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Abstrakt 

Diplomová práce „Protižidovská propaganda za druhé československé republiky ve 

vybraném periodickém tisku“ analyzuje čtyři druhorepublikové deníky z hlediska výskytu 

antisemitských projevů. Židovská otázka ve druhé polovině 30. let 20. století rezonovala 

celou Evropou, Československo nevyjímaje. Na území druhé republiky však byla situace 

pro židovské obyvatelstvo, na rozdíl od dalších evropských států, poměrně snesitelná. Přesto 

bylo možné vypozorovat praktiky protižidovské propagandy, například v označování 

židovských obchodů, či antisemitsky laděných textech v tisku. Periodika vycházející 

v Československu v období od října 1938 do března 1939, tj. v období druhé československé 

republiky, můžeme dle klasifikace Petra Bednaříka zařadit do tří skupin. V první jsou deníky 

s hojným výskytem antisemitských článků, mezi nimi i Národní politika. Druhý vybraný 

deník, České slovo, patří do skupiny periodik, která se snažila nezaujímat vyhraněný postoj 

k této problematice a do třetí skupiny, která protižidovské výpady odmítala, řadíme deníky 

Právo lidu a Národní práce. Cílem práce je tak zmapovat tyto periodika a potvrdit jejich 

zařazení do daných kategorií a dále zachytit vývoj protižidovské propagandy během druhé 

republiky. Sekundárním cílem je pak přiblížit čtenářům atmosféru kolem židovské otázky 

za druhé československé republiky pomocí článků z těchto periodik.  

 

Klíčová slova 

Židé, propaganda, antisemitismus, druhá československá republika, periodický tisk, 

Národní politika, České Slovo, Právo Lidu, Národní práce 



Abstract 

This master thesis "Anti-Jewish propaganda during the Second Czechoslovak Republic in 

selected periodicals" analyses four journals for evidence of anti-Semitic manifestations. 

Jewish question in the second half of the Thirties of the 20th century resonated throughout 

whole Europe, including Czechoslovakia. On the territory of the Second Republic was the 

situation for the Jewish population, unlike other European countries, relatively bearable. 

However, it is possible to observe the practices of anti-Jewish propaganda, for example 

labeling of Jewish shops, or anti-Semitic texts published in papers. Periodicals based in 

Czechoslovakia in the period from October 1938 to March 1939 can be divided into three 

groups according to the classification of Petr Bednarik. In the first group there are 

newspapers with anti-Semitic articles, among them the National Policy. The second selected 

journal Czech Word belongs to the group of periodicals, which was trying not to publish 

articles about this topic, and the third group, which rejected anti-Semitic attacks, include the 

periodicals the People’s Right and the National Labour. The aim is to map these periodicals 

and confirm their inclusion in the relevant categories and describe the development of anti-

Semitic propaganda during the Second Czechoslovak Republic. The secondary objective is 

to bring readers the atmosphere around the Jewish question during the Second Republic 

through articles of these periodicals. 
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Vymezení tématu, metodologie a výzkumná otázka 

 

 Jako téma své magisterské diplomové práce, jsem si vybrala protižidovskou 

propagandu za druhé československé republiky ve vybraném periodickém tisku, konkrétně 

v periodikách Národní politika, České slovo a Právo lidu, potažmo Národní práce1. Tuto 

problematiku jsem si vybrala z důvodu mého hlubšího zájmu o historii první poloviny 20. 

století a s ní spojenou tzv. židovskou otázku, která v té době rezonovala celou Evropou, 

Československo nevyjímaje. 

 Uvedená periodika nebyla vybrána náhodně. Jelikož k vybranému tématu není 

mnoho studií, budu ve své magisterské diplomové práci navazovat na článek Petra Bednaříka 

Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky, konkrétně využiji jeho klasifikaci 

tehdejšího periodického tisku. Autor v závěru rozděluje tehdejší periodika na tři skupiny, 

ovšem bez hlubšího vysvětlení. V první skupině se nachází deníky, ve kterých je možné 

nalézt velké množství antisemitských článků. Jedná se především o periodika Venkov, 

Večer, Národní politika, Lidové listy, Polední list a Národní listy. Do druhé skupiny autor 

řadí deníky České slovo a Lidové noviny. Obě periodika se spíše vyhýbala komentování 

židovské problematiky. Do poslední skupiny autor zahrnuje deníky, které kriticky hodnotily 

projevy antisemitismu a to Národní osvobození a Právo lidu. Záměrem mé magisterské 

diplomové práce je vybrat si z každé skupiny jedno tištěné periodikum, konkrétně Národní 

politiku, České slovo a Právo lidu, potažmo Národní práci, provést jejich analýzu a porovnat 

mé závěry se závěry uvedenými v dané práci.  

