuzdné žravosti.940  Její německé hmyzí „kolegy“ 

rozlézající se po protektorátu popsal v domácím prostředí Vítězslav Nezval básní Švábi.941 

Podle Jana Tesaře bylo právě přirovnávání Němců k odporným zvířecím tvorům 

(podotkněme, že je třeba vzít v úvahu i možný vliv vysílání ze zahraničí) v protektorátu 

v prvních letech velmi časté – domnívá se, že to byla reakce na nacistickou rasovou 

ideologii, jež si tolik zakládala na čistotě rasy. Češi ji tak aplikovali proti jejím původcům a 

z nacistů stvořili špinavý hmyz, kterého se společnost štítí.942 

 

Zvířeckost ostatně zaštiťuje další velkou skupinu masarykovského pojmenovávání 

německých nepřátel, kterým podle Jana Masaryka chybí všechno to, „co lidi od divoké 

zvěře odlišuje“943 („kteří sami sebe snížili na divokou zvěř“ / „my zůstaneme lidmi“)944, a 

                                                             
931 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 1. 1941, 21:30 hodin. 
932 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 7. 11. 1944, 20:45 hodin. 
933 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 2. 1941, 21:30 hodin. 
934 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 5. 1943, 20:45 hodin. 
935 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 14. 2. 1945, 20:45 hodin. 
936 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1940, 21:30 hodin. 
937 ČERNÁ, Anna. Hmyz pohledem češtináře. Živa. 16. 10. 2014, č. 5, s. CXVI.  
938 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1940, 21:30 hodin. 
939 Např.: rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 9. 1942, 21:30 hodin; rozhlasový projev Jana Masaryka 
ze dne 15. 9. 1943, 19:45 hodin; rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 29. 3. 1944, 20:45 hodin; rozhlasový 
projev Jana Masaryka ze dne 24. 1. 1945, 20:45 hodin. 
940 Nemluvě o zálibě některých druhů larev ve výkalech. 
941 „Vy je znáte… Jsou to švábi… Jak jsme na ně všichni slabí… Vyplundrován, zpotvořen, svět je jimi zamořen. 
(…) V lázních je jich plný bazén, štítím se jich jako blázen. Hnusní, černí, mstiví, zlí, všude se nám rozlezli. (…) 
Ďábel, zaklet v těchto švábech, již se hemží v starých škrábech (…) Také nebylo by divem, kdyby omámeni 
pivem, kolem něhož drží sněm, sami utonuli v něm.“ (NEZVAL, Vítězslav. Švábi: satirická báseň, napsaná v 
červnu 1939. V Praze: Svoboda, 1945, s. 8, 11, 13, 16.) 
942 TESAŘ: 2006, s. 197–199. 
943 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1939, čas neuveden (cit. podle: Nesign. Slib nad hroby 
mučedníků. Čechoslovák. 24. 11. 1939, roč. 1, č. 7, s. 2). 
944 Rozhlasový projev Jana Masaryka z roku 1941, nedatováno, čas neuveden (cit. podle zvukového záznamu). 
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Evropě tak tato „smečka“945 z „Hitlerovy džungle“946 hrozí „úplným zvlčením“947. Rozdílem 

mezi člověkem a zvířetem, a to konkrétně zvířetem ze zcela jiného ekosystému, vykresluje 

rozdíl mezi Čechy a Němci: „Hácha. Před několika dny prohlásil chudák, že musíme být 

dobrými Čechy a zároveň dobrými Němci. Nevím, kdo mu to nařídil, ale upozorňuji ho, že 

nelze dýchat zároveň plicemi a žábrami.“948
 Pro popis německých činů se Masaryk obvykle 

inspiruje konkrétními zástupci zvířecí říše, hlavně u mrchožroutů, a konstatuje, že 

„zbabělé Hyeny chystají se na tanec smrti“949 či že „gotičtí supové a románská pimperlata 

přerušili ono požehnané dílo“950, přičemž „románská pimperlata navíc vede „plesnivý 

šakal Mussolini“951, případně že „je víc než přirozeno, že tito spolupracovníci mého otce 

[legionáři] musí býti pepřem v očích nacistických ještěrů“ 952 , již se jako „slůjní 

posvastikovaní macaráti“953 skrývají zalezlí kdesi v jeskyních. Pro země, které se tak jako 

Itálie spojily s Hitlerem, respektive pro jejich vůdce, pak Masaryk vyhrazuje soubor 

chameleónních metafor jako v případě „pomatených chameleonů“ z Bulharska,954
 anebo 

využívá jejich vlastní „mluvící“ jména: „Tento zaprodaný vyvrhel má dobré jméno Rys. Rys 

je zvíře záludné a zlé. Střílívali je u nás na Slovensku. Viděl jsem jednou Rysa na vysoké 

větvi – tak se mně zdá, že ještě jednou Rysa na vysoké větvi uvidíme.“955  

 

Změna válečné situace pak předznamenávala i změnu na úrovni zvoleného živočišného 

druhu, jehož rysy vybraní nacisté podle Masaryka disponovali, protože zatímco některá 

zvířata „německosti“ mohou budit bázeň, jsou tu jiná, kterým nezbývá než se vysmát: 

„Hitler kokrhal, že Amerika přišla pozdě, že věc spojenecká už je ztracena. Dnes Hitler 

spíše připomíná navlhlou slepici než bojovného kohouta, ačkoliv klofat bude ještě a to dost 

nepřijemně.“956  

 

Kde končily možnosti zvířecí říše, Masaryk navazuje světem mytických (ne)tvorů, odkud 

pochází „prušácko-skopčácko-nacistická hydra“957, „ječivé, prskající, baziliščí falsetto zlého 

ducha Evropy“ 958
 nebo berlínští (případně „berchtesgadští“ 959 ) netvoři 960  a zrůdy 

                                                             
945 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 7. 1943, 20:45 hodin. 
946 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 9. 1942, 21:30 hodin. 
947 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1939, čas neuveden (cit. podle: Nesign. Slib nad hroby 
mučedníků. Čechoslovák. 24. 11. 1939, roč. 1, č. 7, s. 2). 
948 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 9. 1940, 21:30 hodin. 
949 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 10. 1942, 21:45 hodin. 
950 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1942, 21:30 hodin. 
951 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 12. 1942, 22:30 hodin; pro „zaskučel černokošilatý šakal“ viz též 
rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 7. 5. 1941, 22:45 hodin. 
952 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 1. 1941, 21:30 hodin (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 93). 
953 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 9. 1941, 21:45 hodin. Ve slovenské zprávě exilové ČTK, která 
shrnula obsah Masarykova projevu, jsou zmíněny „podzemné svastikované jašterice“. (NA, Zahraniční tiskový 
archiv. Ján Masaryk odpovídá Nemcom. Vyvracia ich lži o sobě a Dr. Benešovi. ČTK. 4. 9. 1941.) 
954 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 3. 1941, 21:45 hodin (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. c.). 
955 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 3. 1940, čas neuveden. 
956 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 12. 1942, 22:30 hodin. 
957 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 31. 12. 1944, 20:45 hodin. 
958 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 5. 1941, 22:45 hodin. 
959 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 2. 1940, čas neuveden. 
960 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 6. 1940, čas neuveden. 
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obecně.961 Netvory zde přitom chápe zřejmě nejen jako synonymum děsu a hrůzy, ale 

náboženským prizmatem i jako označení pro kreatury, jejichž zrod nepodléhal božímu 

stvoření a nepatří tak do boží říše.  

 

V několika jiných případech představitele nacistických sil Masaryk vybavuje pouze 

některými hrozivými zvířecími atributy, jež mají odhalit jejich pravou zrůdnou hybridní 

podstatu skrytou za lidskou maskou, neboť zrůdné skutky musí odpovídat zrůdnému 

vzezření a vnější oslizlost naznačuje vnitřní podlost.962 „Právě dnes, kdy krvavé drápy 

hitlerových pochopů sáhly na naše národní sokolské společenství…“963, „…krev norských 

odborářů je čerstvá na drápech Heydrichových…“964 a „krvavé spáry Gestapáků“ utrápily 

k smrti i Přemysla Šámala965, který dal život „za národ, který miloval nesmlouvavou láskou 

probuzenskou“.966
 A na konci války přichází podle Masaryka pochod i na „hnědá hnízda 

gestapa“967, tedy zvířecí příbytky pro rozmnožování. 

 

Důležitější než konkrétní zvířecí metafory je však pro Masaryka (a jeho postižení 

nacistického Německa) samotný znak zvířeckosti, totiž brutální bestiality, již neovládá 

lidský rozum a která je schopna nelidských zvěrstev – na rozdíl od zvířat samotných. 

„Zradili bychom především tyto svoje mrtvé děti, kdybychom ustoupili ničemným 

hrozbám zvířecího Franka. Lépe zemřít než zmizet v propadlišti Hitlerovské zvířeckosti a 

stát se otroky otroků.“968
 V Němcích vidí bestie969, sadisty970, divochy971

 a necivilizovaná 

zvířata972. Proto je také přirovnává k divokým, bojovným a obávaným asijským kmenům 

coby hodnotového opaku civilizované Evropy,973
 jež do bitev vedli hroziví vůdci. 

Připodobňuje je ke kočovnému kmenu Hunů v čele s Attilou („hnusní Hunové pokouší se 

zlomit ducha československého“974), jehož říše ve své době zahrnovala i velkou část 

Evropy, potažmo ke středověkým mongolským kmenům a jejich sjednotiteli 

Džingischánovi.975
 „…uhodila mě do očí znovu hrůzná zvlčilost nacistických, sadisticko-

pivních Čingischánů a řekl jsem si: Za každou tu svobody zbavenou zemi budete zvlášť 
                                                             
961 Např.: rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 4. 1941, 21:45 hodin; rozhlasový projev Jana Masaryka 
ze dne 1. 10. 1941, 21:45 hodin. 
962 BARTHES, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004, s. 15. 
963 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 4. 1941, 21:45 hodin. 
964 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 10. 1941, 21:45 hodin. 
965 Přemysl Šámal (1867–1941), prvorepublikový politik a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky v letech 
1919–1938, účastník protirakouského (jeden z vůdců Maffie) a později protinacistického odboje (v čele 
Politického ústředí), byl na začátku roku 1940 zatčen a posléze držen v několika věznicích, zemřel ve vězení 
v Berlíně. 
966 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 3. 1941, 21:45 hodin. 
967 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 9. 1944, 20:45 hodin (cit. podle anglické verze: „the brown 
dens of the Gestapo“). 
968 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 10. 1942, 17:45 hodin. 
969 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 24. 1. 1945, 20:45 hodin. 
970 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 10. 1940, 21:30 hodin. 
971 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 10. 1940, 21:30 hodin (cit. podle zvukového záznamu). 
972 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 24. 9. 1941, 21:45 hodin. 
973 MACURA: 1993, s. 48. 
974 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 7. 7. 1943, 20:45 hodin. 
975 Např.: rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 2. 1941, 21:30 hodin; rozhlasový projev Jana Masaryka 
ze dne 30. 4. 1941, 21:45 hodin. 
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pykat, hříšníci zatracení, – za to naše drahé Československo v první řadě,“ konstatuje 

například Masaryk 24. dubna 1940.976,977 O tři roky později se mimochodem v Evropě 

„Hunové“ a „Mongolové“ objeví znovu, tentokrát ale bude jejich „vpád“ komentovat 

nacistická propaganda, která proti „asijským hordám“ Rudé armády postaví Němce jako 

ochránce evropské civilizace a jejího dědictví. 

 

Masarykovo pojmenovávání Němců coby Neronů 978
 inspirované římským císařem 

Neronem pak sice odkazuje k docela jinému kulturnímu okruhu, je naopak součástí 

evropského dědictví starověkého Říma, s asijskými surovci jej ale spojuje právě onen 

význačný rys nemilosrdné krutosti a brutality, jímž se tyto osobnosti nebo skupiny zapsaly 

do kronik a skrze ně do historie, respektive evropské historické paměti. V míře nelidskosti 

je ale prý Hitler i tak všechny přebíjí: „…stal se kancléřem a vůdcem bývalého národa 

Heineho Adolf slyšící na jméno Hitler, autor hrozné knihy ‚Mein Kampf‘ a poločlověk, který 

už dnes předhonil Nerona, Attilu a dokonce pana Hyda ze Stevensonovy novely ‚Dr. Jekyl 

and Mr. Hyde‘.“979 

 

Třetí ze skupiny Masarykových metafor pak Němcům přímo odebírá duši jakožto podstatu 

lidství, již v sobě, i když z pohledu tehdejšího Evropana patrně ve značně potlačené 

podobě, pořád měly i obávané asijské kmeny. „Ve věcech ducha, krásy, poctivosti, 

slušnosti, pravdivosti a lidskosti je však dnešní Německo rachitickou kongenitální 

monstrositou.“980
 Pohlíží na Němce a zvláště na německé vojáky, ale stejně třeba i na 

německou mládež, jejíž těla byla nacistickým náboženstvím sportu otužena a zocelena, až, 

doslova, splynula s kovem,981 jako na vraždící mechanické roboty,982 v jejichž „slovníku 

nacistickém není [slovo] morálka“983, jako na zmechanizované ďábly,984 „prvotřídně 

vyzbrojené německé roboty“985,986, kteří slepě poslouchají rozkazy a bezmezně je plní. 

                                                             
976 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 24. 4. 1940, čas neuveden. 
977 V této společnosti divokých asijských kmenů, jejichž rysy Masaryk přisuzuje nacistům, působí poněkud 
zvláštně ojedinělá zmínka o „mučících teutonských apačích“. (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 3. 
1940, čas neuveden.) Mohl narážet na výbojnost indiánských kmenů, v té době už ale v povědomí 
československých čtenářů díky překladům zakořenily příběhy německého spisovatele Karla Maye o 
náčelníkovi Vinnetouovi a o jeho přátelství s bělochem, které Apače v Československu spíše popularizovaly, 
než že by vyvolávaly strach a odpor, jako se to dařilo Hunům, Mongolům nebo – nacistům. Masaryk se ovšem 
od mládí pohyboval v angloamerickém světě, který na indiány pohlížel (v případě Američanů i na základě 
vlastní zkušenosti) v porovnání se střední Evropou dost odlišně. Přesto lze usuzovat, že ojedinělost výskytu 
podobného propojení necivilizovaných indiánů a nacistů v jeho projevech naznačuje, že bylo vyhodnoceno 
jako nejednoznačné nebo příliš kulturně vzdálené.  
978 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 10. 1941, 21:45 hodin. 
979 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 1. 1943, 22:30 hodin. 
980 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 1. 1941, 21:30 hodin. 
981 REICHEL: 2004, s. 15 (obrazová příloha). 
982 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin. 
983 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 2. 1941, 21:30 hodin. 
984 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 2. 1941, 21:30 hodin. 
985 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 7. 5. 1941, 22:45 hodin. 
986 Robotickou bezcitnost pak Masaryk přičítá zdánlivě poněkud nadbytečně i „Hitlerovým robotovým 
bombám, které s mechanickou tupostí zabíjejí ženy a děti“ (rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 7. 
1944, 20:45 hodin), poněvadž žádné „oduševnělé“ bomby proti nim nenachází ani v arzenálu Spojenců. Soudě 
podle data vysílání má ale Masaryk na mysli zřejmě Hitlerovy tzv. tajné zbraně, letounové střely V-1 (po nichž 
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Mechanicky dokonalejší než lidé, inteligentní, ale umělí a bez duše,987 zato s dokonale 

implementovaným smyslem pro absolutní, automatickou kázeň; pochodující šiky smrti. 

„Kdyby Němci měli podobně jednou větou své ideály shrnout, bylo by to: ‚V lidském stroji, 

žádný duch.‘“988 Masaryk je vidí jako pouhá lidská torza, která byla vystavena „zvlčilé 

vraždící totalitární mechanisaci těla i ducha“989 . Německo je podle něj mrtvým, 

zrobotizovaným kolektivem, v němž neexistují jednotlivci, ale pouze masy a kde neexistuje 

individualita ani vlastní myšlení.990
  

 

Masarykova tematizace zrobotizování německých mas však jako málokterá z jeho metafor 

umožňuje pohlížet na německý národ částečně jako na oběť ambicí svého vůdce a jeho 

společníků, „otrokáře Hitlera a jeho nohsledů“991, kteří zničili duši národa a vytvořili si tak 

armádu poslušných strojů, jež pracují, jak se jim přikáže: „Převýchova nejen Německa, ale i 

Evropy a do určité míry celého světa, to je pro nás jeden z nejtěžších úkolů, který ale 

prostě musíme vykonat. Teutonská filosofie pochodujících bojových šiků musí být 

absolutně zničena v Německu, v Itálii a v Japonsku. A samozřejmě mládež – jaký problém! 

Trvalo to dlouhý čas, než byli z blonďaté německé mládeže naděláni roboti. Bude 

nekonečně složitější a potrvá to déle, než se opět promění v individuální lidské bytosti.“992 

 

Repertoár bezduchosti přitom Masaryk rozšiřuje i o historicky starší a mystičtější pojetí a 

označení sluhy, který bez vlastní vůle a beze slova plní pánovy rozkazy, totiž o golema a 

z něj odvozené „ponuré německé golemovství“ 993 : „…z celého srdce spolucítíme 

s jugoslávskými junáky, kteří se bijí jako lvi proti bezduchému golemovskému kolosu…“994 

Zatímco u robotických metafor klade Masaryk důraz především na velkolepé množství 

(zrobotizovaný kolektiv, masa robotů) a, po vzoru Kracauerovy analýzy,995 na geometricky 

dokonalý ornament smrti vytvořený z tisíců plechových těl, metafora golema zdůrazňuje 

velikost onoho jednotlivého bezduchého organismu, která budí bázeň. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
následovaly rakety V-2), které v červnu 1944 začaly dopadat na Londýn.  Řídil je autopilot a po dosažení 
kýžené délky letu se zřítily k zemi, kde vybuchly. Absencí pilotů tak tyto letouny skutečně připomínaly 
sebevražedné roboty. 
987 ČAPEK, Karel. R.U.R.: Rossum's Universal Robots: kolektivní drama o vstupní komedii a 3 dějstvích. Praha: 
Aventinum, 1922, s. 14. 
988 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 4. 1941, 21:45 hodin. 
989 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 4. 6. 1941, 22:45 hodin. 
990 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 4. 1941, 21:45 hodin. 
991 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 2. 1941, 21:30 hodin. 
992 MASARYK, Jan. The Tides of Revolt. The New York Times Magazine. 18. 1. 1942, č. 3, s. 16–17.  
993 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 4. 1941, 21:45 hodin. 
994 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 4. 1941, 21:45 hodin. 
995 Původem německý sociolog a novinář Siegfried Kracauer studoval ornament masy vytvořený odlidštěnými 
stavebními kameny jako nový projev tělesné kultury už ve 20. a 30. letech v Německu. (KRACAUER, Siegfried. 
Ornament masy. Praha: Academia, 2008, s. 66–76.)  
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5.3.3 Hitlerovi pohané a uctívači ďábla 
 

Záliba v nelidské krutosti a bestiálnosti, již Masaryk německému národu přičítá především 

skrze „zvířecké“ a „divošské“ metaforické motivy, úzce souvisí s opakovaným obrazem 

Němců coby národa hřešících barbarských pohanů („vždyť přece hlavní charakteristikou 

nacismu je zbabělost a ukrutnost“996). Pohany křesťanská kultura chápe jako všechny ty, 

kteří nevěří v jediného Boha, neuznávají Bibli ani desatero přikázání, tedy kteří duchovně 

zaostali v éře předkřesťanské – kde slouží mnoha sobeckým pohanským bohům, vyznávají 

přírodní kulty a věří pověrám, věří-li vůbec něčemu. Sám z pozice křesťana pohlíží 

Masaryk na agresi Němců právě jako na útok (teutonských) pohanů: Ruce pohanů se 

zmocnily jeho Prahy a znesvětily evropský kontinent.997
 Coby původcům dosud nejhorší 

světové války jim dokonce přisuzuje zcela čelní postavení pohanů, kterým se nevyrovná 

ani ten nejdivočejší kmen998
 a proti jejichž barbarství „život v demokracii je rájem“.999  

Používáním přívlastku teutonští1000 nebo přímo označením Teutoni pak upřesňuje, kde 

jsou kořeny tohoto „pohanského podniku“1001: Pojem „Teutoni“ odkazuje na jeden ze 

starých severských kmenů, který spolu s kmenem Kimbrů na konci 2. století před naším 

letopočtem úspěšně útočil na jižní Galii, nakonec byl ale římskými vojsky poražen.1002 

Středověké latinské kroniky pak rozšířily pojem Theutonici jako označení pro Němce coby 

lidi mluvící německy, lidi cizí a potenciálně nebezpečné, v protikladu k Bohemi, českému 

politickému národu, do nějž středověké pojetí zahrnovalo ty, kteří se podíleli na správě a 

obraně země.1003  

 

Zatímco Masaryk tak má o pohanské nátuře Němců jasno, Hitler se prý tváří podobojí a 

kromě všech pohanských bohů se jedním dechem pokouší dovolávat i Všemohoucího – 

podle Masaryka samozřejmě zbytečně,1004 protože „ani Bůh ani Prozřetelnost nijak se 

nehodí do úst řičícího gangstera“1005. Proto také Masaryk pohlíží na nacisty jako na 

„falešné proroky z Berlína“1006, kteří nekážou Boží, ale pouze svoji vlastní vůli. 

 

                                                             
996 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1939, čas neuveden (citováno podle: Nesign. Slib nad hroby 
mučedníků. Čechoslovák. 24. 11. 1939, roč. 1, č. 7, s. 2). 
997 Např.: rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 3. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, 
Dr. h. c.); rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 3. 1941, 21:45 hodin; rozhlasový projev Jana Masaryka 
ze dne 29. 3. 1944, 20:45 hodin. 
998 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 3. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
999 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 6. 1940, čas neuveden. 
1000 Např. „teutonští zločinci“. (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 2. 1940, čas neuveden.) 
1001 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 8. 1944, 20:45 hodin. 
1002 TODD, Malcolm. Germáni. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 47–48. 
1003 BENEŠ: 2002, s. 17–18. 
1004 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 3. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
1005 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 2. 1940, čas neuveden. 
1006 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. 
h. c.). 
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Jako dalšího znaku, jenž měl odkazovat k zavrženíhodnému germánskému pohanství, 

užívá Masaryk symbolu Valhally, síně padlých na bojišti, kam podle severské mytologie 

valkýry přivádějí bojovníky, kteří hrdinně zemřeli v boji, aby se zde připravili na poslední 

bitvu.1007 Masaryk chápe jeden ze základních toposů germánské mytologie jako ztělesnění 

pekla („Nahražovat už dlouho nebudete a my německou universitu pošleme jednou 

provždy do hořící Valhaly“1008) a toto peklo pak ztotožňuje s hitlerovskou ideou 

nadřazeného německého národa, jehož kultu hrdinů a mrtvých bojovníků se vysmívá: 

„Vina Vilémova je veliká. Hitlerova hrozná a neslýchaná, obě prýští z nekulturní Valhally 

hesla ‚Deutschland über alles‘.“1009 „…nebylo by rozumné představovat si, že zničení 

německé maštale, slyšící na jméno Walhalla, bude lehké!“1010
 varuje Masaryk 17. dubna 

1940. O více než rok později je však přesvědčen, že „zkáza vulgární hitlerovy Valhaly se 

neodvolatelně blíží“1011, a v létě 1943 „obyvatelé düsseldorfští a bochumští poznali velmi 

zblízka a velmi intensivně to co pozná brzo celá Hitlerova valhala“1012. Příslušníky 

německé armády a nacistické představitele jakožto exkluzivní obyvatele německé Valhally 

pro vyvolené pak tituluje odvozenými „hnusnými valhalisty“1013 a jejich konání „hrubou 

rukou německých Valhalistů“1014, případně toto označení dále modifikuje. „To jste to 

dopracovali, potomci Siegfriedovi1015 – valhalští kulturträgři!“1016 konstatuje, vypráví, jak 

„v jedenáct hodin přiletělo několik britských squadron, aby dle mezinárodních zvyklostí 

odevzdaly své visitky ke dnu jásavé radosti vítězících hnědokošilatých Bierhalle-

valhalistů“1017, vzpomíná „na slavnou Almae mater Karlovu, ty nesčetné naše krásné školy 

a vzdělávací instituce, které zavřela hrubá ruka německých Valhalistů“1018, a očekává 

„konec zrůdných Hofbräuhauských valhalistů“1019.  

 

Zvláště v případě označení nacistů jako „Bierhalle-valhalistů“ přitom naznačuje, že 

hitlerovci se pro velkolepou síň pro své hrdinné nacistické bojovníky inspirovali pivnicí, či 

                                                             
1007 Protektorátní učebnice dějepisu o dějinách německé říše přibližuje jedno ze zásadních míst germánské 
mytologie následovně: „Z Valhally, hradu to bohů, řídí Vodan lidské osudy. (…) Vodanova manželka Freya 
požehnává domu a dvoru a chrání manželství. Valkýry, zbrojné dcery Vodanovy, odnášejí bojovníky padlé 
slavně v boji do Valhally, kde se tito shromažďují kolem boha podsvětí.“ (Stručné dějiny Říše: učebnice dějepisu 
pro žactvo škol hlavních a nejvyššího stupně škol obecných. V Praze: Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 
1943, s. 10.)  
1008 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin. 
1009 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 6. 1941, 22:45 hodin. 
1010 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 4. 1940, čas neuveden. 
1011 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 7. 1941, 22:45 hodin. 
1012 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 6. 1943, 20:45 hodin. 
1013 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 7. 1941, 22:45 hodin. 
1014 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1015 Masarykovo označení odkazuje na středověký německý hrdinský epos Píseň o Nibelunzích, jehož hrdina 
Siegfried se vykoupal v krvi draka, který střežil poklad Nibelungů, a tato lázeň jej učinila (až na malé místo na 
zádech přikryté dubovým listem) nezranitelným. S ohledem na Siegfriedův neslavný konec se lze domnívat, že 
Masaryk Němcům připomíná, že o tom, jak končí německé příběhy o nepřemožitelnosti, se už mohli poučit ve 
vlastní kulturní „historii“. Ze stejného důvodu je nazýval „berlínskými pseudosiegfriedy“. (Rozhlasový projev 
Jana Masaryka ze dne 13. 11. 1940, 21:30 hodin.) 
1016 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 10. 1941, 21:45 hodin. 
1017 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 2. 1943, 22:30 hodin. 
1018 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1019 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 2. 1940, čas neuveden. 
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dokonce že Valhallou nacistů je sama pivnice. Ostatně, jak Masaryk připomíná 

„Hofbräuhauskými valhalisty“, z jedné takové sami nacisté vzešli – v mnichovské pivnici 

Hofbräuhaus byla v roce 1920 založena NSDAP. Podobně Masarykova symbolická montáž 

„pivní Valhally“ reaguje na fakt, že jako největší němečtí hrdinové a mučedníci byli 

v nacistickém Německu monumentálně oslavováni Hitlerovi soukmenovci, které policie 

zastřelila během jeho neúspěšného pokusu o tzv. Pivní puč v Mnichově v roce 1923. Pokus 

o státní převrat nacisté po uchopení moci proměnili v hrdinský epos a v roce 1935 při 

velkolepých oslavách Hitler projíždějící ozářeným nočním Mnichovem „jako vládce říše 

mrtvých“ pozůstatky zabitých spojenců okázale vystavené v bronzových sarkofázích uvedl 

do věčnosti hrdinského života: „Jiné generace, ty se učí o hrdinských ságách a hrdinských 

průvodech. My jsme tuto ságu žili a pochodovali jsme v průvodu. (…) Tak jsem si tehdy 

předsevzal, že pokud mi osud jednou předá moc, vyzvednu tyto kamarády z jejich hrobů a 

budu je uctívat a ukazovat národu (…) Dnes vstupují do německé nesmrtelnosti. Tehdy 

ještě nemohli dnešní Říši vidět, mohli ji jen tušit. (…) Jelikož už nemohli tuto Říši zažít, 

nemohli ji spatřit, postaráme se my o to, aby tato Říše viděla je.“1020 

 

Jak Huny, tak Mongoly či Nerona, jejichž konotace násilníků, surovců a vrahů si Masaryk 

nejčastěji vybíral, nelze podezírat z křesťanské víry a v tomto bodě přesně odpovídají i 

charakteristice „současných německých pohanů“ podle Masaryka: „Nacisté, kteří mluví o 

porušení mezinárodního práva jsou stejně groteskní, jako kdyby Čingischán mluvil o 

křesťanské lásce.“1021 Německým náboženstvím je dle něj pouze nenávist a zabíjení a proti 

takovým je třeba vést křížovou výpravu „všech božích bojovníků“1022: „Na balkánskou 

bitvu, podporovanou spoluprací anglo-americkou, které se zúčastní přímo nebo nepřímo 

všichni spojenci, mezi něž hrdě se řadí mírumilovné1023 Československo, jest třeba 

pohlížeti jak na křižové tažení v nejpravějším slova smyslu. Ať už je náboženství naše 

jakékoliv, máme-li volit mezi desaterem na straně jedné a norimberskými zákony na 

straně druhé, nebo kázáním na hoře na straně jedné a hitlerovým evangeliem nenávisti na 

straně druhé, je naše rozhodnutí lehké a samozřejmé.“1024 

 

Pohanští Němci (a zbytek Osy) však v pojetí Masarykově nerozšiřují pouze inventář svých 

smrtelných hříchů,1025
 „z nichž vyšlo stokrát víc a neodpustitelnějšího pohoršení, než ono, 

o němž mluví Bible“1026, oni ztělesňují samotné „vrcholné zlo, jehož on [Hitler] je 

nemanželským otcem“1027. Masaryk je charakterizuje jako stoupence ďábelských sil, ne-li 

                                                             
1020 REICHEL: 2004, s. 187–188. 
1021 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
1022 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 2. 1943, 22:30 hodin. 
1023 V dokumentu je slovo přeškrtnuté. 
1024 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 4. 1941, 21:45 hodin. 
1025 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 12. 1942, 21:45 hodin. 
1026 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 24. 9. 1941, 21:45 hodin. 
1027 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 1. 1943, 22:30 hodin. 
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jako ďábly samotné (ostatně řídí se přece „čertovou biblí ‚Mein Kampf‘“1028), a staví je do 

protikladu ke statečnému a ve své víře silnému lidu, jenž se nenechá pekelným terorem 

zdolat. „…zradit ďábla nebo Hitlera je kontradictio in adjecto. Zradit můžeme jen to, čeho 

si máme vážit – svou vlast, svou rodinu, svého kamaráda.“1029
  

 

Jakýkoli odpor nebo odboj (ale i samotné bytí) proti nacistické přesile přitom Masaryk 

chápe jako svatou oběť, podobně jako tomu bylo u vlasteneckých buditelů v době prvního 

národního obrození.1030 Vlastenectví a víra v národ se v Masarykově rétorice překrývají 

s náboženským vyznáním a vírou v Boha: „Dostalo se nám té nezasloužené cti zastupovat 

ten krásný národ, toho Šámala, Sýkoru a Sokoly, ty Terezínské a Dachovské, naše dělníky a 

domkáře – ty svaté, před jejichž památkou je třeba rozpačitě posmeknout a něco tiše 

pošeptat – a děckám těch svatých moct se podívat do očí.“1031 

 

Zatímco vyvolený národ nevinných a svatých mučedníků, jak Masaryk pohlíží na Čechy, 

tak čeká na své spasení a nové vzkříšení1032
 v „dočasných poutech“1033, v „Hitlerovo-

Neurathovu dočasném očistci“1034, po jeho posvátné zemi se bezostyšně prochází „spojenci 

ďáblovi“1035, „apoštolové Horst Wessela1036“1037, „nohsledi ďáblovi Frank a Neurath“1038, 

Němci jako „nevzdělaní Antikristi“1039 a Goebbels jako „kapesní antikrist“1040. Češi musejí 

přihlížet „ďábelské mši Hitlerově“1041 v „Infernu germanicu“1042, v „infernu nacistické 

zloby“1043 známém též jako „bezbožný Lebensraum“1044 nebo „kasematy nacistického 

padoušství“ 1045 . Ale Češi nejsou jediní, kdo je nebo bude vystaven německým 

                                                             
1028 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 3. 1940, čas neuveden. 
1029 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 10. 1941, 21:45 hodin. 
1030 MACURA: 1995, s. 81.  
1031 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 12. 1942, 21:45 hodin. 
1032 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 4. 1944, 20:45 hodin. 
1033 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 6. 1941, 22:45 hodin. 
1034 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. 
h. c.). 
1035 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 24. 9. 1941, 21:45 hodin. 
1036 Horst Wessel (1907–1930), příslušník SA zabitý komunistou. Byl autorem písně, která se po jeho smrti 
jako Horst-Wessel-Lied stala hymnou NSDAP, a z jeho osobního příběhu nacisté zvláště zásluhou Josepha 
Goebbelse vytvořili legendu mučedníka: „Jeho tělo vzdalo boj. Ale já skoro fyzicky cítil, že jeho duše vzlétla, aby 
tu žila s námi. Jednoho dne budou v NĚMECKÉM Německu pracující a studenti pochodovat pospolu za zpěvu 
písně, kterou složil ve chvíli vytržení a INSPIRACE! Vytryskla z něj, zrodila se ze života a vypovídala o životě. 
(…) Tou písní získal nesmrtelnost. (…) POKOŘENÝ lid se zvedá a dává se do POHYBU! Jeho duch pochoduje 
s nimi.“ (LUTES, Jason. Berlín. Město kouře. Praha: BB/art, 2012, 216 s. ISBN 978-80-7461-247-3.)  
1037 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 1. 1941, čas neuveden (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 93). 
1038 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1939, čas neuveden (cit. podle: Nesign. Slib nad hroby 
mučedníků. Čechoslovák. 24. 11. 1939, roč. 1, č. 7, s. 2). 
1039 Tamtéž. 
1040 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 31. 3. 1943, 19:45 hodin. 
1041 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 9. 1942, 21:30 hodin. 
1042 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1043 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1939, čas neuveden (cit. podle: Nesign. Slib nad hroby 
mučedníků. Čechoslovák. 24. 11. 1939, roč. 1, č. 7, s. 2). 
1044 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 3. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „Hitler’s 
godless Lebensraum“). 
1045 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
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zvěstovatelům a jejich „sadistickému evangeliu“1046: „Na Balkáně hoří koudel, doutnala už 

dávno před 1914. Bulharsko, slovanský stát, bude asi příštím předmětem německého 

věrozvěstí – jaký to rozdíl mezi Hitlerem a Cyrilem a Methodějem.“1047  

 

Hitlerův konec je však podle Masaryka neodvratný a bezpodmínečný („Apage 

Satanas!“1048) a tento střet podobně jako střety minulé znovu vyvrcholí vítězstvím víry a 

českého ducha: „Zachránce Československa Heydrich už je na pravdě ďáblově a budou ho 

následovat všichni ti hanební cyničtí lháři a vrazi – všichni bez výjimky.“1049 Jim všem 

„bezbožným“1050 Masaryk od začátku předpovídá boží soud,1051
 u něhož podle něj budou 

zasedat i znovu svobodné národy, včetně Československa. 

 

 

5.4 V knize osudu národa je psáno 
 

Stejně jako sledoval opakující se schéma v německých dějinách, viděl Masaryk souvislost 

mezi poměry českého národa před rokem 1918 a aktuální okupací. Byť současné 

protivníky vnímal jako mnohem nebezpečnější a krutější, když do „dlouhých pět[i] let“ 

vměstnali „víc hrůzy než hloupí Habsburci do třech století“1052 a když „proti odpudivé 

hitlerovské špíně byli Rakušané velmi slušní lidé“1053, znovu v jeho řeči ožívá příběh 

národa, jehož spojení s dějinami a s mocnými předky a jehož samotná existence jsou 

vnějšími vlivy nuceně přerušovány, avšak nikdy nemohou být zcela zničeny, protože „duch 

Váš je nepřemožitelný“1054. V souladu s dějinotvorným českým mýtem o vzkříšení či 

znovuzrození, „které je zrušením smrti a obrácením k novému životu“,1055 i v souladu 

s rolí, již v rámci protinacistické propagandy plnil, tak Masaryk přirozeně vyloučil 

úspěšnou likvidaci českého národa: „Když 15. března 1939 jel Hitler přes Bílou Horu, 

myslil si – tentokrát to nebude 300 let poroby, tentokrát alespoň 1000. Mýlil se, ten 

nevzdělaný, intuitivní, hysterický paranoik, zle se mýlil.“1056  

 

                                                             
1046 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1939, čas neuveden (cit. podle: Nesign. Slib nad hroby 
mučedníků. Čechoslovák. 24. 11. 1939, roč. 1, č. 7, s. 2). 
1047 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 2. 1941, 21:30 hodin. 
1048 „Odstup, satane.“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 5. 1940, čas neuveden.) 
1049 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 2. 1943, 22:30 hodin. 
1050 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 2. 1944, 7:10 hodin. 
1051 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 4. 1940, čas neuveden. 
1052 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin. 
1053 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 4. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „But 
compared to Hitler’s repulsive sadistic scum the Austrians were very decent people.“). 
1054 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1939, čas neuveden (cit. podle: Nesign. Slib nad hroby 
mučedníků. Čechoslovák. 24. 11. 1939, roč. 1, č. 7, s. 2). 
1055 MACURA: 1995, s. 80. 
1056 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin. 
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V roce 1918 Češi podle Masaryka pomstili Bílou horu a nyní přichází den odvety „za 

Hitlerovu cestu přes Bílou Horu“.1057 „Před 22 lety byli jsme na prahu svobody. Dnes ještě 

nejsme tak daleko, ale základ naší opět svobodné vlasti je stavěn zde těmi, kteří denně své 

životy dávají a jsou ochotni dávat pro věc svou i naši.“1058 Běh dlouhých národních dějin 

podle něj pouze narušil další z mnoha pokusů o zotročení českého lidu, po jehož zdolání se 

národ znovu obrodí: „…slibme si, že srdce svá obložíme neprostřelným krunýřem onoho 

idealismu, který po ukončení poslední války vyústil v naši svobodu a opět v ni vyústí po 

ukončení války této.“1059 Český národ obstál v dobách dobrých a obstojí i v těch zlých: „…to 

už je naše staletá tradice, že jsme na výši, když je nám zle.“1060 A proti danosti osudu 

českého národa nic nezmůže ani sebevětší dočasné utrpení: „Dnes vám chci říct, že si 

universitu zase otevřeme, školy zase zazvučí krásnou řečí českou a mladí Čechoslováci 

zazpívají otevřeně a mohutně ‚Kde domov můj‘ a ‚Kdož jste Boží bojovníci.‘ Tak je v knize 

osudu národa našeho psáno a tak se stane, čili: Marné vaše proti nám jsou vzteky!“1061  

 

Tento osud přitom podle Masaryka neurčil nikdo menší než boží vůle. Zrod samostatného 

Československa Masaryk chápe doslova jako „požehnané dílo“1062, jež je logickým 

vyústěním pro „hrdinné strážce srdce Evropy“1063, jimž „nesentimentální Prozřetelnost“ 

přidělila úlohu „hlídat, vartovat, strážit a nedat srdce kontinentu, z něhož vykvetla 

evropská civilisace“.1064  

 

Deklarovaným božím záměrem tak Masaryk podpořil českou variaci mýtu středu, na němž 

se budící se česká společnost v 19. století ladně přesunula z periferie přímo do ohniska 

kulturního a politického dění v prestižním centru Evropy, do nejdůležitějšího bodu 

kontinentu, kde se střetávají protichůdné vlivy a kvality ze všech světových i kulturních 

stran a kde se český národ stal rázem dokonalou esencí evropanství.1065 Umístění české 

země „do středu a srdce Evropy“, jež se stala „středištěm, we kterémž rozmanité prwky a 

zásady nowoeuropejského života národního, státního i církevního, ne bez zápasu stýkaly a 

jednotily se“,1066 zpečetil František Palacký v prvním díle svých Dějin národa českého a 

Vladimír Macura cituje Jána Kollára, jenž básní konstatoval, že „v prostředku se mezi 

Řekem, Britem / naše jméno bude blyštěti na sklepení světa hvězdokrytém“1067. Palacký 

ovšem ve středoevropském prostoru viděl kromě „wzájemného pronikání se“ i „dlauhý 

                                                             
1057 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin. 
1058 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1059 Tamtéž. 
1060 Tamtéž. 
1061 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1062 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1942, 21:30 hodin. 
1063 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 10. 1941, 21:45 hodin. 
1064 Tamtéž. 
1065 MACURA, Vladimír. Zápasy o střed. In: V kleštích dějin: Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 
2009, s. 87–88. 
1066 PALACKÝ, František. Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě [Díl 1, část 1]. W Praze: J. G. Kalve, 
1848, s. 9. 
1067 MACURA: 2009, s. 87. 
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spor žiwlů římského, německého a slovanského“1068, z jejichž protikladného zápasu se rodí 

nové pozitivní hodnoty vyváženosti a smíření, jichž jsou Češi nositelé. 1069  Podle 

Ferdinanda Seibta Češi dokázali díky svým silným přemyslovským počátkům uniknout 

osudu Polabských Slovanů, jejichž kmeny se rozpustily v postupném poněmčení, ale 

ubránili se i tomu, aby je vstřebal Západ nebo Východ, tj. Německo nebo Polsko.1070 Zůstali 

někde mezi nimi, „uprostřed“, shodou okolností ve „šťastném středu“, a proto si pro sebe 

tak úspěšně uzurpovali samotné evropské srdce, jež se stalo jejich vlastní extenzí a jádrem 

jejich mytického smyslu uprostřed Evropy.  

 

Úspěšné „adopci“ středu ze strany české společnosti zřejmě nahrávaly i zeměpisné 

podmínky země, tedy fakt, že jsou „Čechy již přírodau samau ohraničeny, a věncem hor co 

hradbami přirozenými otočeny.“1071 Ze všech stran tak srdce Evropy střežil ochranný val 

českých pohoří a přitom přirozeně definoval hranice onoho středu.1072 Navzdory „logice 

přírody“ si však střed Evropy paralelně přivlastnil také německý mytický příběh, který na 

Němce pohlížel jako na „starý ctihodný národ středu (Mittelwolk) v Evropě“1073. Válkou, 

kterou rozpoutalo, se ale Německo v Masarykových očích zdiskreditovalo1074 a on nyní 

poukazuje, komu Bůh skutečně udělil úlohu strážit srdce nejstaršího kontinentu (protože 

ve středu nestačí pouze být a čerpat z něj, jako místo s nejvyšší hodnotou, v němž je skryta 

samotná podstata evropanství, je třeba jej nekonečně opatrovat a hlídat a moderovat 

evropskou křižovatku krevního i kulturního „oběhu“ kontinentu). 

 

A právě Češi podle něj vykonávali svou „svatou a věčnou povinnost střežit srdce 

Evropy“1075, dokud z nich mnichovská zrada neučinila trpící beránky, kteří snímají hříchy 

Evropy.1076 Osud Československa tak Masaryk prostřednictvím náboženské mytologie 

přirovnává k osudu Ježíše, beránka Božího, jenž se obětoval, aby lidem byly odpuštěny 

jejich hříchy.1077 Podobně i Čechoslováci se obětovali kvůli hříchům evropských velmocí. 

Proto na ně pohlíží jako na svaté mučedníky,1078 před jejichž obětí se on sám, žijící 

v relativním klidu a pohodlí, až stydí (zvlášť poté, co „Heydrich přišel do Prahy zlomit 

                                                             
1068 PALACKÝ: 1848, s. 9. 
1069 ČINÁTL: 2008, s. 36. 
1070 SEIBT: 1996, s. 46. 
1071 PALACKÝ: 1848, s. 4. 
1072 Historik Eduard Maur dokonce uvažuje, zda právě staleté přirozené hranice zformované přírodou, které 
jednoznačně vymezovaly české území, nebyly jedním z důvodů, proč Češi tak těžce nesli mnichovský diktát. Na 
rozdíl například od Poláků, Rusů nebo Francouzů neměli takové zkušenosti se změnami svých hranic a sdíleli 
představu, že jejich hranice jsou nedotknutelné. (MAUR, Eduard. Paměť hor: Šumava, Říp, Blaník, Hostýn, 
Radhošť. Praha: Havran, 2006, s. 22.)   
1073 MACURA: 2009, s. 89. 
1074 Podle některých poválečných a ještě pozdějších úvah Německo druhou světovou válkou neprohrálo jenom 
souboj o střed Evropy, ale ztratilo i samotný nárok na svoji příslušnost ke střední Evropě. (TRÁVNÍČEK, Jiří. 
Zrození střední Evropy z ducha... In: V kleštích dějin: Střední Evropa jako pojem a problém. Brno: Host, 2009, s. 
286–287.) 
1075 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 29. 1. 1941, 21:30 hodin. 
1076 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1942, 21:30 hodin. 
1077 „Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: ‚Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.‘“ 
(Evangelium podle Jana: český ekumenický překlad. [Praha: Česká biblická společnost], c2001, [44] s.) 
1078 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 10. 1942, 17:45 hodin. 
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Vašeho ducha a zastrašit Vás všechny“1079): „Bylo mi vždy velmi těžko a ještě je si zvykat 

na tu nespravedlivou anomalii, že my ve volné cizině jsme oslavováni za Vaši práci, Vaše 

mučednictví, Vaši statečnost, za Vaše vlastenectví.“1080 A fakt, že u britské vlády může 

„domácí svaté“ zastupovat považuje za čest, k níž neví, jak přišel. „Děkuji vám za ni, 

milovaní moji.“1081 Vytváří tak dojem velkolepého českého lidu, jehož představitelé si 

uvědomují svoji nahraditelnost a jsou pokorní vůči těm, které zastupují. 

 

Respekt až bázeň před velikostí ikonického utrpení je spolu s křesťanskou láskou jedním 

ze základních projevovaných citových vztahů v Masarykových promluvách k lidem 

v protektorátu a patrně i jedním z hlavních důvodů tak značné Masarykovy popularity. 

„Drazí vzdálení a blízcí“1082 posluchači pro něj byli jeho „bratry a sestrami“1083, jimž posílal 

„svoji lásku a svoje požehnání“ 1084  a k nimž vztahoval „ruce v bratrské lásce a 

pospolitosti“1085. Byl s nimi, i když neslyšeli jeho hlas.1086 Masarykovská „neměnící se 

láska“1087  k bližnímu svému ale v žádném případě nezahrnuje lásku k nepříteli, ať 

německému, nebo quislingovsky poněmčenému, pro kterého Masaryk nemá lepšího 

označení než „koupená zrůda“1088, poněvadž nic „zrůdnějšího než Emanuela Moravce 

nikdy česká matka neporodila“1089. 

 

Navzdory všem prožitým příkořím toho, kdo se obětoval, Masaryk věří, že tak jako Boží 

Syn i jeho národ bude vzkříšen a dočká se vzkříšení (jeden z projevů se v anglické verzi 

programu přímo jmenuje „talk on coming resurrection“1090) a spasení1091, neboť zničení 

Hitlera zůstává naším „náboženským, politickým a československým programem“1092, 

„naše svatá věc stojí dobře“1093, „velká demokracie anglická a americká nejsou ani mrtvé, 

ani umírající, naopak živé a dnes výbojné a sálající energií a pevné rozhodnutí vybojovat 

(…) také věc československou“1094. A tak, s Boží pomocí1095 a pod ochranou Prozřetelnosti, 

která „s námi zůstane, i když se zdánlivě připozdívá“1096, „rozumí se samo sebou, že 

                                                             
1079 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 10. 1941, 21:45 hodin. 
1080 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 12. 1942, 22:30 hodin. 
1081 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 2. 1941, 21:30 hodin. 
1082 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 22. 5. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „…dear ones 
both far and near“). 
1083 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 7. 7. 1943, 20:45 hodin. 
1084 Tamtéž. 
1085 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 1. 1941, 21:30 hodin. 
1086 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 8. 1941, 22:45 hodin. 
1087 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 2. 1944, 20:45 hodin. 
1088 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 6. 1941, 22:45 hodin. 
1089 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 9. 1942, 21:30 hodin. 
1090 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 32. Evening The Voice of the Free Republic ze dne 12. 
4. 1944, 20:45 hodin. 
1091 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 12. 1942, 21:45 hodin. 
1092 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 6. 1941, 22:45 hodin. 
1093 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 11. 1942, 22:30 hodin. 
1094 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 29. 1. 1941, 21:30 hodin. 
1095 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 10. 1942, 17:45 hodin. 
1096 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 29. 5. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
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demokratická Československá republika opět ujme se správcovství srdce Evropy“1097,1098. 

Apeluje přitom ale na Čechy, aby si tohoto spasení vážili: „Slibme si, že že my pro sebe ten 

mír vyhrajeme, že ho ani trochu nepromarníme a že se budeme mít rádi a že na věky 

zůstaneme suverénním, demokratickým, skromným ale hrdým ochráncem srdce matky 

Evropy.“1099 

 

 

5.4.1 Zbraně pro duši 

 

V květnu 1940 Masaryk v jednom ze svých projevů prohlásil: „Tělesně jste v poddanství, 

vaše duše však, za které jste odpovědni ne Frankovi, nýbrž Bohu, jsou volné a musí tak 

zůstat. Když je chvílemi kolem nás tma a když vichr zlosti a otrokářství hluboce rozčeřil 

hladinu slavné Evropy, tu právě je třeba onoho vnitřního klidu a oné jistoty, která plyne 

z dobrého svědomí a nezlomné víry.“1100 K tomu, aby „duch zůstal mobilisován“1101 

(protože „jen národ který se vzdá duševně a mravně, podlehne“1102), budoval své projevy 

kolem atributů kolektivní národní paměti, jež měly připomínat přírodní i kulturní 

bohatství československého národa stejně jako jeho historický příběh, pomocí něhož měli 

jeho příslušníci překlenout etapu nepřízně zahlcenou náhradními nacistickými a 

kolaborantskými příběhy „o Čechovi jako poddaném velkého německého pána“ nebo „o 

bývalém Čechovi, dnes o členovi německé Nové Evropy“. Naplňoval tak v zásadě několik 

elementárních podmínek, jejichž potvrzení vůbec umožňovalo (a umožňuje) existenci 

národa, jak jej definoval už v polovině 17. století český učenec Jan Ámos Komenský. Za 

podmínky nezbytné pro národní bytí považoval společnou historii, společný jazyk, 

společné teritorium, v případě Čechů onen mytický evropský střed, a kolektivní lásku ke 

společné vlasti,1103 podle níž byl později definován pojem „národní identita“.1104 Proti 

nacistické snaze o změnu Čechů v prostý kmen tak posiloval všechny složky, které naopak 

potvrzovaly jejich charakter coby národa.  