Jako výzkumná metoda v rámci kvalitativního výzkumu bude tedy zvolena 

diskursivní analýza jednotlivých periodik v kontextu protižidovské propagandy. 

 Výzkumná otázka zní: Je možné, na základě analýzy provedené v této magisterské 

diplomové práci, rozčlenit vybraná periodika podle klasifikace uvedené v článku 

Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky? Sekundární výzkumnou otázkou 

je: Došlo během druhé československé republiky k proměně protižidovské propagandy? 

Byla protižidovská propaganda v čase stupňována?  

                                                 
1 Periodikum Právo lidu bylo v lednu 1939 přejmenováno na Národní práce. 



2 

 

 Literatury a nejrůznějších prací je na téma druhé československé republiky a 

problematiky židovské menšiny poměrně mnoho. Nejvíce pak přispěli autoři k tomuto 

tématu po roce 1989 a z této sekundární literatury budu ve většině případů vycházet. 

Primárním zdrojem ovšem budou jednotlivá periodika a to Národní politika, České slovo a 

Právo lidu, potažmo Národní práce. Ze sekundární literatury pak budu vycházet, kromě 

zmiňované práce Petra Bednaříka, z práce Jana Rataje O autoritativní národní stát, z prací 

historiků Zdeňka Kárníka a Antonína Klimka a z mnoha publikací a článků dostupných 

v knihovně Židovské muzea v Praze. Hlavním internetovým zdrojem pak budou webové 

stránky www.holocaust.cz.  

Formálně bude práce členěna na část teoretickou a analytickou. V teoretické části, 

která má sloužit jako úvod a doplňovat souvislosti k části analytické, se nejprve budu zabývat 

druhou československou republikou a poté bude následovat kapitola, ve které bude vymezen 

pojem protižidovská propaganda. K tomu bude použita zejména práce Jeffrey Herfa The 

Jewish Enemy: Nazi Propaganda During World War II and the Holocaust. Analytická část 

začne představením vybraných deníků s odkazem na jejich historii a další souvislosti 

vysvětlující jejich postavení k antisemitismu. Poté již bude následovat diskursivní analýza 

jednotlivých periodik. Každá kapitola bude dále rozdělena na tři období. Jedná se o období 

1. říjen – 30. listopad 1938, dále 1. prosinec 1938 – 20. leden 1939 a nakonec 21. leden – 

15. březen 1939. Po této analytické části se pak pokusím o srovnání těchto deníků a potvrzení 

či vyvrácení výzkumných otázek. 

Za sekundární cíl si pak tato práce klade především, alespoň částečné, zmapování 

tištěných periodik během druhé československé republiky právě s důrazem na 

protižidovskou propagandu a dále pak nastínění vývoje této propagandy a částečně i jejího 

dopadu na laickou veřejnost. Případné stupňování daného fenoménu bude zkoumáno počtem 

antisemitských článků v daných denících s přihlédnutím na jejich protižidovskou rétoriku. 
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1. Úvod 

 

Diplomová práce, kterou právě držíte v ruce, se zabývá protižidovskou propagandou za 

druhé československé republiky ve vybraném periodickém tisku.  

 Druhá československá republika byl státní útvar, který měl nejen omezené území, ale 

i přesně vyměřený čas svého trvání. Toto období bylo v českých, potažmo československých 

dějinách připomínáno ve větší míře jen v souvislosti s tzv. pomlčkovou válkou, fenoménem 

spojeným se vznikem samostatné České republiky. Ve skutečnosti se však jednalo o 

specifickou etapu československé historie, která popřela principy liberální demokracie 

nastavené během první republiky a zaváděla prvky autoritativního státu po vzoru fašistické 

Itálie. Se změnou politického systému šla ruku v ruce i změna systému stranického, kdy na 

našem území vznikl precedent existence pouze dvou politických stran2.  

 Po přijetí Mnichovského diktátu a zabrání pohraničního území Německem se v 

Československu zvedla silná vlna nacionalismu podporovaná politickými špičkami. 