 

 

 

 

                                                             
1097 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 5. 1943, 20:45 hodin. 
1098 Emanuel Moravec má pro „střed Evropy“ shodou okolností trochu jiný plán: „Dnes je zřejmé, že české země 
představují veliké jihovýchodní nádraží Velkoněmecké říše pro provoz směrem k jihovýchodu a východu.“ 
(MORAVEC: 1943, s. 241.) 
1099 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 31. 12. 1944, 20:45 hodin. 
1100 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 29. 5. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
1101 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 9. 1942, 21:30 hodin. 
1102 Tamtéž. 
1103 HROCH: 2009, s. 16. 
1104 K vymezení národní identity jako pozitivního vztahu jedince k jeho národu viz např.: VLACHOVÁ, Klára a 
ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Národ, národní identita a národní hrdost v Evropě. Sociologický časopis. 2004, č. 4, s. 489.  
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5.4.1.1 Česká historie 

 

5.4.1.1.1 Ještě nemůže být tak zle… 

 

Ve sdílené historické paměti, jež se opírala dílem o skutečné historické doklady, dílem o 

historické mýty, Masaryk hledal analogické příklady, v nichž by se mísilo téma nesvobody 

pod nadvládou cizího národa s mobilizací k osvobozeneckému boji. Tak aby hrdinství 

minulé utěšilo a povzbudilo hrdinství současné. Připomínkou svých předků (ať už těch 

bájných, nebo skutečných), jejichž prostřednictvím již Češi prožili těžké národní chvíle, 

které však dokázali překonat a dovést národ až k jeho samostatné existenci, si měli ti 

současní reprezentanti národa uvědomit, že jde pouze o jedno z mnoha dějství z jejich 

vlastní nepřerušené tisícileté existence. 

 

Podobně jako první národní obrození hledalo a studovalo co možná nejstarší doklady 

nepřetržité existence českého národa, který by se tak vyrovnal německé kultuře a potvrdil 

stejné právo na bytí v Evropě, také Masaryk vychází již z osudového proroctví mytické 

kněžny Libuše, manželky neméně mytického zakladatele přemyslovské dynastie Přemysla 

Oráče, která slovy Václava Hájka z Libočan „i mnohé věci budoucí (když toho potřeba 

kázala) oznamovala“1105. Právě 19. století a sílící nacionální ideologie, kterou jako jediný 

možný program národního obrození formuloval Josef Jungmann a Ján Kollár,1106 si 

podobnou potřebu žádala, a tak Libuše „začala“ věštit: o zlých dobách, které český národ 

čekají, a o jeho síle, s níž překážky překoná. Alois Jirásek umístil těžkou budoucnost 

českého národa do hlubin Vltavy u paty vyšehradské skály, kde Libuše ve svém zjevení 

zahlédla budoucí zkázu země v plamenech a krvavých bojích. Uklidnila se prý teprve, když 

na dno Vltavy pustila zlatou kolébku svého prvorozeného syna se slovy: „Nebudeš na věky 

v temných hlubinách, nebudeť nad vlastí noc bez konce. Vzejde zas jasný den, vzejde zas 

blaho mému národu.“1107  

 

Soudě podle takřka doslovné citace se však Masaryk inspiroval spíše závěrečnou pasáží 

libreta opery Libuše1108 Bedřicha Smetany, kterého Masaryk označoval za „drahého 

národního proroka“1109 (a přisuzoval mu tak prorocký um hlavní hrdinky), jež vůbec jako 

první vyprávělo mnohokrát opakovaný příběh o Libuši ve vypjatě nacionálním pojetí.1110 

                                                             
1105 HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Pověsti o počátcích českého národu a o českých pohanských knížatech. Praha: B. 
Kočí, [1917], s. 24.  
1106 VÍT, Petr. Libuše: proměny mýtu ve společnosti a v umění. Hudební věda. 1982, roč. 19, č. 3, s. 270. 
1107 JIRÁSEK, Alois. Staré pověsti české. Praha: Jos. R. Vilímek, 1914, s. 45. 
1108 Poprvé uvedena v roce 1881 u příležitosti otevření Národního divadla, ačkoli původně ji Smetana 
komponoval pro korunovaci rakouského císaře Františka Josefa I. českým králem v roce 1872. 
1109 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 3. 1940, čas neuveden. 
1110 VÍT: 1982, s. 272. 
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Autor libreta Josef Wenzig1111 na něm pracoval po roce 1860, kdy říjnový diplom Františka 

Josefa I. otvíral pro Čechy nové možnosti řešení jejich národnostní a státoprávní otázky, a 

při psaní se navíc silně inspiroval Rukopisem Zelenohorským, o který se podle Mirko 

Očadlíka od počátku jejich „uvedení do společnosti“ silně zajímal – oba rukopisy si jej 

podmanily svoji uměleckou formou i svou národní tendencí.1112 Libušina závěrečná věštba, 

v níž prorokuje budoucí slavné etapy v historii českého národa, který všechny hrůzy 

dokáže zdolat, tak odpovídá Palackého dějinné koncepci: „Však nechť se stane cokoli, to 

cítím v nejhlubší svých ňader hloubi: můj drahý národ český neskoná, on pekla hrůzy 

slavně překoná!“1113 Výchozí obraz národa, jehož odvěkým osudem je – úspěšně – 

překonávat smrtelné nástrahy, Masaryk „od Libuše“ převzal: „Brady vzhůru a věřit! Vždyť 

přece ta Libuše uměla dobře věštit, měla a má pravdu – Národ český neskoná. Dobrou 

noc.“1114 A jak Masaryk dále konstatuje, „dá-li Pán Bůh“, vyslechnou si Libušina slova, která 

byla v protektorátu zakázaná stejně jako jakékoli jiné repliky, v nichž by se hovořilo o 

lepších časech,1115 Češi znovu a společně („vy, naši doma, a my, vaši služebníci v exilu“) na 

původním místě, kde opera měla svou premiéru, v Národním divadle, na první galerii, kde 

„je nejlepší akustika“.1116 Prozatím „proroctví Libušino budiž dnes opakováno na hrobě 

našeho velikého slovanského hudebního proroka“ 1117.  

 

K tomu, aby Češi poznali, že vše, co zatím podle Libušina proroctví zažili, zvládnou 

překonat sami, pak sloužil další tradiční mytický příběh, tentokrát ovšem mnohem mladší 

– pověst o vojsku, které spí uvnitř vrchu Blaníku, pochází až z 15. století a velitele 

v podobě knížete Václava rytířům z pověsti teprve podle svých potřeb přidělilo 19. století, 

které také jasně určilo jejich do té doby vágní charakter, a to po vzoru husitů, na které 

začalo národní hnutí pohlížet jako na své hrdiny a ideové předchůdce.1118 Pověst, která 

ideově spojila obě tradice, říká, že teprve až bude českému národu skutečně nejhůře (a 

sám už si nepomůže, protože se na něj „sesype tolik nepřátel, že by celé království roznesli 

na kopytech svých koní“, ačkoli se proti silnějšímu nepříteli národ bude hrdinsky 

bránit)1119, vojsko se má probudit, skála se otevřít a rytíři pod vedením patrona české 

země udeří a „cizozemce a všechny nepřátele Českého království ze země vyžene“.1120 

Nejtěžší chvíli, která ale zatím nenastala, měla provázet znamení, která by Čechy zpravila o 

tom, že se blíží pomoc.  

                                                             
1111 Spisovatel a libretista Josef Wenzig psal libreto Libuše v němčině, do češtiny ho stejně jako libreto k opeře 
Dalibor převedl český politik a spisovatel Ervín Špindler, který byl zároveň žákem Josefa Wenziga. (JANOTA, 
Dalibor a KUČERA, Jan Pavel. Malá encyklopedie české opery. Praha: Paseka, 1999, s. 153; OČADLÍK, Mirko. 
Libuše: vznik Smetanovy zpěvohry. V Praze: Melantrich, 1949, s. 74.) 
1112 OČADLÍK: 1949, s. 56. Očadlík zároveň uvádí, že v 70. letech 19. století, kdy už psal Wenzig česky, načrtl 
úvod úvahy O ethickém nebo mravním významu Rukopisu Královédvorského. (OČADLÍK: 1949, s. 58.) 

1113 VÍT: 1982, s. 273. 
1114 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1115 DOLEŽAL: 1996, s. 19–20. 
1116 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 10. 1941, 21:45 hodin. 
1117 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 3. 1944, 20:45 hodin. 
1118 MAUR: 2006, s. 259, 264, 268. 
1119 JIRÁSEK: 1914, s. 291. 
1120 Tamtéž, s. 292. 
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Tento mýtus Masaryk ovšem poněkud moderně upravil, neboť mytické spící vojsko 

ztotožnil se samotným protektorátním lidem, který v těžké chvíli spasí sám sebe, a to 

nikoli na znamení usychajících vrcholků stromů v lese u Blaníku, obživnutého starého 

uschlého dubu na temeni Blaníku nebo rozvodněného pramene u skály,1121 ale na znamení 

exilových vůdců. Blaník se znovu stává alegorií osudu národa, který se po nějaké době 

„zlých snů“ díky své probouzející se „blanické“ intelektuální elitě v poslední chvíli vzbudí 

k novému životu.1122 Prozatím má ale národ podle Masaryka odpočívat na úrovni 

opatrného pasivního odporu a chystat se k osudovému boji: „V klidu a odvaze čekejte na 

chvíli, kdy na dané znamení Blaník našeho odboje se otevře a Vy, rytíři jeho, hnusné 

vetřelce z naší sladké, mlékem a strdí oplývající otčiny navždy vypudíte. Prosím nedejte se 

předčasně vyprovokovat k činům, které by Vám zbytečně přitížili a Vás seslabili.“1123 

Teprve na jaře roku 1944 Masaryk takové znamení naznačil a novodobé blanické rytíře 

probudil: „Teď nastává doba Nikoly Šuhaje, na Slovensku doba Jánošíkova a v českých 

zemích doba Blanických rytířů – ne v brněních a na koních, ale v továrních blůzách, 

ošoupaných sáčkách, na železnicích, v továrnách a mostech.“1124  

 

K husitským bojovníkům přitom Masaryk Čechy připodobňuje i zvoláním „nepřátel 

nešetřte“1125, které zaznělo spolu s chorálem Ktož jsú boží bojovníci1126 v posledním 

dějství opery Husitská nevěsta skladatele Karla Šebora poprvé uvedené v roce 1868 

v Novoměstském divadle v Praze. Třetí historická opera největšího konkurenta 

Smetanových operních děl 60. let 19. století vyprávěla tragický milostný příběh, jemuž 

historické pozadí vytvářela doba posledních husitských střetů a jehož fatální osud se 

završil v bitvě u Lipan v roce 1434, kterou také opera vrcholí.1127  

 

Jako interpretační návod pro současné mučednictví Čechů Masarykovi přirozeně slouží 

právě především ty tragické z rozhodujících chvil národa. Takovou fatální, ale příkladnou 

chvílí vzedmutého zápasu národa o svobodu, který ukázal, že „mravní vítězství se jeví 

nakonec důležitější a pro národ významnější než sama prohra“1128, je Masarykovi i příklad 

Chodů, královských poddaných, kteří od středověku strážili západní zemskou hranici mezi 

Čechy a Bavory, respektive Horní Falcí v oblasti Českého lesa kolem královských hradů 

Domažlice, Přimda a Tachov a kteří za své služby drželi řadu výjimečných výsad.1129 Jejich 

                                                             
1121 JIRÁSEK: 1914, s. 291. 
1122 MACURA, Vladimír. Český sen. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s. 23. 
1123 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. 
h. c.). 
1124 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 4. 1944, 20:45 hodin. 
1125 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 2. 1943, 22:30 hodin. 
1126 Opera Husitská nevěsta byla vůbec prvním hudebně-dramatickým dílem, které citovalo husitský chorál 
Ktož jsú boží bojovníci. (PTÁKOVÁ VAŠKOVÁ, Iveta. Historické opery Karla Šebora. Brno, 2013. Disertační 
práce. Masarykova univerzita, s. 16.) 
1127 Tamtéž, s. 103–105. 
1128 HRBATA, Zdeněk. Romantismus a Čechy: témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany: 
H & H, 1999, s. 168.  
1129 MAUR, Eduard. Kozina a Lomikar. Praha: Melantrich, 1989, s. 1. 
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postavení se ale postupně horšilo, až po Bílé hoře vyvrcholilo spory o dosavadní chodské 

svobody a práva s novým pánem Wolfem Vilémem z Lamingenu a z Albenreuthu, který 

včas přestoupil z protestantské na katolickou víru, zachránil rodový majetek, získal přízeň 

císaře a v roce 1621 byl dokonce přísedícím soudu s 27 vůdci stavovského povstání.1130 Do 

lidových pověstí se ale jako známý Lomikar zapsal až jeho syn, Wolf Maxmilián.1131 

Neústupný boj Chodů s Wolfem Maxmiliánem o platnost jejich privilegií nakonec skončil 

zásahem vojska, které potlačilo rebelanty, a exemplární popravou jednoho z jejich vůdců 

Jana Sladkého Koziny ze vsi Újezd v roce 1695.  

 

Osud Chodů zjednodušený do lidové pověsti o Kozinovi a Lomikarovi, jejíž verzi 

publikovala v roce 1846 i Božena Němcová během svého pobytu na Domažlicku,1132 

vzbudil zájem formujícího se národního hnutí 19. století i jeho historiků, které okolí 

Domažlic poutalo jako místo slavných historických i bájných bitev Čechů s nepřáteli.1133 

Případ vytrvalého boje za stará privilegia mu mohl prospět jako symbolické ztělesnění 

českého národního boje proti cizákům a pobělohorským poměrům a vytvořit tak 

„spojovací článek mezi slavnou husitskou epochou a současným státoprávním bojem“1134. 

Zvláště v Jiráskových Psohlavcích, které Chodsko zpopularizovali u široké veřejnosti, je boj 

Chodů s pány z Lamingeru, kteří zde ne právě historicky věrně symbolizovali německou 

cizáckou šlechtu,1135 zobrazen jako paralela českého národního osudu.1136 Ve stejném 

duchu se pak nesly i projevy u příležitosti odhalení Kozinova pomníku v roce 1895: 

Například říšský poslanec František Schwarz označil boj Chodů za vlastní privilegia za 

článek velikého zápasu, „jejž vede náš národ český již víc než půl třetího sta let za své bytí 

a za své svobody a práva“.1137 Chodská strážní služba na zemské hranici se navíc postupně 

transformovala na úroveň jazykovou a symbol hráze proti vpádu cizoty, jak byla chodská 

tradice idealizována, se přerodil v sílu „čerchovské žuly proti poněmčování“.1138 Kámen 

z vrchu Čerchova se tak dostal i do základů Národního divadla, aby připomínal „horu, 

která byla svědkem vítězství Sámova, Břetislava I. a husitů, a zároveň byl důkazem, že 

Chodové jsou tak jako v minulosti i dnes na stráži a žehnají společnému dílu 

národnímu“.1139 

 

                                                             
1130 MAUR: 1989, s. 10–11.  
1131 MAUR: 2006, s. 177–180. 
1132 NĚMCOVÁ, Božena. Sebrané spisy. Svazek III. Sešit I. V Litomyšli: A. Augusta, 1862, s. 48–52. Lomikara ale 
Němcová ještě označuje jako Lamingara. Postupně se tvar jeho jména změnil na Lomigar, který měl údajně 
vyvolávat dojem věrolomnosti, po vydání Jiráskových Psohlavců zvítězila varianta Lomikar. (MAUR: 1989, s. 
32.) 
1133 Tamtéž, s. 35. 
1134 MAUR: 2006, s. 184. 
1135 Lamingerové se na Domažlicko zřejmě přistěhovali z Chebska. (MAUR: 1989, s. 9.) 
1136 Tamtéž, s. 37. 
1137 MAUR: 2006, s. 191. 
1138 HRBATA: 1999, s. 166. 
1139 MAUR: 1989, s. 36–37.  
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V duchu pomnichovskému zájmu veřejnosti, která k osudu Chodů znovu začala vzhlížet 

jako k „symbolu národní neústupnosti a vzdoru“,1140 se Češi pro Masaryka stali „Chody, 

Psohlavci Evropy“, „novými nesmrtelnými“, novými Koziny Sladkými“, kteří v souladu 

s mýtem o strážcích středu Evropy chrání samotnou podstatu evropanství, po níž sahá 

cizák nepřítel ztělesněný, tentokrát, „Neurathem-Lomikarem“1141. Protikladná dvojice 

modelových postav symbolizujících zápas domova s uzurpátorem tak dochází ke svému 

novému protektorátnímu naplnění. „Tehdejší Neurath Lomikar alespoň dovolil Janovi, aby 

se s ženou a děckami rozžehnal. (…) Byla to malinká útěcha; dnes ani té není. Neurath-

Lomikar a jeho nástupce, vzteklý popravčí Heydrich, neznají našich žen a děcek. Dlouho 

týrané otce, bratry a milence vraždí chladnokrevně a s gustem – jen proto, že se to stalo 

jejich každodenní potřebou.“1142  

 

Masaryk ovšem zná i druhou část lidové pověsti, k níž zřejmě dopomohl sám Wolf 

Maxmilián svou předčasnou smrtí v roce 1696, takřka přesně po roce od popravy Koziny, 

který prý pod šibenicí vyzval Lomikara do roka a do dne na poslední soud.1143  Proto byl i 

tento tragický okamžik národa v podstatě interpretován jako vítězný, neboť „ten tam 

nahoře, soudí spravedlivě“1144, a tak ani Masaryk neopomíná připomínat, že se morální 

rozměr české oběti nakonec vyjeví a bude oslavován, podobně jako se uznání dočkalo 

Kozinovo hrdinství a jeho nevinná smrt. Proto „vyhlížel“ blížící se den, „kdy s Kozinou 

Sladkým zvoláme: Schickelgrubere a Benito, do dne a do roka voláme Tě na soud Boží,“1145, 

který tak jako v případě dvojice Kozina a Lomikar „hukáže, hdo z nás“1146 a který Čechy 

zbaví utiskovatelů: „Já vám žehnám ve víře, lásce, naději – a v naprosté jistotě, že zase 

budete doma, pod rodnou střechou, a nebude už Lomikarů-Neurathů, ani prašivých, 

vzteklých hyen Heydrichů.“1147 V pověsti o Kozinovi je navíc přítomna tatáž „pojistka“ pro 

budoucnost jako v pověsti o blanickém vojsku, neboť „až bude zase jednou vojna, že 

nevyhrajou naši, dokud nepřijdou k tomu Psohlavci“1148. I aktualizací této pověsti, do níž 

současný národ jako aktéra zasazuje, tak Masaryk činí z Čechů opět armádu „v záloze“, 

blanické vojsko, které zatím sílí a připravuje se na závěrečný střet s nepřítelem, a 

ospravedlňuje tak jejich dočasnou nečinnost ve věci ozbrojené vzpoury proti okupantům. 

 

 

                                                             
1140 MAUR: 1989, s. 40. 
1141 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 10. 1941, 21:45 hodin. 
1142 Tamtéž. 
1143 NĚMCOVÁ: 1862, s. 50. „Od toho dne nebyl Lamingar nikdy sám, ale když se schyloval rok ku konci, a on 
posud zdráv byl, začal si dělat z Kosinova vyzvání smích. Byl rok ; a den na to, poslední do určité lhůty, dal 
připravit Lamingar hostinu, a sezval přátely své, by jej s nimi projevil. Když bylo po hostině, a již se víno pilo, 
podepře se Lamingar o lenoch vycpané sesle a povídá se smíchem: ‚Ha, ha Kosino, rok a den je a já jsem posud 
zde!‘ To dořekl, zčernal, svalil se na zem a víc nezdechl.“ (Tamtéž, s. 51.) 
1144 Tamtéž. 
1145 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1942, 21:30 hodin. 
1146 JIRÁSEK: 1914, s. 253. 
1147 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 10. 1941, 21:45 hodin. 
1148 NĚMCOVÁ: 1862, s. 52. 
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5.4.1.1.2 Důkazem budiž první republika 

 

Naopak vrcholnými body na sinusoidě českého historického vývoje odpovídajícího 

Libušině nadčasovému proroctví s fakticky nekonečnou platností byli pro Masaryka 

osobnosti jako svatý Václav, Karel IV., Jan Hus, Jan Ámos Komenský, František Palacký a 

pochopitelně jeho otec.1149 Za zásadní okamžik českého národa, k němuž celý jeho 

dosavadní vývoj směřoval, Jan Masaryk považoval období první republiky, která se ostatně 

sama například k odkazu Karla IV. i husitské reformace programově hlásila.1150 To byla 

podle Jana Masaryka chvíle, „kdy svobodný národ pustil se s chutí a idealismem do práce, 

kterou mu bylo dopřáno pouhých dvacet let vykonávat a která byla přerušena adventem 

gangsterské ery Evropy.“1151 „Při chybách, které jsme udělali, a bez chyby není nikdo, bylo 

u nás dvacet let velmi dobře. Potřebovali jsme ještě dvacet let a byli bychom bývali vzorem 

spravedlivé politiky, hospodářské i sociální.“1152  

 

Nejpůsobivějším symbolem tohoto období byl samotný Tomáš Garrigue Masaryk,1153 jehož 

postava byla ztělesněním českého dějinného finále. Jeho myšlenkami i autoritou 

prezidenta osvoboditele se proto zaštiťovali mnozí z válečných řečníků, již se snažili 

obnovovat dějinnou kontinuitu národa a republiky,1154 Edvarda Beneše pochopitelně 

nevyjímaje: „Zachovat tudíž dnes věrnost Masarykovi znamená jít do všech důsledků, 

nekompromisně a bez ohledu na cokoli do boje na všech frontách proti německému 

barbarství. Znamená to pro vás všechny doma jít ruku v ruce v jedné řadě s námi zde, jít 

společně s našimi vojáky, s našimi statečnými letci, jít důsledně za vaší vládou londýnskou 

a neučinit nic, co by tuto cestu křížilo. To nám ukládá pro dnešní boj odkaz Masarykův. (…) 

Presidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!“1155 

 

Pouze Jan Masaryk však mohl posluchačům zprostředkovat jeho „skutečný“ osobní obraz 

(„Byl jsem mu lidsky ze všech nejblíž“1156 / „Měli jsme se s otcem rádi – francouzsky se 

tomu říká ‚les extrêmes se touchent‘, a otec (…) tu a tam se mnou rád mlčel“1157), mluvit 

zasvěceně a přitom přesvědčivě o jeho názorech („…nikdy toho nemravného tajtrlíka 

                                                             
1149 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1150 KŘEN, Jan. Historické proměny češství. Praha: Karolinum, 1992, s. 79. 
1151 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 10. 1940, 21:30 hodin. Podle zhuštěných českých dějin 
znázorněných jedním ročním koloběhem tak na první republiku od „c. k. Dušiček“ (SEIBT: 1996, s. 243) k 
„adventu gangsterské éry“ zbýval zhruba jeden jediný měsíc. 
1152 Rozhlasový projev Jana Masaryka z roku 1941, nedatováno, čas neuveden (cit. podle zvukového záznamu). 
1153 V radostné atmosféře prvních poválečných vánočních svátků v „zaslíbené“ republice Československé psaly 
noviny o nové vánoční pohádce O tatíčku Masarykovi, „předstihující fantasii nad vše pomyšlení a přec ve všem 
nejryzejší pravda“. „Vyprávějte o ní dětem, poslouchají rády o jeho pouti světem, kde hledal zakletou princeznu 
– českou svobodu, až ji našel a osvobodil. Měl mnoho druhů, pomocníků a na všechny známé i neznámé 
vzpomínejme při našich prvních českých vánocích.“ (České Vánoce. Lidové noviny. 25. 12. 1918, roč. 26, č. 354, 
s. 4.) Jistě to nebyla pohádka jenom pro děti. 
1154 Viz např. rozhlasový projev Jána Lichnera ze dne 14. 9. 1941 (KOCOUREK: c2013, CD příloha). 
1155 BENEŠ: 1946, s. 95. 
1156 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 10. 9. 1941, 21:45 hodin. 
1157 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 10. 1942, čas neuveden (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 202, 
v knize zřejmě omylem uvedeno datum 28. 10.). 
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[Mussoliniho] ani cítit nemohl“1158 / „O Hitlerovi říkal od začátku: ‚Ten surový, nevzdělaný 

sprosťák.‘ Varoval kde koho…“1159) a především být živoucím dokladem oné přetrvávající 

dějinné kontinuity. „Při jméně, jež nosím, prohlašuji vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že 

pravda zvítězí,“ řekl ve svém prvním projevu.1160 A právě připomínka jména člověka, jenž 

položil základy jejich samostatného státu, jména „v národě nejmilovanějšího a nejvíce 

uctívaného“1161, tak silně zapůsobila na posluchače, kteří zůstali ve zbytcích onoho 

státu.1162 To byl ale pouze první z mnoha případů, kdy Jan Masaryk využil síly, jakou měla 

morální autorita jeho otce.1163  Jeho názory, vkus a zkušenosti, které za života sdílel, 

pronikaly takřka do všech duchovních zbraní Masaryka syna.  

 

Ačkoli on jediný znal TGM skutečně jako otce, dál podporoval jeho veřejný otcovský mýtus 

(„vždyť jsme všichni byli jeho rodina“1164), jenž se v době první republiky postupně rozšířil 

v české společnosti, která se od nejmenších dětí učila těsnému vztahu, hrdosti a lásce 

k vlastnímu demokratickému státu do velké míry vtělenému do postavy jeho 

zakladatele.1165 Masaryk syn vytváří jeho obraz jako kolektivního morálního svědomí, jež 

stále dohlíží na konání svých „potomků“ (jako tehdy, když okna Hradu zářila do noci a 

Masaryk pracující bděl nad všemi Čechy)1166 a bude je hodnotit podle toho, zda se 

zpronevěří jeho ideálům „strážce majáku češství“1167, anebo zda i v osudové zkoušce, která 

jejich otčinu zneuctila1168 a okleštila1169, zůstanou věrní a zaslouží si tak otcovskou lásku a 

uznání. Neboť „měl Vás neskonale rád – no, a Vy jste ho taky neradi neměli.“1170 

Opovrhnout zásadami „slušné, poctivé a důstojné demokracie“ nebo narušovat pouto 

Československa a západní kultury, s níž je „navždy spjato“, by znamenalo opovrhnout 

                                                             
1158 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 7. 1943, 20:45 hodin. 
1159 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 10. 1942, čas neuveden (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 202, 
v knize zřejmě omylem uvedeno datum 28. 10.). 
1160 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 9. 1939, čas neuveden (cit. podle zvukového záznamu). 
1161 DRTINA: 1991, s. 545. 
1162 LESÁK, Josef. Při jménu, které nosil. In: Otec a syn: Tomáš Garrigue a Jan Masarykové ve vzpomínkách přátel 
a pamětníků. Praha: Společnost Jana Masaryka v nakladatelství Pragma, 2000, s. 67–69.  
1163 Těžko přesně určit, nakolik popularita TGM vycházela „pouze“ z jeho prvorepublikového odkazu a zda a 
jak moc ji během druhé světové války posílil jeho syn, faktem ovšem je, že v poválečném průzkumu v 
Československu jej 74 % respondentů označilo za nejvýznamnějšího muže českých dějin, i když sama první 
republika získala 8 let po Mnichovu jako nejslavnější období českých dějin jen 8 %. Beneš byl mezi osobnostmi 
druhý, s 62 %. (Nesign. Poměr českého člověka k minulosti. Veřejné mínění: List Čs. ústavu pro výzkum 
veřejného mínění. Březen 1947, č. 8, s. 14.) Sám Jan Masaryk se dostal do žebříčku nejvýznamnějších českých 
osobností až o dvacet let později, v roce 1968, dost možná v souvislosti se znovu otevřeným případem 
vyšetřování jeho smrti v roce 1948. „Uzurpoval“ si ale jen 2 %, žebříčku stále kraloval jeho otec s 81 %, zato 
Edvard Beneš již byl zapomenut. (ADAMEC, Čeněk. Vztah Čechů a Slováků k dějinám. Praha: Ústav pro výzkum 
veřejného mínění, 1968, s. 9–11.) 
1164 AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 19. Rozhlasový projev Jaroslava Stránského ze dne 6. 
3. 1943, 18:45 hodin. 
1165 SOUKUPOVÁ: 2002, s. 43. 
1166 PYNSENT: 1996, s. 228. 
1167 Tamtéž. 
1168 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 22. 5. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „our 
dishonoured homeland“). 
1169 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 29. 5. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
1170 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. 
h. c.). 
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památkou jeho „otce a jeho naprostou důvěrou ve výborný lid československý a jeho 

budoucnost“.1171 V myšlenkách na TGM vede Jan Masaryk obyvatele protektorátu k tomu, 

aby zpytovali vlastní svědomí, které jim odhalí, nakolik se odchylují od nedostižného 

archetypálního otcovského ideálu: „V neděli bude výročí úmrtí prvního Presidenta 

Československé republiky. (…) Vím, jak by se těšil z vašeho nekompromisního odporu 

k Hitlerově zrůdovládě, která je stoprocentní negací všeho, v co on věřil. Tak si snad taky 

trochu zazpytujete. Připomenout si chyby a pokusit se je napravit, je nejjistější, 

nejdemokratičtější a nejmužnější cestou k znovunabytí toho, co nám zlý osud dočasně 

odcizil.“1172 Masaryk stále implicitně pokládá a nechává otevřenou otázku, co by Masaryk 

otec říkal, kdyby viděl počínání svého syna, potažmo všech svých „potomků“: „Jen, 

budeme-li se stále chovat tak, jako kdyby se na nás díval Winston a Roosevelt a z poza 

mraků Masaryk otec – ne syn – vyhrajeme svůj těžký slavný zápas proti německým 

netvorům.“1173  

 

Byť tak TGM prostřednictvím svého syna, který sám se cítí svázán měřítkem svého 

otce,1174 žádá po Češích vysoký morální kredit, žádá si jen stejnou míru statečnosti, s jakou 

široké příkopy přeskakoval on, zatímco jeho opatrný syn zpomaloval svého koně.1175 A 

Masaryk syn vyzdvihuje ty, kteří po vzoru TGM prokázali svoji statečnost: TGM tak 

prostřednictvím svého syna chválí například aktéry Slovenského národního povstání 

(„Mám dojem, že by můj otec řekl: Tož dělají to ti Slováci dobře!1176“1177) nebo připomíná 

památku „ve službě vlasti a přátelům nekonečně obětavého“ „vlastence nesmlouvavého a 

hrdiny nenáročného“ Přemysla Šámala.1178 Šámalovo jméno Masaryk zmiňuje u příležitosti 

jeho smrti v německém vězení, Masaryk otec naproti tomu ani v této bitvě o přeskok 

„třebas i toho mnichovského příkopu“ podle Masaryka syna Čechy neopouští. Ač on sám je 

již také mrtvý, jeho duch1179 je stále živý (a Masarykem synem dál burcovaný) a bude jim 

v jejich boji za svobodné Československo pomáhat. Neboť „za předešlé války můj otec řekl 

toto: ‚Kdyby mi vzali všecko, kdyby mi vzali ženu, kdybych v tomto boji ztratil život, nic 

nemůže změnit cestu, na kterou jsem se vydal. Musíme dělat revoluci jako musíme 

dýchat.“1180 A Masaryk syn si podle svých slov troufá hádat, co by jeho otec řekl dnes: „Tož 

vyhrát musíme.“1181  

 

                                                             
1171 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. 
h. c.). 
1172 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 10. 9. 1941, 21:45 hodin. 
1173 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 4. 1941, 21:45 hodin. 
1174 TÁBORSKÝ: 1993, s. 229. 
1175 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 10. 1942, čas neuveden (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 202, 
v knize zřejmě omylem uvedeno datum 28. 10.). 
1176 Spíše než vykřičník je to kombinace tečky a apostrofu (.‘) 
1177 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 9. 1944, 19:45 hodin. 
1178 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 3. 1941, 21:45 hodin. 
1179 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 5. 1940, čas neuveden. 
1180 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 10. 1942, 17:45 hodin. 
1181 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 10. 1942, čas neuveden (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 202, 
v knize zřejmě omylem uvedeno datum 28. 10.). 
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Masaryk otec ovšem nebyl pouze svědomím, stejně tak byl i „návodem“ a „mírou“, jak se 

chovat v konkrétních situacích: „Můj otec nenáviděl fangličkování. Zamysleme se a malé 

malicherné praporky zmizí a tím dříve se na Hradčanech objeví znovu – a tentokráte 

navždy – červeno-bílo-modrá vlajka republiky Československé – volné, demokratické, 

sociálně spravedlivé, evropské a světové.“1182 A zprostředkováním zkušeností a názorů 

TGM přibližuje Evropu těm Čechům, pro něž dosud zůstávala příliš vzdálená (byť 

samozřejmě dleli v jejím středu): „Můj nebožtík otec jezdil rád do Itálie i Řecka, Capri mu 

často pomohlo, když byl unaven nebo churav, býval tam s Gorkim.1183 Dnes by ho tam 

zavřeli, a soud pozůstávající z Mussoliniho, Ciana, Suňera, Himmlera, Streichera a třebas i 

Henleina by ho odsoudil k smrti proto, že měl rád Itálii tak jak ji znával, – slušnou, 

demokratickou a nehochštaplérovskou. – Tolik o řecko-italské válce.“1184 Ze stejného 

důvodu se zmiňoval také o své matce, pomocí jejíchž rodinných vazeb se snažil posílit i 

pouta geopolitická: „A malé, civilisované, sociálně spravedlivé Dánsko je rovněž s námi. 

Vzpomínám na svou matku, která po otci měla dánskou krev a těším se na svou první 

návštěvu ve svobodné Kodani.“1185 Rodinné kořeny otce zase „vracely“ Slováky zpátky do 

společenství masarykovské první republiky (podrobněji viz kapitolu 5.4.1.2). 

 

Nejen prizmatem jeho názorů, ale i skrze jubilea TGM nahlíží Masaryk na svět kolem sebe 

– tak, aby síla TGM překryla konkurenty, kteří se rozhodli zapsat do dějin ve stejné dny a 

měsíce: „Tak tedy březen 1941 se nám ohromně povedl a Hitlerovi ne, a budeme naň 

vzpomínat jako na onen měsíc, v němž 7. března se narodil můj otec a ne na březen, 

v němž 7. března vtrhl Hitler do Porýní.“1186  Zatímco září je měsícem smutku a 

zpytování1187, ale také připomínkou velkého sjednocení národa, který svého prezidenta 

v roce 1937 se smutkem vyprovázel,1188 březen, to jsou pro Jana Masaryka, a stejně tak pro 

československé rozhlasové oddělení,1189 především devadesáté1190 i devadesáté první1191 

                                                             
1182 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 10. 1942, čas neuveden (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 202, 
v knize zřejmě omylem uvedeno datum 28. 10.). 
1183 O jedné z jeho cest na italský ostrov Capri, při níž ho doprovázela, i o jeho setkání s ruským spisovatelem, 
který zde žil v emigraci, vypráví dcera Alice Masaryková (MASARYKOVÁ, Alice Garrigue. Dětství a mládí: 
vzpomínky a myšlenky. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1994, s. 105–108.)  
1184 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1185 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 4. 1940, čas neuveden. 
1186 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 4. 1941, 21:45 hodin. 
1187 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 10. 9. 1941, 21:45 hodin. 
1188 SOUKUPOVÁ: 2002, s. 61. 
1189 Důležitá výročí spjatá s osobou prvního prezidenta československé vládní vysílání vždy po několik dní 
připomínalo projevy, vzpomínkami i vybranými citacemi z díla TGM. Například na jaře 1943 se mezi řečníky 
k výročí Masarykových narozenin objevil ministr spravedlnosti Jaroslav Stránský (6. 3.), Pavel Svatý alias 
Prokop Drtina (7. 3.) a sérii zakončil 8. 3. Josef Kodíček, který rozborem smutečního článku Emanuela Moravce 
z Lidových novin roku 1937, v němž Moravec po smrti TGM uctil Masarykovu první republiku jako dobu 
největší morální hloubky a jednoty národního ducha, demonstroval, jak daleko se Moravec vzdálil od svých 
původních názorů. (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 19. Rozhlasový projev Jaroslava 
Stránského ze dne 6. 3. 1943, 18:45 hodin; rozhlasový projev Pavla Svatého ze dne 7. 3. 1943, 18:45 hodin; 
rozhlasový projev Josefa Kodíčka ze dne 8. 3. 1943, 18:45 hodin.) Podobně se TGM stával na několik dní 
hlavním tématem i v polovině září: Připomínaly se jeho poslední okamžiky („Venku se rozhoukaly sovy 
přivábené osvětleným oknem. Jedna na římse presidentova pokoje, druhá na stromě při zámecké zdi. Ve 3 
hodiny 29 minut přestává nemocný dýchat, za dvě minuty se zastavuje srdce. Dcera Alice otvírá okno do parku. 
Dole pod věží je slyšet tlumený vzlyk. Oběma legionářům na stráži vytryskly slzy: Vědí, že otevřené okno 
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narozeniny prvního prezidenta, které stály proti novému protektorátnímu svátku – 

narozeninám Adolfa Hitlera, podobně jako se 28. říjen postavil proti 15. březnu. 

 

Masaryk syn si uvědomoval, že zatímco myšlenka na TGM je z protektorátního života i 

kalendáře vytlačována, důkazy o působení prvního prezidenta nelze z okupovaného území 

vymazat, jakkoli se o to okupační orgány snažily.1192 Svými projevy tak posiloval 

symbolický význam míst, jež byla s TGM svázána. O hrobu svého otce „na lánském 

hřbitůvku“1193 se zmiňuje už ve svém prvním projevu a neopomíná jej připomínat při 

důležitých výročích: „Dostal jsem k 14. září sta dopisů, jejichž obsah seskupil se na 

Lánském hřbitově. Děkuji všem, kteří napsali, i těm, kteří by byli napsali, kdyby z Lán šla 

pošta do Londýna.“1194 

 

Auru Masarykova pokračovatele ale nenechává ulpívat jenom na sobě, připomíná 

především, koho si sám TGM vybral za svého nástupce a komu tak předal část své morální 

síly sjednotit lid do „jediného šiku“.1195 Více než samotným Edvardem Benešem je právě 

nástupcem jeho otce, kterému Masaryk syn bezpodmínečně slouží a s nímž „v plné 

harmonii a dohodě“ vede všechna svá jednání, „což se vám přece rozumí samo sebou“,1196 

tedy je to zcela přirozené. „Dnes, ve výročí dne, kdy před 24 lety československý národ, 

národ slavných, malých, zlatých lidí, pochopil mého otce a pak 20 let s ním šel, říkám vám 

skromně: Masaryk s Benešem vyhráli první vojnu, Beneš s námi všemi vyhraje druhou a 

mezi těmi všemi bude také tak zvaný Jan Masaryk.“1197 Beneše („musíme zaň být osudu 

nadmíru vděčni“1198) staví na konec elitní intelektuální linie procházející dějinami českého 

národa, vidí jej jako pokračovatele svatého Václava, Karla IV., Husa, Komenského, 

Palackého a Masaryka.1199 To jsou shodou okolností skoro všichni ti, které podle Masaryka 

mladšího zradil Emanuel Moravec, který „zradil vůbec všechno, co má jakoukoliv ethickou 

cenu v našem národním životě“.1200  

 

                                                                                                                                                                                   
znamená konec.“) i jeho zásluhy a uvažovalo se, jaké poselství by Čechům předal dnes; Jaroslav Stránský se 
dokonce pokusil o něco, jako byla Masarykova řeč ze záhrobí. (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, 
karton 16. Report on T.G. Masaryk’s Death, read by Dr. J Fraenkl & O. Ornest, ze dne 14. 9. 1942, 17:45 hodin; 
rozhlasový projev Jaroslava Stránského ze dne 14. 9. 1942, 17:45 hodin.) 
1190 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 3. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
1191 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 3. 1941, 21:45 hodin (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. c.). 
1192 Masarykovy příbuzné v protektorátu si ale perzekvovat netroufly s ohledem „na velmi citlivé české veřejné 
míněné ve spojení s památkou presidenta-Osvoboditele“. (ČERVINKOVÁ, OTÁHALOVÁ: 1966, s. 743.) 
1193 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 9. 1939, čas neuveden (cit. podle zvukového záznamu). 
1194 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 9. 1941, 21:45 hodin. 
1195 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 12. 1940, 21:30 hodin. 
1196 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 9. 1941, 21:45 hodin. 
1197 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 10. 1942, čas neuveden (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 202, 
v knize zřejmě omylem uvedeno datum 28. 10.). 
1198 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 7. 1944, 20:45 hodin. 
1199 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1200 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 9. 1942, 21:30 hodin. 
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Samotnou exilovou reprezentaci potom Masaryk přirovnává k pokračovatelům TGM a jeho 

spolupracovníků legionářů, kteří „za předešlé války nesli světem standartu slušnosti, 

sociální spravedlnosti a oněch prerogativů civilisovanosti“1201. Od nich tuto standartu 

„vlající pyšně ve volném spojeneckém duchu“ převzali právě současní političtí emigranti, 

kteří se „skromně pokouší [ji] udržet“, protože „se neodvolatelně rozhodli odevzdat vám 

tento prapor čistý a neporušený doma po válce“.1202 

 

Standarta, kterou Masaryk pomáhá nést, je jednoznačně standartou první republiky, jejíž 

kontinuitu, Mnichovem nepřetrženou, se československá exilová reprezentace v prvních 

válečných letech snažila prosadit na mezinárodní diplomatické úrovni. V řeči symbolů to 

bylo jednodušší – za své heslo i poznávací znamení si od prvního projevu1203 Masaryk 

zvolil text, který podle zákona Národního shromáždění č. 252/1920 Sb. z 30. března 1920 

zdobil velký státní znak a standartu prezidenta republiky a který se v českém prostředí 

objevil už v dopisech Jana Husa,1204 jež do Čech putovaly z kostnického vězení: „Pravda 

vítězí“1205. Právě těmito slovy, respektive jejich modifikací „pravda zvítězí“, která lépe 

zrcadlila fakt, že i když to zatím nevypadá, že by československá pravda vítězila, jednou 

zvítězí, se Masaryk ve vysílání obvykle „odhlašoval“. „Pravda zvítězí“ 1206 , „musí 

zvítězit“1207, „jako jaro nad zimou, zvítězí pravda nad lží a světlo nad temnem“1208: „Končím 

opakováním, že situace je nedobrá a vážná, končím však opakováním své, naší, vaší a všech 

lidí pořádných nezlomné víry, že pravda zvítězí – musí zvítězit. Dobrou noc – a jdeme 

dál.“1209 A pod národní heslo je ochoten zahrnout i spojence, jejichž „pravda“ konvenovala 

„pravdě“ československé: „Rooseveltova pravda musí zvítězit – zvítězí.“1210 

 

Heslo „pravda vítězí“ ovšem propojuje také se spolkem, jehož členové – legionáři sehráli 

důležitou úlohu při formování samostatného Československa stejně jako v době první 

republiky, tedy s Československou obcí sokolskou, která heslo o vítězné pravdě používala 

jako jedno ze mott: „Končím vzpomínáním neochvějné víry. Bude to Sokol, který na svých 

křídlech přinese zprávu, že Pravda vítězí.“1211 Stejně tak připomíná spojení rodiny 

Masaryků se Sokolem, „který staral se nejen o kolektivní disciplinu a tělesnou zdatnost 

                                                             
1201 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 1. 1941, čas neuveden (cit. podle: MASARYK: 1946, s. 93). 
1202 Tamtéž. 
1203 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 9. 1939, čas neuveden (cit. podle zvukového záznamu). 
1204 HAVEL, Václav. Projev prezidenta republiky Václava Havla na Mezinárodním sympoziu o mistru Janu 
Husovi. Prezident republiky [online]. 17. prosince 1999 [cit. 2015-03-11]. Dostupné z: http://old.hrad.cz/ 
president/Havel/speeches/1999/1712.html. 
1205 Masaryk nebyl první, kdo si po roce 1938 zvolil heslo první republiky za své. Už po anšlusu Rakouska 
spustilo Německo vysílání nové stanice z Vídně, která vysílala v češtině a před českým venkovským 
obyvatelstvem měla očerňovat jejich politické představitele. Nová stanice se, paradoxně, jmenovala rovněž 
Pravda vítězí. (VAUGHAN: 2008, s. 45.) 
1206 Např.: rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 9. 1940, 21:30 hodin. 
1207 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 4. 1940, čas neuveden. 
1208 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 3. 1940, čas neuveden. 
1209 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 4. 1941, 21:45 hodin. 
1210 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 5. 1941, 22:45 hodin. 
1211 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 4. 1941, 21:45 hodin. 
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svých dobrovolníků a dobrovolnic, ale i o jejich zdatnost duševní“.1212 Právě ve chvíli, kdy 

byla činnost spolku, který podle Edvarda Beneše pro nacisty ztělesňoval symbol 

odboje,1213 v protektorátu zakázána,1214 Masaryk poznamenává, že „celá naše familie 

sokolovala na Malé Straně a dá Bůh ještě zasokoluje.“1215 Návrat do malostranské 

sokolovny tehdy zařazuje do svého pevného programu.1216  

 

Z toho důvodu odmítá i jeden ze zakořeněných historických mýtů o národní povaze Čechů, 

jehož kořeny lze najít už v „bibli Slovanstva“1217, ve Slávy dceři Jána Kollára, který, 

inspirován Herderem,1218 podle dobových potřeb holuba přeměnil v symbol Slovanů a 

jejich snášenlivosti a mírumilovnosti.1219 Tedy v symbol, který postupně začal být využíván 

i jako politický argument pro potvrzení slovanské loajálnosti vůči trůnu, která měla 

Slovanům zajistit legální prostor pro národní hnutí.1220  Ve zcela jiné době, která 

vyžadovala zcela jiné symboly, Masaryk ovšem představu holubičích Slovanů, respektive 

Čechů, zavrhl1221 a proti tomuto mýtu staví symbol dravce, jemuž připisuje naprosto 

protikladné charakterové vlastnosti – ke střetu s holubicemi „vypouští“ odvážné s/Sokoly, 

z nichž „mnoho (…) bylo ubito nebo úpí v koncentračních táborech“1222 nebo bojuje „za 

svätú věc svetovej slobody“ („vďaka vám mamky slovenských Jánošíkov a českých 

Sokolíkov“).1223 „Říkalo se o nás a bohužel chvílemi správně, že jsme národ holubičí. To teď 

musí na dlouho a dlouho přestat. Pro holubice nebude u nás místa. Pro Sokoly ano.“1224  

 

Jako Čechy učinil ochránci evropského srdce, s/Sokolové se pro něj stali strážci svobodné 

české duše: „My, Sokolové, budeme přísně dohlížeti, aby duše našeho drahého národa, již 

nikdy, ani na chvíli, se nedostala do cizáckých rukou.“1225 „Pod křídla“ s/Sokolů Masaryk 

nastěhoval i exilovou reprezentaci,1226 neboť „vláda republiky Československé hrdě se 

                                                             
1212 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 4. 1941, 21:45 hodin. 
1213 KREJČÍ, Antonín. Edvard Beneš a Sokol. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2002, s. 110. 
1214 Ještě před zrušením Sokola v roce 1941 byl v protektorátu zrušen i Skaut (1940) a posléze také katolický 
spolek Orel (1942). Zachovány zůstaly pouze Dělnické tělovýchovné jednoty (jako úlitba dělníkům) a okupační 
moc prosazovala sportovní a kulturní vyžití v rámci Kuratoria pro výchovu mládeže založeného v roce 1942, 
do jehož čela se dostal ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. 
1215 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 4. 1941, 21:45 hodin. 
1216 Tamtéž. 
1217 VLČEK, Jaroslav. V sedmdesátiletou paměť Kollárovy „Slávy dcery“ (dokončení). Čas. 1891, roč. 5, č. 39, s. 
619. 
1218 Inspirován slovanským mýtem německého spisovatele a filozofa Johanna Gottfrieda Herdera definoval 
Kollár pět základních ctností Slovanů: nábožnost, pracovitost, nevinnou veselost, milování své řeči a 
snášenlivost naproti jiným národům. (PYNSENT: 1996, s. 99–100.) 
1219 MACURA, Vladimír. Mytologie Slávy dcery. Česká literatura. 1976, roč. 24, č. 1, s. 44. 
1220 Tamtéž. 
1221 Ačkoli v roce 1940 ještě „slovanskou měkkost“ zařadil spolu s „naší ‚mladostí radostí‘“, „volností“ a 
„pražskou prostořekostí“ mezi hodnoty, za které se, mimo jiné, vede tato válka. (Rozhlasový projev Jana 
Masaryka ze dne 6. 11. 1940, 21:30 hodin.) 
1222 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 7. 7. 1943, 20:45 hodin. 
1223 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 5. 1940, čas neuveden. 
1224 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 7. 7. 1943, 20:45 hodin. 
1225 Tamtéž. 
1226 Celkem legitimně, neboť členem Sokola byl v době první republiky kromě Masarykovy rodiny i Edvard 
Beneš, který do něj vstoupil se svými bratry už v necelých sedmi letech, nebo exilový ministr vnitra Juraj 
Slávik, který dokonce působil jako místopředseda Československé obce sokolské, v době druhé světové války 
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hlásí ke krásné myšlence sokolské“, a „vzpomínajíce svatě posledního sokolského sletu“ 

sliboval, že již brzy se českoslovenští sokolové znovu sletí a že Sokolstvo se ve 

znovubudované republice znovu ujme „těch všenárodních, lidských a (…) svatých funkcí, 

které mu náležely a které mu opět náležeti budou“.1227 Dobrovolné šiky českých Sokolů tak 

porazí masu nemyslících německých robotů, neboť „pro krásnou myšlenku Tyršovu a 

Fügnerovu na straně jedné a Hitlerovu zrůdnou, zmechanisovanou, bezduchou attilovštinu 

na straně druhé není v Evropě místa.“1228,1229    

 

 

5.4.1.2 Čeština: vládnout jazykem spíše než mečem 

 

Velmi dobře si Masaryk uvědomoval integrační i eliminační moc jazyka, který ve 

vnuceném státním útvaru spojoval české posluchače a odděloval je od vnějšího světa 

německých příchozích, kteří se nyní rovněž pohybovali na českém území a jejichž jazyk 

zahltil veřejný život v protektorátu. Čeština, v níž Masaryk svoje projevy pronášel, tak 

hrála důležitou tmelící úlohu uvnitř české komunity vystavené germanizovanému 

prostředí. Stejně dobře chápal potřebu podpořit češtinu jako jazyk, který se už jednou 

v německém „obklíčení“ dokázal prosadit a kolem něhož se jeho národ v 19. století 

zformoval.1230 „Dnes vám chci říct, že si universitu zase otevřeme, školy zase zazvučí 

krásnou řečí českou… (…) Tak je v knize osudu národa našeho psáno a tak se stane, čili: 

Marné vaše proti nám jsou vzteky!“1231 Oslavu českého jazyka tak doprovázela i slova z 

                                                                                                                                                                                   
exilová reprezentace spolupracovala se zástupci Sokola v Londýně i v Americe a Sokolové přicházející 
z domova vstupovali do československé armády, v níž vznikaly nové sokolské jednoty. V dubnu 1941, kdy byla 
činnost Sokola v protektorátu zastavena, připravilo rozhlasové oddělení celou sérii přednášek a příspěvků 
týkajících se Sokola, v rozhlase promluvil například Juraj Slávik, Josef Kodíček označil zákaz Sokola za 
nejsurovější útok na samu duši národa a vysílání doprovázely citáty Miroslava Tyrše. 16. února 1942, v den 80. 
výročí založení Sokola, členům spolku věnoval svůj rozhlasový projev Edvard Beneš. Sokoly v USA podpořil i 
exilový ministr národní obrany Sergěj Ingr, který v jednom ze svých projevů připomněl ideové propojení mezi 
sokolskou myšlenkou a československou armádou. Pro ohlášení rozhlasového vysílání Hlasu svobodné 
republiky navíc politická reprezentace opakovaně používala znělku z pochodu V nový život, který Josef Suk 
věnoval Sokolu a který se ještě před druhou světovou válkou začal užívat při nejrůznějších sokolských 
slavnostech – zazněl také při desátém, jubilejním sletu v létě 1938, který se proměnil v manifestaci národní 
jednoty proti sílící nacistické propagandě. (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 90. Rozhlasový 
projev Sergěje Ingra k sokolskému sletu v USA, nedatováno; AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, 
karton 6. B.B.C. Czechoslovak Programme ze dne 19. 4. 17:45 hodin; KREJČÍ: 2002, s. 10–11, 86, 101–102, 106, 
110–111; STRMISKA, Milan. Edvard Beneš a sport. Proudy: středoevropský časopis pro vědu a literaturu 
[online]. 2012 [cit. 2015-03-15], č. 2. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/revue/ceterum/ 
2012/2/Edvard-Benes-a-sport.php; Výstava Pod křídly Sokola: Sokol a politické strany meziválečného 
Československa. In: Ústav pro studium totalitních režimů [online]. 2012 [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: 
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/ vystavy/sokol/panel18.pdf.) 
1227 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 7. 7. 1943, 20:45 hodin. 
1228 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 4. 1941, 21:45 hodin. 
1229  Podobně na úrovni nacionálních tělovýchovných metod už v roce 1938 kontrastovala představa 
německého henleinovského turnérského hnutí založeného na naprosté poslušnosti a vojenském drilu a 
spontánního radostného sokolského hnutí, které lidé „cítí srdcem“. (SOUKUPOVÁ: 2002, s. 131.)   
1230 Josef Jungmann vztahem k jazyku vymezil samotný pojem národa: „Bez lásky k vlasteneckému jazyku na 
lásku k vlasti, tj. k národu svému, pomysliti nelze jest.“ Ján Kollár zase konstatoval, že „Slovo národ 
vyznamenává společenství takových lidí, který svazkem jedné řeči, rovných mravů a obyčejů spojeni jsou.“ 
(MACURA: 1995, s. 53, 156.) 
1231 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 10. 1940, 21:30 hodin. 
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druhé sloky původní slovenské písně Hej, Slováci a pozdější hymny všech Slovanů, již jako 

svoji národní hymnu paradoxně uznával i Slovenský stát. Zatímco druhá sloka oslavuje 

slovenského (slovanského) ducha, první je oslavou slovenské (slovanské) řeči, již se i 

Masaryk pokoušel využívat a scelovat tak narušený vztah mezi českou společností a 

odloučeným slovenským národem.  