Většinová společnost potřebovala nalézt viníka vzniklé situace. Kromě hradní politiky 

bývalých prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše to byly právě cizí živly, na které bylo 

svalováno zapříčinění ponížení republiky. A mezi ně patřili i Židé. 

 Židovská otázka ve druhé polovině 30. let 20. století rezonovala celou Evropou. Státy 

od západu k východu nacházely důvody, proč bylo nutné zaměřit se na židovské 

obyvatelstvo a začít je ostrakizovat. V Německu byl zaveden systém propracované 

protižidovské propagandy již na počátku 30. let 20. století. Židům byla postupně ubírána 

nejen jejich občanská práva, ale i majetek a nakonec i nárok na život.  

 Situace na území Československa v období druhé republiky byla pro židovské 

obyvatelstvo, na rozdíl od dalších evropských států, poměrně snesitelná. Mohl za to 

především benevolentní přístup prvorepublikových politiků a většinové společnosti 

k židovské emigraci z okolních států a Čechům-židům jako takovým. Navíc mnoho Židů se 

cítilo býti více Čechy či Slováky a židovský původ nebyl pro jejich život určujícím prvkem. 

Přesto i na území druhé republiky je možné vypozorovat praktiky protižidovské propagandy, 

jako bylo označování židovských obchodů, či antisemitsky laděné texty v tisku. 

                                                 
2 Nešlo však o klasický bipartismus, jak ho známe dnes. Jedna strana byla stranou vládní a k ní existovala 

loajální opozice. 
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 O tom, že tištěná periodika formují a vždy formovaly veřejné mínění, není pochyb. 

Proto se také mnoho druhorepublikových listů stalo nositeli protižidovské propagandy, která 

vycházela z pera jednotlivých autorů, jelikož vládními představiteli nebyly antisemitské 

projevy nikdy oficiálně podporovány.  

 V této diplomové práci byla pro zhodnocení protižidovské propagandy a prvků 

antisemitismu v období druhé republiky vybrána tři periodika. Jejich výběr nebyl náhodný, 

ale inspiroval se dřívějším výzkumem Petra Bednaříka, který v textu „Antisemitismus v 

českém tisku v období druhé republiky“ rozdělil druhorepublikové deníky do tří skupin. 

V první se nacházely listy, ve kterých bylo možné nalézt velké množství antisemitských 

článků. Jednalo se o periodika Venkov, Večer, Národní politika, Lidové listy, Polední list a 

Národní listy. Do druhé skupiny autor zařadil deníky České slovo a Lidové noviny. Obě 

periodika se spíše vyhýbala komentování židovské problematiky. Do poslední skupiny autor 

zahrnul deníky, které kriticky hodnotily projevy antisemitismu a to Národní osvobození a 

Právo lidu/Národní práci3.  

 Z každé skupiny bylo pro tuto práci vybráno jedno periodikum, konkrétně Národní 

politika, České slovo a Právo lidu, potažmo Národní práce. Tyto deníky byly autorkou 

zvoleny nejen z důvodu jejich dostupnosti v Národní knihovně, ať už fyzicky na mikrofilmu, 

či elektronicky přes internet, ale i proto, že dosud nebyly v žádné jiné studii podrobně 

analyzovány.  

Jako výzkumná metoda v rámci kvalitativního výzkumu je s ohledem na 

politologicko-historické zaměření práce zvolena diskursivní analýza jednotlivých periodik 

s využitím komparační metody v kontextu protižidovské propagandy. 

Účelem studie Petra Bednaříka „Antisemitismus v českém tisku v období druhé 

republiky“, bylo přiblížit čtenářům projevy antisemitismu na příkladech z velkého množství 

druhorepublikových periodik. Tato práce naopak pracuje pouze s vybranými deníky a jejím 

záměrem je provedení hlubší analýzy založené na podrobném výzkumu daných periodik 

s cílem získat dostatek informací ke zhodnocení navržené klasifikace. 