 

Většina jeho projevů byla sice proslovena v češtině, ale ve chvíli, kdy se obracel přímo na 

slovenské posluchače („A teď slovo k Vám, bratři Slováci:…“1232) a kdy se je obvykle snažil 

podpořit v myšlence obnoveného společného československého státu,1233  volil jako 

prostředek slovenštinu. V řeči proklamovaně bratrského národa pak „mimoděčně“ 

připomínal i své slovenské rodinné kořeny („Keď dněs k vám hovorím, bratia Slováci, 

něznačí to, že si osobujem vaším menom lebo za slovenský národ hovoriť. Ale ako vietě, po 

starom otci z Nitrianskej a od decka do Turčianskej prifarený ufám, že sa něbudětě hněvať, 

keď vás pozdravím a pritúlím.“1234) a kombinací zvoleného jazyka s odkazem na původ 

TGM se pokoušel apelovat na slovenskou čest: „Divíte sa, hádam, prečo som tak príkry. 

Nenávidím surovú zbabelosť a hrozím sa, ak si spomeniem, že ľud, z ktorého pochádza 

moj otec, i keď len nepatrne, týmto zverstvám pomáha.“1235 V souboru jeho válečných 

projevů je tak i několik zcela slovenských textů, případně textů alespoň částečně1236 

slovenských, v nichž češtinu a slovenštinu vystřídal během jednoho vystoupení, ostatně 

podobně jako kdysi jeho otec v rozmluvě se Slováky plynně přecházel do slovenštiny.1237 

 

Ještě výrazněji se projevuje cílevědomost volby jazykového prostředku v pasážích, pro 

které Masaryk volil němčinu. Činil tak ve chvíli, kdy směřoval své sdělení na některého 

z německých okupantů a kdy němčinu zhodnotil jako adekvátně ošklivý jazyk pro tento 

úkol a naopak češtinu jako jazyk nevhodně krásný a kulturní: „Dnes musím mluvit o dosud 

nezcepenělém šakalovi Frankovi. A to, co mu chci říci, nemohu z jakýchsi citových důvodů 

říci česky. Pro chlapa, který překřtil Masarykovo nábřeží na Heydrichovo a zároveň dal 

pozavírat nevinné ženy a děti, je mně čeština příliš dobrá. Nebudu s Frankem mluvit řečí 

Husovou, Palackého a Čapkovou. Proto mně odpusťte, když mu to řeknu německy.“1238 

Podobné vysvětlení, které navíc znovu rozšířil o náboženský rozměr (čeština jako svatý 

jazyk, neboť je to jazyk svatých a mučedníků), volil i v únoru následujícího roku: „Po druhé 

za posledních pár měsíců musím mluvit s Karl Hermann Frankem a jako naposledy budu 

s ním mluvit německy, poněvadž kdybych s ním mluvil česky, odporoval bych slovům 

                                                             
1232 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 11. 1942, 22:30 hodin. 
1233 Čechy se naopak snažil podpořit v láskyplných myšlenkách vůči Slovákům: „Někteří z nich hrubě se 
provinili, ale za to nesmí být trestána celá větev našeho národa.“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka z roku 
1942, nedatováno, čas neuveden (cit. podle zvukového záznamu).) 
1234 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 5. 1940, čas neuveden. 
1235 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 12. 1942, 22:30 hodin. 
1236 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 7. 1941, 22:45 hodin. 
1237 ČAPEK, Karel. Čtení o T. G. Masarykovi. Praha: Česká expedice, 1998, s. 30. 
1238 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 10. 1942, 21:45 hodin. 
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evangelia Sv. Matouše: ‚Nedávejte svatého psům, aniž mecte perel svých před svině.‘“1239 

Němčina stejně jako její uživatelé podle Masaryka vykazovala vysokou míru prolhanosti, 

jak dokládal „překladem“ zasažených cílů německého bombardování: „…jinak civilisté, 

špitály, kostely, školy, – to, čemu se v nacistické němčině říká ‚vojenské objekty‘“.1240 

 

Užívání němčiny bylo ale pro Masaryka i zdrojem potíží, jelikož (jak podrobněji uvádí 

kapitola 2.2.7) BBC se stavěla proti tomu, aby jednotlivé jazykové sekce užívaly jiný než 

svůj jazyk, a Masaryk byl proto žádán, aby se němčiny vyvaroval (ledaže by chtěl vystoupit 

v německém programu BBC, což podle vládního kontrolora pro evropské vysílání BBC 

Kirkpatricka, který také Masaryka na problematické užívání němčiny upozornil, nebyl 

problém). BBC tak příliš neumožňovala, aby se jako zbraň proti nepříteli používal jeho 

jazyk.1241  

 

I tak ale byla jednou z úrovní, na níž se znovu odbýval boj Čechů a Němců, i úroveň 

jazyková. „A teď slovo na dobrou noc Vám všem drahým, svatým a nevinným, ať už jste 

v Terezíně nebo v koncentráku. Vám děkuji ve sladké naší mateřštině. Na Vás myslím 

česky, za Vás se modlím česky, a Vám jménem všech volných Čechoslováků děkuji česky. 

(…) Příště zase budeme spolu mluvit jen česky.“1242 Kromě toho, že se snažil připomínat 

krásu svého mateřského jazyka, Masaryk zároveň brojil proti germanizačním tendencím, 

které by chtěly český jazyk v bývalém Československu potlačit. Zvlášť ostře vystoupil proti 

československé protektorátní reprezentaci v čele s prezidentem Emilem Háchou, která 

postupně rezignovala na český jazyk a kulturu, přestože právě to byly pilíře její vize, jak 

zachovat českou autonomii v německé říši.1243 „Slyším, že Krejčí Háchovi k narozeninám 

blahopřál německou řečí – to to ti mrzáci dopracovali! Po válce budeme v Praze 

organizovat kursy v názorném vyučování češtině. Bylo by dobré, kdyby se tam Hácha a 

Krejčí už dnes dali zapsat, – kdyby se opozdili, mohlo by se jim stát, že bychom je omylem 

považovali za skopčáky – a to se nedoporučuje. Poslouchal jsem tuhle na radiu t. zv. 

Moravce. Ten už je zapsán a to do mnohem kratšího kursu.“1244 Masaryk narážel na fakt, že 

kancelář státního prezidenta začala úřadovat v němčině a předseda protektorátní vlády 

předčítal Emilu Háchovi gratulace rovněž německy.1245  

 

Čtvrtým jazykem Masarykových projevů pak byla latina, jíž na rozdíl od němčiny užíval 

s určitou ambivalencí, která zřejmě plynula z jeho vlastní obliby latinského jazyka,1246 

                                                             
1239 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 2. 1942, 22:30 hodin. 
1240 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1940, 21:30 hodin. 
1241 Poněvadž Kirkpatrick Masaryka žádal, aby svůj částečně německý projev v únoru 1943 zrušil, a poněvadž 
tento projev není ani mezi projevy v souborném poválečném knižním vydání, je pravděpodobné, že tento 
projev nakonec skutečně nezazněl a dochoval se pouze v textové podobě. 
1242 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 10. 1942, 21:45 hodin. 
1243 RATAJ: 1998, s. 217. 
1244 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 22. 7. 1942, 22:45 hodin. 
1245 RATAJ: 1998, s. 217. 
1246 ORNEST, VALTROVÁ: 1993, s. 72. 
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stejně jako z respektu vůči tradičnímu jazyku evropské vzdělanosti a „světlé památce 

římské kultury“1247. Pro její geografické kořeny volil latinu ve chvílích, kdy se obracel 

k Itálii a k Hitlerovu spojenci Mussolinimu, jehož řeč k Italům například označil za 

„testimonium paupertatis“1248 a jehož sesazení po spojenecké invanzi na Sicílii v létě 1943 

komentoval parafrází na latinské přísloví o pomíjivosti světské slávy: „Sic transit gloria 

černé košile.“1249 Pouze výjimečně si ji „vypůjčil“ i pro německého nepřítele. Budiž 

příkladem, když ironicky popsal Hitlera v doprovodu Heydricha jako „par nobile 

gangsterorum“1250 nebo jako „kargo v historii lidského pokolení nejnepěknější“1251 či když 

hitlerovce označil jako „Hitler, Goebbels et consortes“1252.  

 

Latinou ovšem opěvuje i sílu Prahy coby hlavy království a republiky („praga, caput regni 

et rei publicae“1253) překonat „zbabělý nápor“ nacistů a zvoláním „viveant sequentes“1254 

vítá nové členy koalice Spojenců. Zatímco němčinu používá s odporem pro lidi, jimiž 

pohrdá, latina jako by rovněž vstoupila, navzdory svému rodišti, do tábora Spojenců a 

spolu s nimi se Masarykovým prostřednictvím vysmívala „fašistickému pseudo-

imperiu“1255 a samozvanému dědici Ovidia1256 a Catona, který „rozhodl se rozbombardovat 

Akropolis – doufaje že nástupce vždy k žoldnéřství ochotných germánských námezdníků 

ochrání ‚Forum Romanum‘ – před hněvem svobodných lidských duší“.1257 Spojenecká a 

Catonova latina v Masarykově podání tak definovala i základní „cíl všech slušných lidí na 

celém světě“1258: „Ceterum autem censeo, Hitlerum esse delendum.“1259 Stejný cíl podle 

Masaryka slavnostně vyhlásili také Roosevelt a Churchill: „Schickelgruberem esse 

delendum.“1260 

 

                                                             
1247 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1248 „Svědectví bídy“. (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1940, 21:30 hodin.) 
1249 Parafrázoval tak přísloví: „Sic transit gloria mundi – tak končí světská sláva.“ (Rozhlasový projev Jana 
Masaryka ze dne 28. 7. 1943, 20:45 hodin.) 
1250 „Ušlechtilý pár gangsterů“. (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 10. 1941, 21:45 hodin.) 
1251 „Náklad v historii lidského pokolení nejnepěknější“. (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 10. 1941, 
21:45 hodin.) 
1252 „Hitler, Goebbels a partneři“. (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 9. 1940, 21:30 hodin.) 
1253 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1939, čas neuveden (cit. podle: Nesign. Slib nad hroby 
mučedníků. Čechoslovák. 24. 11. 1939, roč. 1, č. 7, s. 2). 
1254 „Nechť žijí následníci“. (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 8. 1942, 21:30 hodin.) Správně by 
zřejmě mělo být „vivant sequentes“. 
1255 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1942, 21:30 hodin. 
1256 Masaryk cituje Ovidiovu větu: „Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo.“ Tutéž větu ale cituje už 
polní kurát Katz ve svém opileckém monologu, zatímco jeho dočasný sluha Švejk se jej snaží dostat zpátky do 
jeho bytu. (HAŠEK, Jaroslav. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. V Praze: A. Sauer a J. Čermák, [mezi 
1920 a 1930], s. 135.) Vzhledem k tomu, že Masaryk úryvek pravděpodobně znal (v jiném projevu jmenoval 
píseň, kterou si Katz zpíval jen o malou chvíli před deklamováním latinských veršů), nabízí se spekulace, koho 
vlastně citoval.  
1257 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1258 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 7. 1941, 22:45 hodin. 
1259 „Ostatně soudím, že Hitler musí být zničen.“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 4. 6. 1941, 22:45 
hodin.) Opět se jedná o parafrázi latinského výroku, tentokrát Catona staršího, který větou o nezbytném 
zničení Kartága zakončoval své projevy, ačkoli jejich tématem třeba Kartágo ani nemuselo být, a apeloval tak 
na definitivní vyřešení římsko-kartaginského soupeření.  
1260 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 9. 1941, 21:45 hodin. 
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Kromě toho latina pro Masaryka zůstává i jazykem odborným, jak je patrné zejména 

častým užíváním pojmu „contradictio in adjecto“1261, jímž obvykle popisuje protimluvy 

nacistické propagandy, a několika dalších latinských termínů, např. „restitutio ad 

integrum“1262 („návrat k původnímu stavu“, ve významu poválečné normalizace), „in hoc 

anno vincemus“1263 („ve jménu tohoto roku zvítězíme“ / „v tomto roce zvítězíme“, o roku 

1943), „tertium non datur“1264 („buď a nebo“, v tom významu, že ti, co věří v dobrou vůli 

Němců, jsou buď velcí hlupáci, nebo velcí lumpové), „Divide et Impera“1265 („rozděl a 

panuj“, ve významu nacistických pokusů o rozeštvání národa), „pereant sequentes“1266 („ať 

zhynou následovníci“, ve významu Hitlerových spojenců), „ad vocem Mussolini“1267, „ad 

vocem Ruska“1268 („co se týče“ Mussoliniho/Ruska) nebo „requiescat in pace“1269,1270 („ať 

odpočívá v pokoji“, jako přání zemřelému Přemyslu Šámalovi či Janu Kubelíkovi) či o 

poznání strožejší „exit Vilém II.“1271 (konec/odchod Viléma II., konstatování stavu císaře), 

případně „exit Boris Bulharsko Koburský“1272 v případě bulharského cara. U posledního 

jmenovaného, jehož řadil k druhu hlodavců, zmínil také jeho odborné latinské označení: 

„Rodenti“1273. 

 

 

5.4.1.3 Česká kultura: Jako na Starém Bělidle 

 

Na Němce, kteří se snažili autonomnost české kultury v protektorátu potlačovat, Masaryk 

pohlížel jako na „rušitele naší slavné kultury“1274 a stejně jako propagoval český jazyk, 

připomínal ve svých příspěvcích osobnosti českého kulturního života i rozmanité podoby 

bohaté české kultury. Měly dokládat hlubokou kulturní tradici a vyspělost národa a 

povzbuzovat ho ve chvíli, kdy čelil zpochybňování své způsobilosti k samostatné existenci, 

ovšem nejen té kulturní. Něco takového Masaryk odmítal a vyloučil: „A teď jdu domů číst 

„Babičku“ Boženy Němcové, kterou jsem včera po sté začal. Národ, který má takové 

babičky, nezahyne – žehnej jim Pán Bůh!“1275 Proto podle něj „bývalému kořalečníkovi“1276 

Ribbentropovi (potažmo všem Němcům) nezbývá, než si „zazpívat tu naši starou českou: 

                                                             
1261 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 10. 1941, 21:45 hodin. 
1262 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 1. 1943, 22:30 hodin. 
1263 Tamtéž. 
1264 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 10. 1940, 21:30 hodin (cit. podle zvukového záznamu). 
1265 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 22. 5. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze). 
1266 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 7. 1943, 20:45 hodin. 
1267 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 2. 1941, 21:45 hodin. 
1268 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 2. 1944, 20:45 hodin. 
1269 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 3. 1941, 21:45 hodin. 
1270 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 1. 1941, 21:30 hodin. 
1271 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 6. 1941, 22:45 hodin. 
1272 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 9. 1943, 19:45 hodin.  
1273 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 9. 1943, 19:45 hodin. Správně by zřejmě mělo být „Rodentia“. 
1274 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1275 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 24. 4. 1940, čas neuveden. 
1276 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 3. 1940, čas neuveden. 
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‚Mě už nemá žádnej rád‘“1277, podobně jako pěl polní kurát Katz, dočasný pán Haškova 

Švejka, v jedné ze svých mnoha slabých chvilek opilosti.1278 O tom, že ani nacisté nemají 

k opilosti (mocí) nikdy daleko, svědčí Masarykovy soustavné narážky na jejich spřízněnost 

s pivem. 

 

Dosavadní česká literatura byla zásadním kulturním zdrojem, na nějž Masaryk odkazoval. 

Velkou část pozornosti věnuje generaci národních buditelů z doby prvního národního 

obrození, jako byla právě Božena Němcová, Karel Jaromír Erben nebo i Karel Havlíček 

Borovský, již měli pomoci také v nynější pro českou kulturu složité době. „Jako výjev na 

Starém Bělidle“ – tak například popisuje scénu, již zahlédl v londýnském Hyde Parku, kde 

na „perfektním anglickém trávníku“ několik žen rozprostíralo zachráněné oblečení, které 

československý Červený kříž dostal z Ameriky a z Kanady a které se promočilo, když 

budova československého Červeného kříže vyhořela po zásahu německou bombou: „A já 

kráčím kolem s jedním z Churchillových pomocníků – za plotem presidentova choť – skoro 

jako na Starém Bělidle.“1279 Londýn tak proměňuje v místo důvěrně známé a neohroženě 

idylické navzdory dopadajícím bombám, v místo, kde vládne moudrý a přirozený přírodní 

řád, ale do nějž spolu s takřka kouzelnou babičkou pronikají i pohádkové motivy – včetně 

katarze vítězství dobra nad zlem.1280 Souběžně je mu harmonický vztah mezi postavou 

babičky s paní kněžnou a komtesou Hortensií příkladem pro odstranění bariér mezi 

osvícenci z řad novodobé politické „vrchnosti“ (Churchill v zastoupení, prezidentova žena) 

a „obyčejnými“ dobrými lidmi. Zato ke zcela jinému literárnímu příběhu Masaryk 

přirovnává prozatímní situaci v protektorátu, konkrétně projev Karla Hermanna Franka 

v Lucerně1281: „…bylo to hrozné, nemorální, stupidní, sípající, nevzdělané Temno v pražské 

Lucerně za řeči toho přisleplého vyvrhele.“1282 Masarykova „scéna ze Starého Bělidla“ 

nebyla ostatně jediný případ, kdy se idylické Babiččino údolí před posluchači 

československého vysílání „rozevřelo“: Například u příležitosti výročí smrti Boženy 

Němcové připravil Ota Ornest pro relaci čtení úryvku z knihy Babička a ne náhodou pasáž, 

v níž babička děti nabádá, aby milovaly českou zemi jako svoji matku a nenechaly, neboť „i 

malý mnoho zmůže“, dojít naplnění proroctví, že česká země bude na koňských kopytech 

roznesena.1283  

                                                             
1277 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 4. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze, v dokumentu 
věta přeškrtnuta a s otazníkem). 
1278 HAŠEK: [mezi 1920 a 1930], s. 132. 
1279 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 14. 5. 1941, 22:45 hodin. 
1280 Podrobněji k pohádkovým aspektům Babičky viz HRBATA: 1999, s. 42–46. 
1281 Masaryk má na mysli projev K. H. Franka ze dne 23. února 1943, v němž zahájil totální mobilizaci 
v protektorátu. Frank tak reagoval na projev Josepha Goebbelse, který po těžké porážce Němců u Stalingradu 
30. ledna 1943 vyhlásil zásady totální války. Pro Čechy to předznamenalo hlavně další totální nasazení na 
práce v Německu a likvidaci veškeré výroby, kterou válka bezpodmínečně nepotřebovala. (ČAPKA, František. 
Dějiny zemí Koruny české v datech [online]. Praha: Libri, 1998 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: http://www.libri. 
cz/databaze/dejiny/text/t95.html.) 
1282 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 3. 1943, 22:30 hodin. 
1283 „‚Milujte tedy i vy českou zemi jako matku svoji nade všecko, pracujte pro ni jako hodné děti a proroctví, 
jehož se bojíte, se nevyplní. Já se vás jako mužných nedočkám, ale doufám, že na babiččina slova pamatovati 
budete,‘ dořekla babička pohnutým hlasem. ‚Já jich nikdy nezapomenu,‘ řekla Barunka.“ (AČRo, fond B.B.C. 
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Karel Havlíček Borovský pak pro Masaryka je jako „léčivé vykloktání v atmosféře plné 

nacistických bacilů“, které doporučuje českým žurnalistům, „kteří dnes musíte psát po 

goebbelsovsku“.1284 Karel Havlíček Borovský byl ostatně jedním z vůdců českého obrození, 

na které už TGM pohlížel jako na pokračovatele práce Husovy, Komenského a dalších 

českých reformátorů, a právě Karel Havlíček Borovský mu byl prý „vzorem českého 

člověka“.1285 V Havlíčkových epigramech Masaryk syn nachází radu pro Němce: 

 

„Také Tobě, Němče1286 radu dám 

nemluv před lidmi o sobě sám. 