Tato diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, jedná se o část teoretickou 

a část analytickou. Teoretická část, která se skládá ze tří kapitol, má za úkol uvést čtenáře 

do problematiky související s tematickým zaměřením práce. První kapitola se zabývá 

                                                 
3 Periodikum Právo lidu začalo od 1. ledna 1939 vycházet pod novým názvem Národní práce. 
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historickým vymezením druhé republiky, druhá teoretickým rámcem popisujícím výskyt 

protižidovské propagandy v průběhu století společně s definicí pojmů jako antisemitismus 

či propaganda a třetí konkrétně postavením židovského obyvatelstva v druhorepublikovém 

Československu. Poté již následuje analytický úsek, který podrobně zkoumá publikované 

články v jednotlivých periodikách v daném období v kontextu protižidovské propagandy. 

Na závěr je provedena komparace protižidovské rétoriky ve vybraném tisku a potvrzení či 

případného vyvrácení jejich zařazení podle klasifikace Petra Bednaříka. 

Je tedy možné, na základě analýzy provedené v této diplomové práci, rozčlenit 

vybraná periodika podle klasifikace uvedené v článku „Antisemitismus v českém tisku v 

období druhé republiky“? 

Cílem této diplomové práce mělo být především, alespoň částečné, zmapování 

tištěných periodik během druhé československé republiky s důrazem na protižidovskou 

propagandu a dále pak nastínění vývoje této propagandy. Zároveň bylo záměrem dát 

protižidovskou propagandu do historických souvislostí s poukázáním na fakt, že 

antisemitské výpady nejsou pouze novodobým fenoménem, ale můžeme se s nimi setkat již 

v době starověku. Během psaní také autorka došla k závěru, že dobová periodika jsou 

nejlepším zdrojem pro zkoumání daného období, a proto mezi cíle zařadila i možnost 

zprostředkování atmosféry kolem židovské otázky za druhé republiky. 

Došlo během druhé československé republiky k proměně protižidovské propagandy? 

Byla protižidovská propaganda v čase stupňována?  

To jsou další sekundární výzkumné otázky, na které se snaží tato diplomová práce 

odpovědět. 

Odborné literatury se na téma druhé československé republiky a problematiky 

židovské menšiny vyskytuje poměrně mnoho. Nejvíce sekundární literatury k tomuto tématu 

vyšlo po roce 1989 a z ní také tato práce, především její teoretická část, vychází. Primárním 

zdrojem ovšem byla jednotlivá periodika a to Národní politika, České slovo a Právo lidu, 

potažmo Národní práce.  

Pro zachování autenticity pramenů, v tomto případě periodického tisku, jsou deníky 

citovány v původním znění se zachováním případných chyb, s původním pravopisem i 

velkými písmeny. Ty jsou zmiňovány především kvůli slovu Žid, které bylo v dobovém tisku 

používáno s malým písmenem, kdežto autorka používá z důvodu přehlednosti a sjednocení 

počáteční písmeno velké. 
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2. Základní charakteristika druhé československé republiky – 

historické vymezení 

 

2.1. Mnichovská dohoda a co jí předcházelo 

 

Ve druhé polovině 30. let 20. století stále častěji docházelo ke zpochybňování nejen 

politického, ale i celospolečenského systému nastaveného v první československé republice. 

Především krajní pravice, reprezentována radikálními konzervativci, odsuzovala princip 

masarykovské humanity a zatracovala systém liberální demokracie, který z jejich pohledu 

nedokázal vyřešit nastalou sociální krizi. K těmto náladám, které se v čase stupňovaly, 

neblaze přispívalo i národnostní složení mladého státu4. Z daleka nejpočetnější byla menšina 

německá, vyskytující se zejména v pohraniční oblasti tzv. Sudet. Většina občanů hlásících 

se při sčítání lidu z roku 1930 k německé národnosti byla se svým postavením v tehdejším 

Československu spokojena, ale po masivní propagandě přicházející z nacistického Německa 

přejímané představiteli německé minority, sílily nacionalistické a autonomistické tendence. 

Problém sudetských Němců se tak postupně stal problémem mezinárodním. 

Dne 20. února 1938 pronesl Říšský kancléř Adolf Hitler projev, ve kterém určil 

ochranu práv deseti miliónů Němců žijících na území Rakouska a Československa jako svou 

prioritu. Českoslovenští představitelé byli tímto prohlášením znepokojeni, ale první koho se 

projev reálně dotkl, bylo Rakousko. V noci z 11. na 12. března 1938 došlo k obsazení 

Rakouska německým vojskem5 a k jeho začlenění do Německé říše6.  