Neboť jest to proti zdvořilosti 

mluvit o neřádu ve společnosti.“1287 

 

I povzbuzení pro Čechy: 

„Česká hlava stěnu proráží, 

to je moje naděje a víra 

o kterouž se v bouři nesnází 

národ český pevně podepírá.“1288 

 

A v Erbenově baladě o svatebních košilích čerpá inspiraci pro německé a italské „košiláče“: 

„Víte, jak to dopadlo se svatební košilí v Erbenově baladě. Stejně dopadne to s černými 

košilemi a jejich nechutným obsahem. Hitler ani Mussolini nebudou moci utéci a zachránit 

se.“1289  

 

Druhou velkou skupinu pak tvoří odkazy na literáty prvorepublikové, jimž dominovali 

hlavně bratři Čapkové. Masaryk připomíná, co to znamená „moct jít na Longraovu1290 hru, 

volně číst Havlíčka a Čapka“1291, a je přesvědčen, že „naše inteligence je a zůstane čistá a 

věrná Havlíčkovi a Čapkovi“, což je podle něj také důvod, proč Moravec hanobí „všechno 

                                                                                                                                                                                   
Czechoslovak Programme, karton 28. Reading from Babicka, read by Miss Zinková, ze dne 22. 1. 1944, 7:10 
hodin. 
1284 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 1. 1941, 21:30 hodin. 
1285 MASARYKOVÁ: 1994, s. 78–79. 
1286 Právě tento epigram s názvem Umgang mit Menschen se ale objevuje v jednotlivých vydáních epigramů 
v různých verzích. Slovo „Němče“ je někde pouze vytečkováno, respektive vyhvězdičkováno („N**“) jako 
v případě uveřejnění v časopise Česká wčela (BOROWSKÝ. Umgang mit Menschen. Česká wčela. 30. 1. 1846, č. 
9, s. 36), jinde je uvedeno místo „Němče“ „X (Havle)“. Místo „mluvit o neřádu v společnosti“ v posledním verši 
se objevuje i verze „mluvit o praseti v společnosti“. (HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel. Epigramy a ostatní básně. V 
Praze: Ústřední dělnické nakladatelství Ant. Svěcený, [1920], s. 44.) 
1287 A kromě rady i výhled do budoucna: „Hoj, vy Němci cizozemci bude s vámi zle, až vám dáme kvinde, byste 
kradli jinde, ó pak Němci, cizozemci, bude s vámi zle.“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 1. 1941, 
21:30 hodin.) 
1288 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 1. 1941, 21:30 hodin. Masaryk přitom cituje mírně upravenou 
verzi – „to je moje naděje a víra“ místo „to jest naděje a víra“ a „v bouři nesnází“ místo „v bouři, v nesnázi“. 
(HAVLÍČEK BOROVSKÝ: [1920], s. 32.) 
1289 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1942, čas 21:30 hodin. 
1290 Míněno Langrovu hru Jízdní hlídka. 
1291 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 18. 6. 1941, 22:45 hodin. 
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dobré u nás“: „…kdyby s ním národ šel, ale právě, poněvadž s ním nejde, (…) proto 

Moravec zuří.“1292 Těm, kteří by nevěřili, že si zase „budeme moct povídat na Masarykovo 

nábřeží, kde za předešlé války chodívali bratří Čapkové a doufali a věřili“1293, odpovídá 

slovy Františka Halase, jimiž připomíná tradici svatého Václava jako patrona a ochránce 

národa proti nepřátelům:  

 

„Kůň bronzový, kůň Václavův 

se včera vnoci třás 

a kníže kopí potěžkal, 

myslete na chorál, 

malověrní, myslete na chorál.“1294 

 

Kromě literárních památek Masaryk hledá největší inspiraci k povzbuzení morálky 

v protektorátu v hudbě – od lidových písní, jako byla údajně1295 oblíbená Masaryka otce 

„Ach synku, synku“1296, „obzvlášť milá píseň“ Masaryka syna „Zdálo se mi má panenko“1297 

nebo slovenská lidová „Zaspievalo ptáča na kosodrevine" (které „spievá“ Tisovcům, že „čo 

Ti je súdzené veru Ťa nemině“1298), až po velkolepé opery Národního divadla, Bedřicha 

Smetanu (a jím zhudebněnou českou mytologii) a Antonína Dvořáka nebo české smyčcové 

virtuózy: „Prodaná1299 s Kroesingem, Destinkou, Ptákem, Mošnou. – Bože, to byla krása na 

druhé galerii. A Dalibor s Viktorinem a Cyrano se Seifertem a pak Vojanem. – A komorní 

hudba – České kvarteto – Vihan, Nedbal, Suk, Hoffman.“1300 

 

Stejně tak vzpomíná i na umělce, s nimiž se sám osobně potkal a znal, jako byl třeba 

houslista Jan Kubelík, jehož „jednoduché a nesmlouvavé češství bylo příjemno 

                                                             
1292 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 9. 1942, 21:30 hodin. 
1293 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 2. 1941, 21:30 hodin. 
1294 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 1. 1941, 21:30 hodin. 
1295 Milan Šmíd na základě životopisu TGM od Zdeňka Nejedlého zpochybňuje prvenství písně Ach synku, 
synku a jako nejoblíbenější píseň TGM uvádí Teče voda, teče. (ŠMÍD, Milan. Byla „Ach synku, synku“ 
Masarykovou oblíbenou? ČT24 [online]. 12. 9. 2007 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize. 
cz/ct24/blogy/medialni-krajina-milana-smida/22527-byla-ach-synku-synku-masarykovou-oblibenou/.) 
Kompromis nabízí Alice Masaryková, která vzpomíná, jak TGM slyšel poprvé zpívat od Čechoslováků píseň 
Teče voda, teče během svého zotavování na italském ostrově Capri („Gorkij poslouchal napjatě, slzy mu 
vstoupily do očí. ‚Jen velký národ může mít takové písně!‘ pronesl.“) Silným dojmem tehdy píseň zapůsobila i 
na TGM, který pak o svém zážitku několikrát vyprávěl, „a tím se píseň (…) stala ústním podáním osobní písní 
otcovou. Nebylo tomu zcela tak. Měl též rád jiné písně, zvláště: ‚Ach, synku, synku…‘“ (MASARYKOVÁ: 1994, s. 
107–108.) 
1296 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1297 Tamtéž. 
1298 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 5. 1940, čas neuveden. 
1299 Jeho matka Charlotta Garrigue Masaryková o Prodané nevěstě prohlásila, že ji Smetana napsal, aby „lidu 
dal čistou, radostnou hudbu, sourodou jeho povaze a tradici, a aby tak vypudil cizí operety“. (MASARYKOVÁ: 
1994, s. 90.) A Jan Masaryk v jednom svém projevu z Československého ústavu k tomu podotkl: „Před 50 lety 
nemyslím, že by bylo někoho v Čechách, kdo znal Smetanu lépe a kdo mu rozuměl lépe než moje americká 
maminka. (…) Poslouchejte jeho hudbu kdykoli můžete, jak to dělám já. Je to nevysychající studnice krásy, 
vlastenectví, slovanství, odvahy, čistoty a nesmlouvavosti.“ (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, 
karton 90. Projev Jana Masaryka v Československém ústavě ze dne 2. 3. 1944.) 
1300 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 11. 1940, 21:30 hodin. 
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pozorovat“1301, pianista „Ruda“ Firkušný, který „šíří slávu české hudby po americkém 

kontinentě“ podobně jako Jarmila Novotná, 1302  ale i pan Slavkovský, Masarykův 

„znamenitý klavíru učitel“, který „bydlil v Černém pivovaře, byl žákem Smetanovým a 

někdy překrásně se rozehrál se staromódní exquisitní perfektností“.1303 Podobně jako ta 

dějinná byla tak zajištěna i kulturní kontinuita potomky českých kulturních osobností. 

 

O síle a významu hudby, k níž měl jako nadějný klavírista, který uvažoval o dráze 

profesionálního hudebníka, odmalička blízko, se vyslovil na přebalu alba Lidických písní, 

které nahrál spolu s Jarmilou Novotnou v roce 1942 (viz kapitolu 3.6). Podobně Masaryk 

promlouvá v rozhlase už při zahájení londýnských oslav stoletých narozenin Antonína 

Dvořáka o rok dříve: „…naši hudbu nám Hitler vzít nemůže. A tato nám všem společná, 

nejčistější mluva srdcí, neposkvrněná politikou a stranictvím a malicherností, je a zůstane 

nám svatým poutem až do dne, Kdy si Dvořáka a Smetanu poslechneme ve volné 

vlasti.“1304 Celý projev pak zakončuje citací z cyklu básní Večerní písně Vítězslava Hálka, 

které Smetana zhudebnil: „Jeť srdce pěvce nejčistší a všeho hněvu prosté, a co vám zpívá 

ze srdce, to ve svém srdci noste.“1305 

 

Jako jsou Havlíčkovy verše lékem proti goebbelsovské logice, i „čistota Dvořákova umění je 

znamenitou medicinou v dnešním rozervaném světě. Dejte Čechům co jejich jest, říká nám 

mistr svou jasnou a pokornou hudbou.“1306 Jakkoli je podle Masaryka (Dvořákova) hudba 

nepolitická, válečná doba z ní činí politikum: „Dvořák nebyl politikem, neznal stranických 

a osobních ambicí. Mluvil tak, jak mu Bohem udělené nadání kázalo. Dnes, kdy jeho národ 

je na Kalvarii, je nepolitickost Dvořákova znamenitým politickým argumentem.“1307 

Smetanovy symfonické básně Blaník a Tábor, které vzhledem k jejich námětu na rozdíl od 

„čarovné Vltavy“ považoval za básně vhodné do doby bojovné a revoluční, 1308 

v Masarykových projevech přímo ožívají a svádějí boj s wagnerovskou Vallhalou, již 

úspěšně přežijí.1309 Nejen samotní Češi, i jejich kulturní výtvory tak bojují svoji bitvu proti 

své německé hudební interpretaci, potažmo proti celé německé kultuře. Blaník jako jakási 

česká Valhalla, „w níž [jako v konzervě „uchovávající v skrytě živém stavu ‚slavnou českou 

minulost‘“]1310 složena byla rekowská síla Čechů“1311, vítězí nad exkluzivní společností 

usídlenou v německé síni hrdinů. 

  

                                                             
1301 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 1. 1941, 21:30 hodin. 
1302 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 2. 1944, 20:45 hodin. 
1303 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 11. 1940, 21:30 hodin. 
1304 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 6. 1941, 22:45 hodin.  
1305 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 6. 1941, 22:45 hodin. 
1306 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 10. 9. 1941, 21:45 hodin. 
1307 Tamtéž. 
1308 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 12. 4. 1944, 20:45 hodin. 
1309 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 3. 1944, 20:45 hodin. 
1310 MACURA: 1998, s. 22. 
1311 NEBESKÝ, Wáclav Bolemír. Třetí říjen 1843. Česká wčela. 11. 7. 1845, č. 55, s. 223. 
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Zvláštní kulturní kapitolou oslavující české tradice byly Masarykovy vánoční projevy. Ten 

první BBC vysílala 22. prosince 1939 a Masaryk v něm připomínal především křesťanský 

rozměr vánočních svátků. První Vánoce v protektorátu čelily nánosu konzumu i propagaci 

starogermánských „slavností slunovratu“. Zákaz charitativních sbírek pro chudé děti 

spojených s tzv. „Vánočními stromy republiky“, jejichž tradici v době první republiky 

založil spisovatel Rudolf Těsnohlídek,1312 vedl k odklonu od duchovního pojetí svátků a 

zprávy v médiích o tom, jak s vojáky tráví svátky Hitler, křesťanské pojetí Vánoc 

„nenápadně“ překrývaly pohanským kultem oslav slunovratu.1313 A v této situaci Masaryk 

připomíná, že „děcko, které se v Betlémě narodilo, je symbolem toho, zač všichni bojujeme: 

Pokoj lidem dobré vůle. Ježíš, ne César. Zazpívejte si ‚Narodil se Kristus Pán‘ a ‚Nesem Vám 

Noviny‘, pomůže Vám to přečkat to, co trpíte za spásu nás všech.“1314 Jako mnohokrát 

odkazoval citátem „Ježíš, ne César“ i tentokrát na svého otce a jeho pojetí svobodného 

náboženského vyznání v demokratické společnosti, jejímž „úkolem je, uskutečnit 

náboženství a ethiku Ježíšovu, jeho čisté a neposkvrněné náboženství lidskosti“1315. TGM si 

vybral Ježíše, který „v lásce k Bohu a bližnímu viděl všecek zákon a proroky, podstatu 

náboženství a mravnosti“, na úkor Caesara, neboť „duchovní absolutism dělící se se státem 

o světské panování, byl zlý“ a „to právě byl duch římského impéria: Ceasar stál velmi o 

reformu nejen administrační, nýbrž i mravní a náboženskou tak, jak Augustus a jeho 

následníci, ale náboženství diktované politikou, státem, nemůže již uspokojit moderního 

člověka, pravého křesťana.“1316 Otcův výrok Masaryk opakoval i modifikoval, když úlohu 

Caesara přiřknul Hitlerovi, jenž stojí proti národu, který se tak jako Ježíš obětoval („Tak si 

dnes připomínáme, že Narodil se Kristus Pán – a já dodávám – všichni dohromady 

v příštím roce – a dnes si ještě u jesliček slibme: Ježíšek – a ne Hitler a Mussolini.“1317), 

nebo když „hnědého Ceasara“ identifikoval jako nacistickou modlu.1318  

 

Přestože první válečné Vánoce byly v porovnání s následujícími „náhražkovými“ roky 

skoro blahobytné, vzhledem k mezinárodní i domácí situaci se Masaryk přesto neodvažuje 

„přáti vám ‚Šťastné a veselé vánoce‘“, troufá si alespoň „přáti vám lepší rok 1940 nežli byl 

1939“. Sám sobě by pak přál, aby mohl strávit svátky v „rodinném“ kruhu s obyvateli 

                                                             
1312 Při zrodu tradice vánočních stromů, u nichž lidé přispívali na humanitární účely, především na 
nezaopatřené děti, se spisovatel inspiroval podobnou akcí v Dánsku v roce 1914 a také zážitkem, který ho 
potkal před Vánocemi 1919 v lesích u Bílovic – pod stromem na odlehlém místě tu spolu se svými dvěma 
společníky našel promrzlé odložené dítě. „Betlém“ bez jeslí na tvrdé zmrzlé půdě bez pastoušků a bez živé 
duše kolem označil za pravý Betlém necitelné poválečné doby. Tradice stromů republiky byla obnovena po 
válce, podobně jako nacisté za protektorátu i komunisté ji ale záhy zakázali, protože zůstávala příliš nežádoucí 
připomínkou sociálního cítění prvorepublikových „buržoazních vykořisťovatelů“. (KOURA, KOUROVÁ: 2010, s. 
28–30.)  
1313 Tamtéž, s. 53–55, 65–66. 
1314 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 22. 12. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. 
h. c.). 
1315 MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce [online]. Praha: Městská knihovna v Praze, 2013 [cit. 2015-
04-04]. Dostupné z: http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/99/42/89/svetova_revoluce.pdf., s. 524.  
1316 Tamtéž, s. 524–525. 
1317 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 12. 1940, 21:30 hodin. 
1318 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 2. 1944, 7:10 hodin. 
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protektorátu: „Rád bych s Vámi v míru, klidu a teple pojedl kousek smaženého kapra a šel 

pak s Vámi k Svatému Vítu na půlnoční. Bůh dá, ai toto přání a modlitba se vyplní.“1319  

 

Ve vánočních projevech připomínal kromě vánočních koled i další zvyky českých Vánoc, 

například tradičního štědrovečerního kapra (tj. zvyk, který přejala i jeho matka 

Američanka)1320, respektive truchlivou absenci kapra v britské kuchyni. „Včera Štědrý 

večer, většinou bez kapra – tak si mnozí z nás namlouvali, že smažená mořská ryba je kapr 

– prozradím Vám, že není – a pro nás kapr na Štědrý večer je symbolem a my chceme 

domů, abychom ho zase v klidu mohli mít.“1321 Ačkoli v mnohém se vánoční oslavy 

emigrantů v Británii a obyvatel v Protektorátu lišily, nedostatkem kaprů si zrovna byla obě 

místa podobná. V protektorátu se v průběhu války z tradičních ryb českých Vánoc stávalo 

nedostatkové zboží: „…každý redaktor, obzvláště v jižních Čechách, odkud je většina ryb, 

ví, že v tomto roce vůbec není dosti ryb k dispozici, aby mohla býti kryta potřeba pro zdejší 

tradiční vánoční pokrm, takže musela býti provedena úprava, aby rodinám nejméně 

tříčlenným byl umožněn nákup kaprů,“ konstatoval už před Vánocemi roku 1941 

Wolfgang Wolfram von Wolmar na pravidelné týdenní poradě šéfredaktorů českých 

deníků, které se tak měly zdržet jakékoli propagace tradiční české vánoční ryby.1322 Lépe 

se nevedlo ani v následujících válečných letech.1323 

 

Žádanější než vánoční nostalgie emigrantů, pro kterou přímo „v nacistickém pekle“ neměli 

domácí tolik pochopení, tak byl možná jejich optimismus,1324 jejž se ale zrovna Masaryk 

snažil „dávkovat“ opatrně. Zvlášť ještě v roce 1942: „Rád bych zakončil definitivním 

slibem, že příští Vánoce si budeme moct přát ‚Veselé Svátky‘ – ale jsem trochu pověrčivý a 

nerad bych to zakřikl – ono to totiž jde velmi dobře – ovšem, dokáží-li Spojenci tolik, co 

dokázali za rok 1942, bude Hitler definitivně v tahu ode dneška za rok – ale ještě může 

natropit moc malérů…“1325 Teprve koncem roku 1944 si dovolil říct, že „ještě jednou, 

definitivně naposled, přejeme si navzájem novoročné“1326.  

 

 

                                                             
1319 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 22. 12. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. 
h. c.). 
1320 MASARYKOVÁ: 1994, s. 60.  
1321 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 12. 1940, 21:30 hodin. V první verzi projevu Masaryk nejprve 
smutní kvůli třeboňskému kaprovi, poté ovšem konstatuje: „Ale kdybych dnes mohl mít kapra doma, kapra 
protektorátního, kapra z milosti Franka a Henleina, kapra, kterého mi povolil Goebbels a nesnědl Goering 
/nevím, jí-li Hitler ryby/ – tak vám řeknu, že tisíckrát raději jsem bez kapra v prvním zákopu britského lidu…“ 
(Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 12. 1940, 21:30 hodin, verze 1.) 
1322 GEBHART a kol.: 2010, CD příloha, s. 346. 
1323 Publikace České vánoce od vzniku republiky do sametové revoluce cituje z deníkových záznamů o 
protektorátních Vánocích roku 1943 Ludvíka Vaculíka, který k líčení tehdejší štědrovečerní večeře v roce 1985 
připsal: „Ryby nebyly, ledaže bychom si je sami někde chytli, ale to bylo moc trestné tenkrát!“ (VACULÍK, 
Ludvík. Milí spolužáci! Výbor písemných prací 1939–1979. Praha: Mladá fronta, 1995, s. 215.) 
1324 KOURA, KOUROVÁ: 2010, s. 70–71. 
1325 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 12. 1942, 21:45 hodin. 
1326 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 31. 12. 1944, 20:45 hodin. 
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5.4.1.4 Česká mapa: místa paměti 

 

Nejdůležitější ze všech toposů v onom mytickém středu Evropy, s nimiž se podle Masaryka 

pojila kolektivní historická paměť českého, potažmo československého národa, byla 

jednoznačně Praha. Hlavní město, jehož mytická existence sahala do týchž počátků, v nichž 

se zrodil i nejsilnější český vládnoucí rod, jediné tradiční české politické centrum,1327 sídlo 

českých králů a československých prezidentů a místo-symbol, které působilo jako živoucí 

doklad národní historie, již se Masaryk pokoušel připomínat. Praha se pro něj stala 

synekdochou české země („Totéž říkáme my a slavnostně slibujeme, že neustaneme, 

pokud poslední Němec nebude vymrskán ze slovanské Prahy. K tomu nám pomůže Bůh a 

Vy svatí doma.“1328) a synonymem domova („Nazdar a nashledanou v Praze.“1329). 

V souladu s náboženskou symbolikou, kterou pravidelně využíval, Masaryk dokonce Prahu 

přirovnal k Jeruzalému – přinejmenším v tom, s jakou slávou umí domorodci vítat 

ztracenou spásu: „Jak bych si přál, abych vám letos mohl popřát šťastné Velikonoce. 

Nemůžou být šťastné, ale naše srdce musí být statečná a přesvědčená, že temnota se 

zvedne a my pozdravíme návrat svobody do Prahy, jako lid Jeruzaléma vítal návrat Ježíše 

na Květnou neděli voláním ‚Haleluja a Hosana‘.“1330,1331 

 

Stejně jako s konstruktem Prahy pracoval i s jednotlivými národními symboly, které 

v sobě Praha soustřeďovala: Jakkoli důležitou mytickou roli sehrávaly v 19. století i 

přírodní výtvory jako národní hory a „československé luhy a háje“1332 (zpopularizované 

ovšem Smetanovým výtvorem kulturním), podle Vladimíra Macury Češi na rozdíl od 

Slováků tíhli především k mytizaci výtvorů lidského společenství.1333 A tak stejně jako 

Praha mohl i Pražský hrad, díky němuž měla Praha podle Masaryka „nejkrásnější vyhlídku 

na světě“1334, zastupovat českou zemi („Všichni dali své životy proto, aby národ mohl žít a 

aby hnusný hákový kříž zmizel s Hradčan.“1335) a množstvím vody, která mezitím uplynula 

pod Karlovým mostem, „měřil“ Masaryk prodlevu mezi svými projevy.1336 O to urputněji 

brojil proti snahám Němců si pražské památky a s ním i veřejné prostory přivlastnit, ať už 
                                                             
1327 HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století: společenské předpoklady vzniku novodobých národů. 
Praha: Svoboda, 1986, s. 242. 
1328 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 10. 1942, 17:45 hodin. 
1329 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 9. 1939, čas neuveden (cit. podle zvukového záznamu). 
1330 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 3. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „Oh how I 
wish that I could wish you a happy Easter this year. It cannot be happy, but our hearts must be brave and 
convinced that the darkness will lift, and we shall greet the return of freedom to Prague like the people of 
Jerusalem greeted the return of Christ on Palm Sunday, singing ‚Hallelujah and Hosanna‘.“) 
1331 Přirovnání Prahy k Jeruzalému nejlépe poodhaluje, že některá přirovnání vznikala živelně, než aby platila 
do dalekých důsledků. Protože v Jeruzalémě našel Ježíš kromě radostného přivítání i smrt, a tak by i na 
svobodu měl v Praze kromě jásotu čekat rozsudek smrti, byť i odlehčené vzkříšením. Masaryka ovšem zřejmě 
nelze podezírat z toho, že by už v roce 1940 tak přesně předpověděl budoucnost svobody v Praze, a tak šlo 
patrně skutečně jen o podobnost na úrovni radostných ovací při uvítání a dál přirovnání nezasahovalo.  
1332 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 26. 8. 1942, 21:30 hodin. 
1333 MACURA: 1998, s. 14.  
1334 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1942, 21:30 hodin. 
1335 Tamtéž. 
1336 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. 
h. c.). 
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poněmčením a přejmenováním, které by překódovalo relikty doby již překonané a 

potlačilo tak přítomnost bývalých „velkých mužů národa“ v každodenním životě Pražanů 

(„Heydrichovo nábřeží v Praze je neslučitelné s celou historií našeho slavného národa, 

stejně jako Hrad, dokud je znečišťován Němci, není Hradem českých králů a 

československých presidentů.“1337), nebo snahou o jejich naplnění novým obsahem v 

rozporu s jejich původním významem. Takový osud postihl, jak Masaryk glosoval, i 

Národní divadlo, symbol sjednoceného národa: „Tak vám v Národním divadle hráli 

‚Deutschland, Deutschland über alles‘ a Horst-Wessel Lied. Ještě scházelo, aby na jevišti, 

nad nímž stojí překrásné heslo ‚Národ sobě‘, byli zástupci Gestapa předváděli exhibici 

mučení věrných Čechů.“1338   

 

Na kulturní „body zájmu“ na mapě Prahy nepohlížel jenom jako na hmotné památky, ale 

spíše jako na památníky či ještě lépe řečeno živoucí, personifikované pamětníky, kolem 

nichž procházely dějiny české země. Tak o Vánocích 1942 litoval, že se na Kamenném 

mostě nemůže „přivítat se sochami“ a na třetím nádvoří Hradu „pohladit Svatého Víta“.1339 

I proto Masaryk ve svých projevech odsuzuje opovážlivost, s jakou se před nimi Němci 

chovají, jako by ducha těchto pamětníků ponižovali – ať tím, že zatímco „slavná Karlova 

universita je zavřena a naši studenti dočasně zbaveni práva na vzdělání“, „k věčné své 

hanbě a v nekolegiální vzpupnosti němečtí studenti pochodují 15. března na staroslavný 

Hrad pražský, kde k nim tak o [takto] mluví Nazi-Junker Neurath…“1340, nebo tím, co 

všechno musí tito zarputilí pamětníci vidět a vyslechnout: „Četl jsem řeč Hanse Krebse o 

mohutném výkonu oslavence Hitlera-Schickelgrubera, který právě prohlásil, že vítězství, 

které Německo v nejbližší době získá, bude nejslavnějším vítězstvím německých dějin. 

Čechy, Morava a Sudety podle Krebse prý jsou dnes nejklidnějšími a nejspokojenějšími 

zeměmi v Evropě. A takové nesmysly se dnes mluví na malém rynečku u Husova pomníku 

a v doslechu zvonů Týnského chrámu!“1341 Podobně personifikovaná byla v jeho pojetí i 

celá „drahá, svatá, milovaná, voňavá otčina“1342, jíž přísahal věrnost Čechoslováků, přislíbil, 

že jí její lid vrátí její svobodu a ubezpečil ji, že „milujeme Tě všichni láskou věrnou a 

věčnou“.1343 „Národ Čechů a Slováků nesmí zklamat a nezklame (…) svou vlast.“1344  

 

                                                             
1337 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 10. 1942, 17:45 hodin. 
1338 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 13. 11. 1940, 21:30 hodin. 
1339 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 12. 1942, 21:45 hodin. 
1340 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 3. 1940, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. 
c.). 
1341 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 24. 4. 1940, čas neuveden. 
1342 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 10. 1939, čas neuveden (cit. podle: NA, fond Masaryk Jan, Dr. 
h. c.). 
1343 Tamtéž. 
1344 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 29. 3. 1944, 20:45 hodin. 
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Stejně jako nechal v jednom svém projevu zaznít oslavnou báseň na krásu Prahy,1345 se 

v projevech vyznával i ze svého hlubokého osobního vztahu k hlavnímu městu, jak ukázal 

právě jeho vánoční projev roku 1942, v němž sám sobě k Vánocům přál procházku po 

Praze. Posluchače provedl po vlastní mentální mapě Prahy, na níž kromě kolektivních 

památek figurovala i jeho osobní „místa paměti“: „…a nahoru Thunskou ulicí okolo čísla 9, 

kde jsme bydlívali a pak tam měli skopčáci vyslanectví – a po Nových Zámeckých k Hradu 

– ne dovnitř – to mě nezajímá, ale do druhého a třetího nádvoří – pohladit Svatého Víta, a 

zlatou uličkou a po starých zámeckých Schodech dolů – po Klárově a Karmelitskou ulicí. 

Tam bydlel nebožtík geroj Šámal, než ho odtáhli na mučení. Před tím domem se musí 

posmeknout. (…) a okolo Tyršova domu, tam taky se pěkně poklonit – moc je Vás bratří 

pobitých – budeme se starat o Vaše děti.“1346 Podobně osobní Masarykovo vyznání vůči 

Praze, na níž se vázaly jeho vzpomínky, přišlo i v dušičkový den roku 1940 – v den 

„smutný, deštivý, jak by ho uměl popsat Neruda nebo Čapek“1347: „A na vojenskou 

plovárnu u Lávky vzpomínám, kde jsme co děti plavávali ve špinavé / před 45 lety ještě 

nekanalizované / Vltavě, jedli buřty a zázrakem nedostali tyfus. A na zaprášené tenisové 

hřiště na Letné, kde nynější světový mistr Koželuh u nás sbíral míčky. A po Malostranské 

svatojanské pouti se mi stýská, na kterou k nám jezdil dědeček Masaryk a dal nám po 

šestáku – on říkal šestka. – A po Svatomatějské jak by smet. Po Šipka Pasu. Po pračkách 

s buršáky. A po Jubilejní výstavě, odkud mne jako 5tiletého vezli domů v drožce. – Po 

Akademickém i Malostranském gymnasiu a párku v 10 hodin a karcerech a konsiliech 

abeundi. – Na Střelecký ostrov vzpomínám, jak jsem bruslil se svou první láskou a doufal, 

že je důkladně nadšena anglickou šálou, kterou jsem ukradl nebožtíku bratru Herbertovi. 

(…) A Zbraslavská alej v neděli s velocipedem a Zátkovou limonádou a tajným malým 

pivem. (…) Půlnoční u Sv. Víta, krásný kardinál Skrbenský a hudba – kaprem přejezená 

ospalost. Sylvestr s kamarády a hlukem – Svatí tři králové. Sáňkování ve Střešovicích – a 

jaro v Chotkových sadech. Praha zamžená a pastelově nejsvůdnější, a do té spanilosti zvuk 

pražských zvonů, zvuk jistoty a tradice. Vojenský koncert ve Stromovce, bílá káva 

s vánočkou za 12 krejcarů, a hezkých děvčat jak když máku naseje – na to všechno a moc 

jiného vzpomínám a chce se mi domů, abych si mohl zopakovat geografii toho 

nedůležitého, ale pro mne tak živelného stejskání.“1348,1349 Proto, když v Británii přihlížel 

vojenské přehlídce a zastupoval Čechoslováky, byly to jmenovitě tři pražské čtvrti, jedna 

                                                             
1345 Masaryk ve vysílání cituje báseň Jaroslava Hilberta: „Královno sirá, krásy plná, slávou i kletbou bohatá, 
veliká v zápasech, větší svou pýchou v porobě, spravedlnost dějin trhá květy vítězného míru na čelo Tobě-“ 
(Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 1. 1941, 21:30 hodin.) 
1346 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 12. 1942, 21:45 hodin. 
1347 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 11. 1940, 21:30 hodin. 
1348 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 11. 1940, 21:30 hodin. 
1349 Ne všichni ale jeho „stejskání“ ocenili. Zpráva o reakcích z protektorátu na československé vysílání 
konstatuje: „Jan Masaryk má stále dost kritiků, zvláště po Dušičkové vzpomínce. Kritiky proti němu ozývají se 
hlavně v řadách bývalých hradních odpůrců a jejich příznivců. Zřejmě pasou po tom, aby mu mohli něco 
vytknout. Lidu se však jeho projevy líbí.“ (AČRo, fond B.B.C. Czechoslovak Programme, karton 93. Reakce 
z domova na Československé vysílání – přehled, 13. 12. [1940] – 28. 1. [1941].) Tentýž přehled reakcí navíc o 
kus dál pokračoval: „Jan Masaryk večer i ráno jímavě nabádal ku zpytování svědomí. Bylo to výborné. Hůl na 
ty, kteří ho nespravedlivě kritizují. Děkujeme mu. Děláte to dobře.“ 
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moravská metropole a dvě slovenská města („já civilista, v řadě velikých vojenských pánů 

a tak jsem si řekl, že holt representuju vás, z Malé Strany, z Pohořelce, Vinohrad, Olomóca, 

Prešpurka aj Košic“1350), a proto byla Praha jedním z prvních témat i v jeho prvním 

rozhlasovém projevu po návratu do Československa, který již vysílal Československý 

rozhlas („…chci vám ještě říci, jak se mi Praha líbí, jak za těch sedm let v mých očích ještě 

zkrásněla“1351).  

 

Jakkoli jedinečné zůstávalo postavení Prahy a jejích památek mezi toposy 

zpřítomňovanými v Masarykových projevech, i historizované přírodní výtvory, zvláště 

hory spjaté s historií národa pronikly do několika projevů, a to především jako symbol 

ochranných hradeb, které dokonce sama příroda zbudovala kolem české země. Pomineme-

li nyní zvláštní případ mytické hory Blaník, jejíž hlavní potenciál se skrýval uvnitř, 

vyzdvihoval Masaryk obrannou roli „našich slávnych krásnych hor“1352, které působí jako 

vnější fyzický i morální val proti nepříteli („Dnes šumavské hvozdy a norské fjordy tvoří 

jednu obrannou linii všech volných duší proti německým vyvrhelům.“1353), a jejich 

velikostí poměřoval mravní velikost Spojenců: „Spojenci dosud nejsou na roveň Německu 

ve všech odrůdách ozbrojenosti fysické, převyšují však jako Sněžka krtčí kopeček 

Německo duchem, spravedlivostí svých požadavků a hlavně morální, individuální 

převahou svých vojáků.“1354,1355   

 

Podobně jako české kulturní památky i přírodní výtvory jsou pro Masaryka ryzí, a proto 

kdokoli, kdo jich svým chováním přestane být hoden, bude tvrdě souzen: „Nechcem 

pripustiť, že by bolo možné, aby Jánošíkov ľud ubíjal bezbranných úbohých opústených a 

pohanených. Tí, čo dnes vydávajú bezbranné obete do rúk silných gestapáckych vrahov, 

poškvrňujú čistý tatranský štít a to im nemóžeme a nechceme odpustiť.“1356 

 

Hory, lesy („lánské nebo topolčanské“1357) a celá československá příroda byly sice (stejně 

jako třeba malá města a vesnice) menší, ale pořád důležitou složkou jeho mentální mapy, 

jež se měla alespoň částečně překrýt se zeměpisnou zkušeností co největšího množství 

posluchačů, kteří se přirozeně nerekrutovali pouze z Pražanů. K tomu využíval kromě 

zážitků z domovských Lán1358 hlavně svých vzpomínek z dob, kdy jako dítě trávil s rodinou 

                                                             
1350 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 10. 1940, 21:30 hodin. 
1351 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 8. 1945, čas neuveden (cit podle: MASARYK: 1946, s. 312). 
1352 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 5. 1940, čas neuveden. 
1353 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 4. 1940, čas neuveden. 
1354 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 1. 1941, 21:30 hodin. 
1355 Nejen české hory, ale hory všeobecně pak Masaryk používá jako označení pro nepřekonatelné překážky, 
které Spojenci postaví do cesty německé armádě. Inspiroval jej k tomu Goebbelsův článek, který Masaryk 
v jednom z projevů cituje: „Máme před sebou ještě velké hory. Jsme však zvyklí na vysoké hory a překonáme 
je.“ (Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 9. 1942, 21:30 hodin.) 
1356 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 12. 1942, 22:30 hodin. 
1357 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 11. 1940, 21:30 hodin. 
1358 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 3. 1940, čas neuveden. 
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léta v Bystřičce u Turčianského Svätého Martina1359, kam Masarykovi jezdili na letní 

prázdniny od konce 80. let 19. století.1360 Sám o sobě prohlašoval, že „vyrástol na 

Slovensku“1361, kde prý strávil „nejšťastnější chvíle svého života“1362, že „prvé spomienky“ 

má na Turčianský Svätý Martin,1363 že kraj Turiec (potažmo Slovensko jako takové – „pod 

Tatry, blízko Kriváňa“1364) je jeho domovem a že tam, za „večným bublaním potŏčku 

bystrického“1365, se chce „na staro vrátiť“1366. Nostalgii ale mísil s apelujícím znechucením, 

že „posvátnou“ půdu dosud znečišťuje nepřítel: „Tak ma niakedy u srdce pichně, keď si 

uvedomím, že po Turčianských holiach a po končiari geštapáci chodia – bodaj zhoreli.“1367 

 

 

5.4.1.5 Humor „často podle Švejka“ 

  

Už v jednom ze svých prvních jarních projevů roku 1940 Masaryk nastínil, co mohou 

posluchači od jeho příspěvků očekávat: „Já ovšem zůstanu ostrým, ba ještě ostřejším, když 

vám budu mluvit o nacismu a jeho vůdcích, o Vlajkařích a českých Quislincích, ale budu 

měkkým a citlivým, když vám budu povídat o kráse a půvabu naší zrazené, milované vlasti, 

jejíž příští svoboda bude zárukou svobody celé Evropy. Tož se na mne nehoršete – bude to 

někdy podle Trávníčka i Gebauera, ale často podle Švejka.“1368 

 

K symbolům češství se vždy obracel v naprosté úctě a TGM dokonce prošel v jeho 

projevech svou posmrtně zkonstruovanou identitou všudypřítomného svědomí až do fáze 

určitého zbožštění, jakmile ale komentoval nepřítele, jeho příspěvky „bobtnaly“ 

prostořekostí a zesměšňujícím vtipem. Jak vzpomínal Ota Ornest, Masaryk byl velmi 

pohotový a byla radost s ním natáčet: „Pokládali jsme za štěstí, když jsme ten den měli 

službu. (…) Jeho projevy byly naprosto osobité, docela jiné než všechny ostatní. I v nich se 

občas objevila anekdota.“1369  K tomu ideálním objektem byl ale spíše Hitlerův spojenec 

Mussolini („Mussonovi bude zítra 60 let – dobře Ti tak, Ty pokoutný Kašpare.“1370,1371) než 

Hitler sám. Ještě více k výsměchu podle Masaryka vyzývaly italské vojenské úspěchy 
                                                             
1359 dnešního Martina 
1360 Podle vzpomínek Alice Masarykové TGM navštívil Turčianský Svätý Martin poprvé v roce 1886 při 
příležitosti výstavy malíře Jaroslava Věšína a už při této první návštěvě ho upoutala „krása prostředí, půvab 
slovenského denního života a práce Slováků na kulturním rozvoji“, pročež se rozhodl, že zde s rodinou bude 
trávit následující léta. (MASARYKOVÁ: 1994, s. 44.) 
1361 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 7. 1941, 22:45 hodin. 
1362 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 10. 1944, 20:45 hodin. 
1363 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 7. 1941, 22:45 hodin. 
1364 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 21. 2. 1945, 20:45 hodin. 
1365 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 6. 11. 1940, 21:30 hodin. 
1366 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 5. 1940, čas neuveden. 
1367 Tamtéž. 
1368 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 5. 1940, čas neuveden. 
1369 ORNEST, VALTROVÁ: 1993, s. 69–70. 
1370 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 28. 7. 1943, 22:30 hodin. 
1371 O upřímnosti takového přání jistě svědčí i to, jak sám Masaryk přijímal přání ke svým vlastním 
narozeninám: „Se všech stran dostalo se mi laskavých připomínek, že mi není 35 let. Děkuji tímto všem a 
pokusím se, abych blížicí se šedesátku přivítal s patřičnou důstojností.“ (Nesign. Minister Masaryk děkuje. 
Čechoslovák. 19. 9. 1941, roč. 3, č. 38, s. 2.) 
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„římského impéria“: „A do Říma k černokošilatému pseudoimperátoru přijíždí z Tokia 

představitel nového pěšáckého pořádku asijského Matsuoka. Ulice byly bohatě vyzdobeny 

vlajkami všech osových partnerů a velkobradmirál Mussolini čekal na nádraží v košili 

černé a s rukou zdviženou. Japonci jsou národ zdvořilý a doufám, že se pan Matsuoka 

Mussoliniho nezeptal: ‚Dovolila by Vaše slovutná Excellence, abych já, člověk skromný a 

zvědavý, podíval se na slavné loďstvo Imperia Romana?‘ Copak by asi Mussolini 

odpověděl? Snad toto: ‚Trváte-li na to, dá se to zařídit. Půjčíme Vám potápěčské šaty a na 

dně bývalého Mare Nostra najdete velkou část našeho slavného vítězného loďstva – ta 

zbývající je právě ve správkárně a to je z Říma daleko.‘“1372  

 

Celou Osu Berlín-Řím-Tokio Masaryk posměšně deformuje na Osáky1373, mezi něž řadí i 

„firmu Hitler a spol.“, jejíž „inventurní oddělení (…) má setsakramentský úkol“1374, protože 

„Osa se jednoho dne přestane točit“1375. To bylo podle Masaryka zřejmé ještě předtím, než 

se „Osákům“ v roce 1943 Osa po několika „nehodách“1376 , mazáních politickou i 

strategickou kolomazí1377 a snahách dostat ji, vyšinutou, „zpět na koleje“1378 vážně zlámala: 

„Totalitární vehikl ještě pojede, ale velmi šejdrem a určitě do škarpy.“1379  

 

Ačkoli součástí jeho projevů, v nichž se naopak věnoval hlavně vzpomínkám na domov, byl 

kromě melancholie a nostalgie i výrazný patos, vzletnou pasáž obvykle zakončoval 

sebeironií nebo jí ubral na osudovosti přízemní poznámkou (typicky o jídle). Potom, co se 

v jednom z vánočních projevů vyznal ze svého přání projít se po Praze, zakončil pasáž 

slovy: „Ale šel bych asi zpátky na Wilsonovo nádraží na papričku a rohlík a jednu 

plzeňskou nebo taky smíchovskou. A nechtěl bych, aby mne někdo poznal – hodně jsem se 

změnil za ta pekelná léta – rozhodně jsem nezfešněl.“1380 Podobný byl jeho postup i na 

veřejných vystoupeních, jako na tryzně za Lidice v Londýně koncem léta 1942: „Masaryk 

mluvil – mluvil předměstským slangem, vylíčil celou hrůzu a oslovil matky: ‚Tak to vidíte, 

jak si chováte své děti. Za nic na světě byste je nedaly. A víte, co udělali skopčáci?‘ – Ženy 

plakaly. Ale nebyl by to Masaryk, kdyby tryznu nezakončil slovy: ‚Tak, ale teď mám 

vyprahlo v krku. Chtělo by to velký pivo. Kde tady mají nejlepší?‘“1381 Držel se tak 

řečnického pravidla, že nejlépe k udržení morálky slouží právě humor.1382 

 

 

                                                             
1372 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 2. 4. 1941, 21:45 hodin. 
1373 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1940, 21:30 hodin. 
1374 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 11. 1942, 22:30 hodin. 
1375 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 20. 11. 1940, 21:30 hodin. 
1376 Tamtéž. 
1377 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 2. 1941, 21:30 hodin. 
1378 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 25. 12. 1940, 21:30 hodin. 
1379 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 9. 1943, 19:45 hodin. 
1380 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 12. 1942, 21:45 hodin. 
1381 ORNEST, VALTROVÁ: 1993, s. 71. 
1382 SOUKUP: [1994], s. 33. 
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5.5 Jaká bude odplata? 
 

„Ne pomsta, ale soudní projednání každého zločinu a potrestání všech zločinců bez 

výjimky. To Vám i Vašim mučitelům dnes opakuji jménem vlády československé a všech 

vlád spojeneckých. Soudit budeme přísně, velmi přísně,“ varoval Masaryk okupanty v říjnu 

1942.1383 Hodina odvety ale podle Masaryka nadešla už na samotném začátku války, neboť 

její příchod tematizoval hned ve svém prvním rozhlasovém projevu, stejně jako přislíbil 

československému národu, že „vláda věcí tvých opět do rukou tvých se vrátí“.1384 (A už 

v létě 1941 konstatoval, že „vláda věcí Tvých, pomalu sice, ale jistě vrací se do rukou 

Tvých, ó lide československý“.1385) Utrpení českého lidu tak pomyslně zkrátil na pouhých 

pět měsíců existence protektorátu, neboť od samotného startu válečného konfliktu cíleně 

vytvářel a opakovaně připomínal představu soudu pro dávno usvědčené agresory, který se 

již nyní připravuje a se kterým končí všechny nacistické hrůzy: Někteří soudci už zasedají 

(„…vaším jménem zdravím statečný dánský a norský národ mezi těmi, kteří zasedli 

k soudu nad Hitlerem a jeho gangem“1386), mezi nimi i „slobodný národ Čechov a 

Slovákov“1387, který se „chystá ke konečnému vyúčtování“1388, další ještě přicházejí („zase 

je nás o tři více a země slavné vstoupily do porotní síně, kde Hitler bude souzen“1389) a 

„bude to přísný tribunál, který bude soudit valhalské vandaly a k nim přifařené neslušníky 

národnosti české“1390 a další Hitlerovy spojence, z nichž někteří už dokonce i vlastní 

rozsudek podepsali.1391 Stejně jako se již dnes schází soudci, připravuje se také obžalovací 

spis, jehož součástí bude i „prolhanost a zlodějství“1392, a „správci konkursní podstaty (…) 

předloží seznam všech vražd a lupů“1393. Apokalyptický rozměr toho posledního soudu mu 

pak dodávají krvavé kulisy: „Nad Hitlerem se začínají stahovat mraky, z kterých poteče 

mnoho německé krve“1394, jenomže „Schickelgruber utopí se v slzách a krvi svých 

nevinných obětí“1395. Spíš formálně, než že by mu to skutečně mohlo pomoci, Masaryk 

Hitlerovi doporučuje, aby se začal učit plavat.1396 

 

                                                             
1383 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 19. 10. 1942, 17:45 hodin. 
1384 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 9. 1939, čas neuveden (cit. podle zvukového záznamu). 
1385 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 18. 7. 1941, 18:45 hodin. 
1386 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 10. 4. 1940, čas neuveden (cit. podle anglické verze: „…in your 
name I greet the valiant Danish and Norwegian nations among those who are from now on sitting in judgment 
over Hitler and his gang…“). 
1387 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 5. 1940, čas neuveden. 
1388 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 3. 3. 1943, 22:30 hodin. 
1389 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 5. 1940, čas neuveden. 
1390 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 12. 1940, čas neuveden. 
1391 Ti, kteří se, slovy Masaryka, vydávají za Slováky (rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 12. 1942, 
22:30 hodin), stejně jako Japonci či vláda ve Vichy (rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 30. 7. 1941, 22:45 
hodin.) 
1392 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 3. 1940, čas neuveden. 
1393 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 27. 9. 1944, 19:45 hodin. 
1394 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 4. 1940, čas neuveden. 
1395 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 17. 9. 1941, 21:45 hodin. 
1396 Tamtéž. 
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Ačkoli přislíbil projednání každého zločinu a spravedlivé potrestání, slovně již Masaryk 

vynáší verdikt i bez soudu, protože ortel nad nimi „celý civilizovaný svět“ vyřkl už 15. 

března 1939 – alespoň podle Masarykovy interpretace.1397 „Za každého pořádného 

Čechoslováka, kterého zavraždili nebo utrápili, budeme platit zlé dividendy. Za naše 

mučedníky budeme soudit podle písmene Z – posledního v abecedě. (…) Hitlerův nový 

pořádek bude navždy z abecedy lidstva vyřazen.“1398 V lakonickém překladu to znamená: 

„100 Němců za jednoho [českého mučedníka] – a to bude málo.“1399 A na konci války 

„všechny tyto zrůdy zmizí jako sníh pod tropickým sluncem. (…) Rozumí se samo sebou, že 

nacismus a vše co s ním souvisí u nás, bude rozdrceno a odmeteno.“1400 A už nyní se 

pomalu a jistě připravují smyčky „na nečisté krky bývalých tak zvaných Němců“,1401 které 

se pak „definitivně utahují“1402 na jaře 1945. 

 

Hodina odplaty již tedy nadešla, ale den odplaty teprve přijde a v ten den „povede se 

Němcům a jejich pomahačům v Praze asi tak jako celulosovému balonku v rozžhavené 

peci“1403. Ve dnech důležitých výročí je ale den odvety a spolu s ním i bohyně odplaty 

Nemesis1404 blíže a jejich krok je „více slyšet“, třeba 15. března („Teď nadchází den odvety 

za Hitlerovu cestu přes Bílou Horu a bude to pomsta úměrná k1405 smrtelným hříchům 

bývalého národa německého – dnes národa mechanizovaných hnusných robotů.“1406) nebo 

počátkem září, kdy Hitler napadl Polsko a „jeho zběsilci ukázali dřímajícím demokraciím 

svoji zrůdnou výkonnost ve vraždění žen a dětí“ („ještě poteče nevinná krev a všechny síly 

musíme napnout, ale den odplaty přichází“).1407 

 

 

                                                             
1397 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin. 
1398 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 23. 7. 1941, 22:45 hodin. 
1399 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 1. 10. 1941, 21:45 hodin. 
1400 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 5. 2. 1941, 21:30 hodin. 
1401 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 8. 10. 1941, 21:45 hodin. 
1402 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 11. 4. 1945, 20:45 hodin. 
1403 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin. 
1404 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 16. 8. 1944, 20:45 hodin. 
1405 V dokumentu je slovo přeškrtnuto. 
1406 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 15. 3. 1944, 20:45 hodin. 
1407 Rozhlasový projev Jana Masaryka ze dne 9. 9. 1942, 21:30 hodin. 
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Závěr 
 

České vysílání do protektorátu BBC zahájila jen několik dní poté, co se Británie rozhodla 

vstoupit do války s nacistickým Německem, a jeho charakter od počátku odrážel 

mimořádné okolnosti jeho vzniku. Vysílání naplňovalo model alternativního informačního 

zdroje, který měl posluchačům nabízet zpravodajství nezatížené protektorátní kontrolou a 

na nějž zprvu výhradně dohlíželi představitelé cizího státu s podporou československých 

zaměstnanců BBC. Teprve postupně, v reakci na posilování pozice československé exilové 

reprezentace na mezinárodním diplomatickém poli, se českoslovenští politici mohli začít 

ve větší míře podílet na československém programu BBC. Československá politická 

reprezentace tak měla zpočátku do BBC přístup takřka odepřen a o tom, zda její agenda 

získá mediální prostor, rozhodovala britská vláda, nikoli novináři a jejich profesní 

mechanismy pro výběr zpráv. I přesto, že českoslovenští politici se posléze začali na 

vysílání podílet a jejich vliv na obsah programu rostl, až do konce války podléhal tento 

jejich vliv na náplň informačního kanálu do protektorátu kontrole BBC i orgánů státu, 

podobně jako tomu bylo v některých dalších jazykových sekcích, s nimiž spolupracovaly 

příslušné exilové vlády. Bezpochyby atypická byla i situace československých novinářů, 

kteří v exilu, pravděpodobně pod vlivem kombinace existenčních i ideových pohnutek, 

vstoupili do služeb vlády, respektive exilového ministerstva zahraničních věcí, pro jehož 

rozhlasové oddělení zprvu relaci Hovory s domovem, posléze Hlas svobodné republiky 

připravovali.   

 

Pozice Jana Masaryka, a s ní i jeho přístup do britských médií, byla mezi ostatními 

politickými emigranty z bývalého Československa už od počátku výjimečná, neboť na 

rozdíl od teprve přicházejících Čechoslováků v Londýně žil jako vyslanec již od roku 1925 

a přirozeně zde během té doby budoval zázemí nejen svého diplomatického úřadu, ale i 

své vlastní. Ačkoli po Mnichovu v roce 1938 na vyslanecký post rezignoval a pro britské 

úřady se stal soukromou osobou (s výhradou jistých benefitů, které konec jeho funkce 

přečkaly), britská vláda na něj i nadále pohlížela jako na styčného člověka pro 

československé záležitosti, přestože mezitím se Británie stala místem pobytu také pro 

bývalého prezidenta Edvarda Beneše.  

 

Zřejmě právě jeho postavení, popularita v angloamerickém světě a s ní související odkaz 

prvního prezidenta světem uznávaného demokratického Československa, který Jan 

Masaryk šířil svým jménem, stály za rozhodnutím BBC vybrat jej jako řečníka, který zahájí 

české vysílání, a posléze jako politického mluvčího, který bude ve vysílání, tehdy již 

československém, promlouvat pravidelně. Jeho projevy zůstaly součástí vysílání, i když 

začali v rozhlase pravidelně vystupovat i další političtí reprezentanti a vláda získala sice 

britskou cenzurou omezený, ale přece vlastní vysílací prostor.  
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Jeho vystoupení se od projevů většiny ostatních řečníků, kteří podle dochovaných 

dokumentů ve svých příspěvcích obvykle zachovávali určité dekorum a profesionální 

politický či novinářský odstup, lišila především mírou důvěrnosti a bezprostřednosti, 

kterou do projevů cíleně vkládal. (Dobře to ilustrují například vystoupení Jaroslava 

Stránského či Huberta Ripky, která omlouvají dočasnou nepřítomnost Jana Masaryka ve 

vysílání – jejich vyjádření vyvolávají dojem, že posluchači teď nějakou dobu budou muset 

svého blízkého přítele postrádat a spokojit se s politiky.) Navzdory tomu, že se v létě 1940 

stal důležitým členem exilové vlády, vůbec nejdůležitější „politickou“ funkcí Jana Masaryka 

byla role syna Tomáše Garrigua Masaryka. Svým proklamovaným osobním vztahem vůči 

publiku, který otevřeně popisoval doslova jako bratrský, posluchačům implicitně neustále 

připomínal, že jsou stejně jako on, „Jenda“, „Honza Masaryk“, součástí masarykovské 

„rodiny“ a nositeli jejího „genetického“ dědictví.  

 

V okamžiku, kdy se s koncem suverénního československého státu toto dědictví ocitlo 

v krizi a příslušníkům českého národa se okupanti snažili implementovat jejich novou dílčí 

identitu pouhého českého kmene a vděčného člena tzv. Nové Evropy, povzbuzoval, 

sjednocoval a mobilizoval posluchače a konstruoval přitom obraz poníženého a 

utiskovaného, leč mravně silného a vnitřně svobodného národa. Vytvářel jej vědomě 

v opozici vůči německému národu a navazoval tak na tradici národního narativu, jejž 

v dějinném protikladu vůči německému sousedovi (a jeho jazyku) v 19. století vymezilo 

české národní obrození. Mnichovské události, protektorát a okupaci zbývajícího českého 

území vložil na konec tohoto aktualizovaného dějinného příběhu jako poslední zásadní 

střet obou protivníků (což také poválečné definitivní rozdělení německého a českého 

národa v podobě odsunu německého elementu jistým způsobem potvrdilo), jemuž odkazy 

na vybrané etapy a osobnosti českých dějin dodával určitý kauzální smysl. Ve svých 

rozhlasových projevech opakoval, že tato kolize národů, jakkoli by se někomu mohla zdát 

fatální, má své historické pozadí a své mytické dějiny, jejichž příkladem je možno se poučit 

a utěšit. Zdánlivé vyvrcholení českého příběhu, jenž se optikou první republiky završil 

založením samostatného demokratického státu, nacisté transformovali v pouhou 

dočasnou krizi českých zemí a jako dramatické vyvrcholení stanovili jejich návrat do 

německé říše. Jan Masaryk naopak definoval německou agresi jako pouhou dočasnou 

peripetii na české cestě ke konečné národní katarzi a geopolitickému rozuzlení 

středoevropského prostoru.  

 

V duchu násilně přerušované, avšak stále platné a odolávající kontinuity českého národa 

interpretoval vybrané okamžiky českých dějin od samotných mytických přemyslovských 

počátků, kam zasadil národní kořeny, z nichž pak jeho národ postupně čerpal a rostl až do 

okamžiku své dospělosti. Mezi jednotlivými dějinnými etapami se proto Masaryk posléze 

soustředil především na období první republiky, jemuž přidělil hodnotu důkazu o 

vyzrálosti a připravenosti českého národa vtělit svoji sdílenou identitu do samostatného 
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státního útvaru a kvalitu nové národní hrdinské epochy. Jak si dobře uvědomoval i Edvard 

Beneš, Jan Masaryk jako syn prvního prezidenta a duchovního otce Československa byl 

symbolickou zárukou a ztělesněním ideje, že potomci TGM, ti faktičtí i ti ideoví, jsou nadále 

životaschopní a odhodlaní se k tomuto životu vrátit.   

 

Aby podpořil ne snad nové národní obrození, spíše národní „připomenutí“ v situaci, v níž 

oficiální protektorátní média v moci aktivistických novinářů koncipovala a reprodukovala 

dominantní ideologii okupantů, o jejíž všeobecné výhodnosti se Čechy snažila přesvědčit, 

odvolával se na tuto sdílenou historickou paměť podepřenou mýty, symboly a tradicemi, 

s nimiž se český národ identifikoval a skrze které nahlížel sám na sebe i na svět kolem 

sebe. Masarykovou základní ideologií budující smysl české existence, který přesahuje 

sebeúděsnější válečné konflikty, se stala mytologicko-geopolitická myšlenka o osudovém 

poslání Čechů jako strážců srdce Evropy. To byl úkol, který českému národu svěřila vyšší 

moc, boží prozřetelnost a v němž Češi především morálně obstojí tak, jako podle předem 

známé pointy jeho verze národního příběhu obstáli doposud.  
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Summary 
 

This thesis focuses on the Czechoslovak broadcasting on BBC during the World War II, 

which was launched in September 1939 by speech of Jan Masaryk, former longtime 

Czechoslovak ambassador in London and upcoming Minister of Foreign Affairs in exile. 

Son of the founder of the independent Czechoslovakia became the first of the regular 

political orators in the BBC Czechoslovak Programme even before the Czechoslovak 

political representation headed by Edvard Beneš get official access into BBC program, and 

he regularly spoke until the spring of 1945. 

 

His speeches tried to fight against germanisation efforts of occupiers and quislings, tried to 

encourage the self-confidence of the population of the temporarily unfree country and 

mobilize their moral strength. The thesis analyzes how the speeches worked with shared 

historical memory of the Protectorate audience and what national myths, symbols and 

traditions they used as arguments to support the unity of the nation and cultural ties 

between its members. 

 

To understand context of emerging Czechoslovak radio stations in foreign countries 

during the war the first chapter describes situation of Czechoslovak broadcasting media in 

Czechoslovakia during the period of the Second Republic and during the emerging 

Protectorate of Bohemia and Moravia. Also shortly recalls the radio measures in Germany 

after January 1933 when government of Adolf Hitler through the newly established 

Ministry of Propaganda dominated not only the radio, but the entire German cultural life. 

This way it outlines how the occupation authorities could be inspired during the 

transformation of the Czechoslovak radio into Protectorate propaganda tool. 

 

The second chapter is devoted to the Czechoslovak broadcasts from abroad, which were 

forbidden under threat of higher penalties for the audience in Protectorate since the 

beginning of the war. Describes how the Czechoslovak broadcasting on BBC expanded 

considerably limited domestic program by news and publicistic content, which was not 

under Nazi supervision, and how informations of the free world were leaking into the 

“protectorated” area. It focuses on the basic idea of the establishing of the Czechoslovak 

program – its functioning, employees and gradually increasing cooperation with exile 

politicians which during the war gained its own broadcasting space, so called The Voice of 

the Free Republic. 

 

The third chapter presents the work of Jan Masaryk during the war – as a former Minister 

of Foreign Affairs of government in exile, but also as an excellent promoter in Britain and 

on his foreign travels across the United States. He was gathering the support for the 
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occupied nation to which he was connected only through microfone. This chapter should 

outline the Czechoslovak political and international context of given time in which 

Masaryk was preparing his radio secessions. 

 

The fourth chapter describes how the occupation authorities (with the support of the 

domestic collaborating publicists) attempted as part of their germanisation plans in the 

Czech-Moravian space ideologically transform and reinterpret the Czech historical 

narrative and force Czechs into role of the grateful tribe, who, under the historically 

confirmed auspices of the mighty German protector is entering a new, namely German 

Europe. The chapter is touching starting-points of ideological struggles in which Jan 

Masaryk  was involved as one of opponents of the Nazi interpretation. 

 

Last chapter analyzes (based on extant text transcripts of Masaryk’s speeches) rhetorical 

weapons used against Nazi propaganda – the completely different vision of historical role 

the nation, references to common legends, places, historical persons, personal experience 

and above the all humor. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Seznam rozhlasových projevů Jana Masaryka pro československý program 

BBC z období let 1939–19451408 dochovaných v podobě textových záznamů a dohledaných 

primárně v Archivu Českého rozhlasu, případně v dalších zdrojích (tabulka). Legenda: A = 

text projevu na daném místě dohledán, N = nedohledán. 

 

Den rok 
den v 
týdnu 

čas 
zahájení 

relace 

text 
projevu 

nalezen v 
AČRo 

text 
projevu 

nalezen v 
NA1409  

v NA 
nalezena i 
verze pro 

vydání 

text projevu 
otištěn v knižním 
vydání českém1410 

/ anglickém1411 

poznámka 

8. 9. 1939 pátek 20:45 N N N A/A 

Zvukový záznam projevu dohledán v AČRo 
(čas zahájení podle NA, fond Zahraniční 
tiskový archiv. Volá Londýn: „Na 
shledanou v Praze“. Svornost Chicago. 23. 
9. 1939). 

28. 10. 1939 sobota čas neuveden N A N A/A   

20. 11. 1939 pondělí čas neuveden N A N N/A 

Text projevu dohledán rovněž v týdeníku 
Čechoslovák (Nesign. Slib nad hroby 
mučedníků. Čechoslovák. 24. 11. 1939, roč. 
1, č. 7, s. 2). 

22. 12. 1939 pátek čas neuveden N A N A/A   

21. 2. 1940 středa čas neuveden N A A A/A 
První ze série pravidelných týdenních 
Masarykových projevů. 

28. 2. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 A N N/N   

13. 3. 1940 středa čas neuveden N A N A/A   

20. 3. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 A A A/A 
V AČRo dohledána pouze anglická verze 
textu projevu. 

27. 3. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 A N N/N   

3. 4. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 A A A/A 
V AČRo dohledána pouze anglická verze 
textu projevu. 

10. 4. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 N A A/A 
V AČRo dohledána pouze anglická verze 
textu projevu. 

17. 4. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 N A A/A   

24. 4. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 A A A/A 
V českém knižním vydání chybně uvedeno 
datum vysílání 23. 4. 1940. 

1. 5. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 A A A/A   

8. 5. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 N N N/N 

Pro nemoc projev odložen na 9. 5., 
nakonec zřejmě neodvysílán, velká část 
projevu totožná s projevem odvysílaným 
15. 5. 1940. 

15. 5. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 A A A/A   

22. 5. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 N A A/A 

V AČRo dohledána pouze anglická verze 
textu projevu. V českém knižním vydání 
chybně uvedeno datum vysílání 29. 5. 
1940. 

29. 5. 1940 středa čas neuveden N N A A/A 
V českém knižním vydání chybně uvedeno 
datum vysílání 22. 5. 1940. 

5. 6. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 N N A/A 
Dočasně poslední projev z Londýna před 
odjezdem do USA. 

25. 9. 1940 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

                                                             
1408 Přehled se zaměřuje na projevy vysílané do protektorátu primárně londýnskou BBC obvykle v jejím 
středečním programu, až na ověřené výjimky (typicky vánoční projev, projev k 28. říjnu) přehled nezahrnuje 
projevy, které Masaryk pronesl ke krajanům v protektorátu v americkém rozhlasu (prostřednictvím 
krátkovlnné stanice WRUL) a jejichž existenci dokládají obvykle pouze úryvky ve shrnutích exilové ČTK. 
1409 NA, fond Masaryk Jan, Dr. h. c. 
1410 MASARYK, Jan. Volá Londýn. Praha: Práce, 1946, 311 s.  
1411 MASARYK, Jan. Speaking to my Country. London: Lincolns-Prager, 1944, 150 s. 
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2. 10. 1940 středa 21:30 A, karton 50 A N A/A   

9. 10. 1940 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

16. 10. 1940 středa 21:30 A, karton 50 N A A/A 
V AČRo dohledán zvukový záznam 
projevu. 

23. 10. 1940 středa 21:30 A, karton 50 N A A/A   

30. 10. 1940 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

6. 11. 1940 středa 21:30 A, karton 50 A A A/N 
U textu projevu v NA uvedeno chybně 
datum vysílání 6. 10. 1941. 

13. 11. 1940 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

20. 11. 1940 středa 21:30 A, karton 50 N A A/A 
V českém knižním vydání uvedeno chybně 
datum vysílání 20. 12. 1940, stejný omyl 
ve verzi pro vydání. 

27. 11. 1940 středa 21:30 A, karton 50 A N N/N   

4. 12. 1940 středa 21:30 A, karton 50 A A A/N   

11. 12. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 A A A/A   

18. 12. 1940 středa čas neuveden A, karton 50 A A A/N   

25. 12. 1940 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A 
V AČRo dohledány dvě verze vánočního 
projevu. 

1. 1. 1941 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

2. 1. 1941 čtvrtek čas neuveden N N N A/N   

8. 1. 1941 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

15. 1. 1941 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

22. 1. 1941 středa 21:30 A, karton 50 A A N/A 
V AČRo dohledána pouze anglická verze 
textu projevu. 

29. 1. 1941 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

5. 2. 1941 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

12. 2. 1941 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

19. 2. 1941 středa 21:30 A, karton 50 A A A/N   

26. 2. 1941 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

5. 3. 1941 středa 21:45 N A A A/A   

12. 3. 1941 středa 21:45 A, karton 50 A A A/A   

26. 3. 1941 středa 21:45 A, karton 50 A A A/N 
U textu projevu v NA uvedeno chybně 
datum vysílání 28. 3. 1941. 

2. 4. 1941 středa 21:45 A, karton 50 A A A/A   

9. 4. 1941 středa 21:45 A, karton 50 A A A/A   

16. 4. 1941 středa 21:45 A, karton 50 A A A/A   

23. 4. 1941 středa 21:45 A, karton 50 A A A/A 
U textu projevu v NA uvedeno chybně 
datum vysílání 21. 4. 1941. 

30. 4. 1941 středa 21:45 A, karton 50 A A A/A   

7. 5. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

14. 5. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

21. 5. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

28. 5. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

4. 6. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

11. 6. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   
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18. 6. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

25. 6. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

2. 7. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

9. 7. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

16. 7. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

18. 7. 1941 pátek 18:45 A, karton 7 N N N/N 
Projev dohledán rovněž v Archivu 
Ministerstva zahraničních věcí (AMZV, 
fond Londýnský archiv – důvěrný). 

23. 7. 1941 středa 22:45 A, karton 50 N A A/A   

30. 7. 1941 středa 22:45 A, karton 50 A A A/A   

31. 7. 1941 čtvrtek 18:45 A, karton 8 N N N/N   

6. 8. 1941 středa 22:45 A, karton 50 N A A/A 
Dočasně poslední projev před krátkou 
rozhlasovou pauzou. 

3. 9. 1941 středa 21:45 A, karton 50 A A A/A   

10. 9. 1941 středa 21:45 A, karton 50 N A A/A   

17. 9. 1941 středa 21:45 A, karton 50 A A A/N   

24. 9. 1941 středa 21:45 A, karton 50 N A A/A   

1. 10. 1941 středa 21:45 A, karton 50 N A A/A   

8. 10. 1941 středa 21:45 A, karton 50 N A A/A 
Dočasně poslední projev z Londýna před 
odjezdem do USA. 

25. 12. 1941 čtvrtek čas neuveden N N N A/A Vánoční projev z USA. 

? 1941 ? čas neuveden N N N N/N 
V AČRo dohledán jako zvukový záznam, 
blíže nedatován. 

21. 2.  1942 sobota 16:30 N N N N/N 

Projev z USA, dohledán v NA, fond 
Zahraniční tiskový archiv. An English 
summary of Minister Masaryk's broadcast 
(WRUL in Boston). 

14. 3. 1942 sobota čas neuveden N N N N/N 

Projev z USA, dohledán v NA, fond 
Zahraniční tiskový archiv. Poselství Jana 
Masaryka k 15. březnu, WRUL Boston 
(příloha k zprávám ČTK v New Yorku ze 
dne 16. března 1942). 

8. 7. 1942 středa 22:45 A, karton 50 A A A/N   

22. 7. 1942 středa 22:45 A, karton 50 A A A/N   

5. 8. 1942 středa čas neuveden N N A A/A   

26. 8. 1942 středa 21:30 A, karton 50 N A A/A 
Projev dohledán rovněž v Archivu 
Ministerstva zahraničních věcí (AMZV, 
fond Londýnský archiv – důvěrný). 

9. 9. 1942 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

23. 9. 1942 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A   

30. 9. 1942 středa 21:30 A, karton 50 N A A/A   

19. 10. 1942 pondělí 17:45 
A, karton  

16, 90 
N A A/A   

21. 10. 1942 středa 21:45 A, karton 50 A A A/A   

27. 10. 1942 úterý čas neuveden N N N A/N 
V českém knižním vydání uvedeno chybně 
datum vysílání 28. 10. 1942. 

28. 10. 1942 středa 21:30 A, karton 50 A A A/A 
V českém knižním vydání uvedeno chybně 
datum vysílání 27. 10. 1942. 

12. 11. 1942 čtvrtek 22:30 A, karton 50 N A A/A   

25. 11. 1942 středa 22:30 A, karton 50 N A A/A   

9. 12. 1942 středa 22:30 A, karton 50 A A A/A   

16. 12. 1942 středa 22:30 A, karton 50 A A A/A   

23. 12. 1942 středa 21:45 A, karton 50 A A A/A 
U textu projevu v NA uvedeno chybně 
datum vysílání 15. 5. 1943. 
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? 1942 ? čas neuveden N N N N/N 
V AČRo dohledán jako zvukový záznam, 
blíže nedatován. 

6. 1. 1943 středa 22:30 A, karton 50 N A A/A   

20. 1. 1943 středa 22:30 A, karton 50 A A A/A 
V českém knižním vydání uvedeno chybně 
datum vysílání 21. 1. 1943, stejný omyl ve 
verzi pro vydání. 

3. 2. 1943 středa 22:30 A, karton 50 A A A/A   

17. 2. 1943 středa 22:30 A, karton 50 A N N/N   

3. 3. 1943 středa 22:30 A, karton 50 A A A/N   

31. 3. 1943 středa 19:45 
A, karton  

20, 90 
N A A/N 

První Masarykův projev v rámci nového 
vládního programu Hlas svobodné 
republiky. 

21. 4. 1943 středa 20:45 A, karton, 20 N A A/A 
Anglická verze projevu dohledána v AČRo 
kartonu 90. 

5. 5. 1943 středa 20:45 A, karton 21 A A A/A 
Ve verzi pro vydání uvedeno chybně 
datum vysílání 15. 5. 1943. 

19. 5. 1943 středa 20:45 A, karton 21 A A A/A 
Anglická verze projevu dohledána v AČRo 
kartonu 90. 

2. 6. 1943 středa 20:45 A, karton 22 A A A/A   

16. 6. 1943 středa 20:45 A, karton 22 A A A/N   

7. 7. 1943 středa 20:45 A, karton 23 N A A/A 
V českém knižním vydání uvedeno chybně 
datum vysílání 17. 7. 1943, stejný omyl ve 
verzi pro vydání. 

14. 7. 1943 středa 20:45 A, karton 23 A A A/N   

28. 7. 1943 středa 20:45 A, karton 23 A A A/N   

29. 7.  1943 čtvrtek 7:10 A, karton 22 N N A/N 
Opakování projevu z předchozího večera v 
ranním vysílání. 

18. 8. 1943 středa 19:45 A, karton 24 N A A/A   

1. 9. 1943 středa 19:45 A, karton 25 N A A/N 
V českém knižním vydání uvedeno chybně 
datum vysílání 18. 9. 1943, stejný omyl ve 
verzi pro vydání. 

15. 9. 1943 středa 19:45 A, karton 25 N A A/A   

29. 9. 1943 středa 19:45 A, karton 25 N A A/A 
Dočasně poslední projev z Londýna před 
odjezdem do USA. 

16. 2. 1944 středa 20:45 A, karton 30 N A A/A   

20. 2.  1944 neděle 7:10 A, karton 29 N N N/N 
Projev původně prosloven v katedrále 
svatého Pavla v Londýně. 

1. 3. 1944 středa 20:45 A, karton 31 N A A/N   

15. 3. 1944 středa 20:45 A, karton 31 A A A/A   

29. 3. 1944 středa 20:45 A, karton 31 A A A/A 
Anglická verze projevu dohledána v AČRo 
kartonu 90. 

12. 4. 1944 středa 20:45 A, karton 32 N A A/A 
Dočasně poslední projev z Londýna před 
odjezdem do USA. 

19. 7. 1944 středa 20:45 A, karton 34 N A A/N   

3. 8.  1944 čtvrtek 7:10 A, karton 34 N N N/N   

6. 8. 1944 neděle 20:45 A, karton 35 N A A/N   

16. 8. 1944 středa 20:45 A, karton 35 N A A/N   

30. 8. 1944 středa 20:45 A, karton 35 N A A/N 
Necelý text projevu dohledán v AČRo také 
v kartonu 91. 

13. 9. 1944 středa 20:45 A, karton 36 N A A/N 
V AČRo dohledána pouze anglická verze 
textu projevu. 

27. 9. 1944 středa 19:45 A, karton 36 N A A/N 
Necelý text projevu dohledán v AČRo také 
v kartonu 91. 

19. 10. 1944 čtvrtek 20:45 A, karton 38 N A A/N   

28. 10. 1944 sobota čas neuveden N A N N/N Poznámka u textu: „vysílání z Ameriky“. 

7. 11. 1944 úterý 20:45 A, karton 38 N A A/N   

31. 12. 1944 neděle 20:45 A, karton 39 N A A/N   
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24. 1. 1945 středa 20:45 A, karton 42 N A A/N   

31. 1. 1945 středa 20:45 A, karton 42 N A A/N   

14. 2. 1945 středa 20:45 A, karton 41 N A A/N   

21. 2. 1945 středa 20:45 A, karton 41 N A A/N   

11. 4. 1945 středa 20:45 A, karton 45 A A A/N 
Dočasně poslední projev z Londýna před 
odjezdem do USA. 

13. 4. 1945 pátek čas neuveden N N N N/N 
V AČRo dohledán jako zvukový záznam, 
úryvky několika dřívějších projevů. 

5. 8. 1945 neděle čas neuveden N N N A/N Projev již v Československém rozhlase. 
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Příloha č. 2: Ukázky dochovaných záznamů včetně přepisů Masarykových rozhlasových 

projevů z fondu B.B.C. Czechoslovak Programme Archivu Českého rozhlasu (fotografie). 

 

1. Ukázky záznamů Masarykových projevů 

 

         
 

 

 

    

Záznam projevu Jana Masaryka ze dne 17. 9. 1941, v němž podpořil londýnským rozhlasem organizovaný 
bojkot protektorátního tisku. (karton 50) 

Záznam projevu Jana Masaryka ze dne 15. 9. 1943, v němž odsuzuje oficiální protektorátní představitele, 
Emanuela Moravce i prezidenta Emila Háchu, za projevy podřízenosti vůči německým okupantům. V záhlaví 

je již patrné označení relace Hlas svobodné republiky. (karton 25) 
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Záznam projevu Jana Masaryka ze dne 8. 10. 
1941, v němž Masaryk přirovnává německý 

národ k rušivému nádoru na evropském 
kontinentu, který bude muset být vyoperován, 
zatímco v Češích vidí nové evropské Psohlavce, 

statečné strážce Domažlic i srdce Evropy. 
(karton 50) 

Úryvek z české a anglické verze projevu Jana 
Masaryka ze dne 3. 9. 1941, v němž Masaryk 

dementoval zprávy o rozbrojích v exilu. 
(karton 50) 
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2. Ukázky ostatních záznamů z československého vysílání BBC 

 

     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

Záznam projevu Huberta Ripky ze dne 19. 3. 1941, který ve vysílání zastoupil Jana Masaryka toho času na 
pracovní cestě do Skotska. Z projevu je vyškrtnuta pasáž o pracovním přetížení ministra zahraničních věcí 

stejně jako zmínka o rozdílných charakterech Masaryka a Ripky. (karton 50) 
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Úvodní pasáž projevu Jaroslava Stránského ze 
dne 15. 10. 1941, která upozorňuje na dočasnou 
Masarykovu nepřítomnost ve vysílání po dobu 

jeho pobytu v USA. (karton 50) 

Razítko britské cenzury na anglické verzi přepisu 
jednoho z rozhlasových skečů ze dne 1. 5. 1942, 

které konstatuje, že text prošel bezpečnostní 
kontrolou. (karton 50) 

Program posledního vysílání československého 
programu Hlasu svobodné republiky ze dne 11. 

5. 1945, v němž vystoupil Hubert Ripka, Jiří 
Hronek, Pavel Tigrid, Ota Ornest a Růžena 

Hájková. (karton 46) 

Varování pro posluchače v protektorátu ze dne 
23. 11. 1944 před přílišnou otevřeností, 

neopatrnými výroky a sdílností, která zbytečně 
napomáhá německé pátrací službě. (karton 37) 



220 
 

Příloha č. 3: Ukázky z několika dochovaných Masarykových rukopisů konceptů 

rozhlasových projevů pro vysílání BBC z fondu Masaryk Jan, Dr. h. c., Národního archivu 

(fotografie). 

 

                         
 

 

 

 

                  

Začátek rukopisu projevu Jana Masaryka o 
pádu Benita Mussoliniho pro vysílání dne 28. 

7. 1943. 

Část rukopisu projevu Jana Masaryka pro 
vysílání dne 31. 12. 1944, který Masaryk 
natočil v sanatoriu, kde se léčil. V pozadí 
rukopis vzpomínkového „dušičkového“ 

projevu vysílaného dne 6. 11. 1940. 

První dvě strany rukopisu projevu Jana Masaryka pro vysílání dne 8. 1. 1941, v němž cituje epigramy Karla 
Havlíčka Borovského, básně Hilberta a Halase. 
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Příloha č. 4: Graf reflektující průběžné střídání letního a zimního času v Británii (modrá 

linka) a v protektorátu (červená linka) v letech 1939–1946 (graf). 

 

Graf ukazuje, ve kterých etapách války se časy na Britských ostrovech a v protektorátu 

začaly (především díky tzv. dvojitému letnímu času zavedenému v Británii na jaře 1940, 

s nímž se začal střídat tradiční britský letní čas, který nahradil britský zimní čas) postupně 

shodovat a kdy tedy začínaly jednotlivé relace československého programu BBC ve stejný 

čas na obou místech (podrobněji viz poznámku pod čarou č. 212).  
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Příloha č. 5: Ukázka propagační práce Jana Masaryka v době jeho působení ve Spojených 

státech – barevná dvojstrana The New York Times Magazine z 18. 1. 1942 (MASARYK, Jan. 

The Tides of Revolt. The New York Times Magazine. 18. 1. 1942, č. 3, s. 16–17.) věnovaná 

kresbám karikaturisty Antonína Pelce1412 (uveřejněným pod jeho pseudonymem „Peel“), 

které zachycují výjevy z protektorátu a které Jan Masaryk doprovází textem o neklidných 

Čechoslovácích, již se nepodvolili německému nátlaku: „V žádné zemi není opozice proti 

Hitlerovi a jeho dílu oddanější a zanícenější než v Československu, v prvním národě po 

Rakousku, na nějž dopadl jeho podpatek.“  

 

Jednotlivé kresby podle popisků chronologicky zachycují: 15. březen 1939, kdy Němci 

vstoupili do Československa, zastřelení studentů v souvislosti s událostmi 17. listopadu 

1939, sabotáže Čechů v továrnách a úspěch tzv. vítězné kampaně s „véčky“ namalovanými 

na zdech, odhodlání národa (symbolizované ukřižovanou ženou na české vlajce) navzdory 

tvrdým represím po příchodu Reinharda Heydricha do protektorátu na podzim 1941 a boj 

českých vojáků v demokratických armádách po celém světě (scan periodika). 

 

 

                                                             
1412 Antonín Pelc (1895–1967), levicově orientovaný karikaturista, malíř a ilustrátor, jehož politické kresby 
v době první republiky publikovalo například Právo lidu, Rudé právo, Lidové noviny či Literární noviny a 
objevovaly se také na stránkách časopisů Rarach či Šibeničník. Po roce 1938 emigroval a po komplikované 
cestě se díky pomoci Voskovce a Wericha nakonec dostal do USA, kde publikoval své karikatury v prestižních 
médiích. Po roce 1948 se z něj v Československu stal jeden z hlavních prorežimních komunistických 
karikaturistů. (SOVADINA, Jiří. Politika první republiky v karikaturách Antonína Pelce. Moderní dějiny [online]. 
31. 5. 2013 [cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/politika-prvni-republiky-v-
karikaturach-antonina-pelce/.) 
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