Českoslovenští zákonodárci a především pak prezident Edvard Beneš se zasadili o 

vyřešení krize se sudetskými Němci přijetím dokumentu Vybudování spolupráce s 

menšinami. Tento program byl však po soukromé poradě s Adolfem Hitlerem odmítnut 

                                                 
4 Při sčítání lidu v roce 1921 se z celkového počtu 10.005.734 obyvatel žijících na území současné České 

republiky hlásilo 6.758.983 k československé národnosti, 3.061.369 k německé, 103.521 k polské a 7.049 k 

maďarské. Menšiny tedy tvořily 32,4 % z celkové populace. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/D9003499F9/$File/4032100117.pdf 
5 Pro tento akt je v češtině všeobecně vžité označení Anšlus, německy Anschluss, což v překladu znamená 

připojení. 
6 KÁRNÍK, Z. (2003). České země v éře První republiky (1918-1938). Díl 3. O přežití a o život (1936-1938). 

Praha: Libri, s. 502-503.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Němčina
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stranou SdP7 a Konrádem Henleinem, jakožto jejím předsedou. Henlein byl naopak v Berlíně 

instruován, aby kladl na československou vládu takové požadavky, které nebude moci 

splnit8.  

V Karlovarském programu z 24. dubna 1938 vytyčil Konrád Henlein osm 

programových bodů, mezi nimiž nechyběla žádost o nastolení plné rovnoprávnosti německé 

národnostní skupiny s českým národem, vybudování německé samosprávy v 

sudetoněmeckém území a realizaci zásady, podle níž by v německých oblastech měli 

pracovat pouze němečtí úředníci. Kromě splnění instrukcí, které obdržel od Adolfa Hitlera, 

tak došlo i k prudké popularizaci SdP mezi německou menšinou a následnému nárůstu 

členské základny, která se stala největší ze všech stran ve státě9. Zároveň se se svými 

požadavky začaly hlásit i další menšiny, hlavně polská a maďarská a mimo jiné i slovenští 

autonomisté. Nároky sudetských Němců se i nadále stupňovaly a s tím šel ruku v ruce i 

vzrůstající nátlak ze strany Velké Británie a Francie. Obě země apelovaly na 

československou vládu, aby přistoupila na co největší ústupky sudetským Němcům a 

nedávala Hitlerovi záminku k ozbrojenému konfliktu10, ve kterém se zmíněné mocnosti 

předem odmítly angažovat11. 

Od poloviny května pak čím dál tím častěji docházelo v pohraničí ke střetům mezi 

Čechy a Němci12, které vyústily až v tzv. květnovou mobilizaci. Ta proběhla 21. května 1938 

jako reakce na zprávy o německém vojsku soustřeďujícím se podél československých hranic 

a jejich možný vpád na československé území13. Toto nařčení bylo však ze strany Německa 

kategoricky odmítnuto a naopak byla celá situace využita jako ukázka toho, že 

                                                 
7 SdP, neboli Sudetendeutsche Partei, byla politická strana první republiky zastávající práva sudetských 

Němců, která od roku 1937 zcela koordinovala svou politiku s německou NSDAP s cílem integrace Sudet v 

rámci německého státu. 
8 KLIMEK, A. (2002). Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIV., 1929-1938. Praha: Paseka, s. 522-525. 
9 Zatímco v lednu 1938 měla SdP zhruba 542 tisíc členů, v dubnu to bylo již 1 047 178, viz KLIMEK, A. 

(2002). cit.d., s. 528. 
10 Tato pacifistická politika, která se vyznačuje ustupováním agresivním stranám a která byla praktikována 

hlavně ve 30. letech 20. století, se označuje jako Appeasement. Jejím hlavním propagátorem byl Neville 

Chamberlain, britský ministerský předseda v letech 1937 – 1940. 
11 KVAČEK, R.; CHALUPA, A. (1988). Československý rok 1938. Praha: Panorama, s. 62-84. 
12 Tyto střety byly vyvolávány jako provokace převážně členy SdP a měly přímou souvislost s blížícími se 

obecními volbami. 
13 K jistým pohybům německých vojsk v blízkosti Československých hranic skutečně docházelo. Nejnovější 

výzkum ale naznačuje, že jejich smyslem nebylo napadnout československé území či demonstrovat sílu 

německé armády před obecními volbami v Československu. Nejpravděpodobněji se německá vojska pouze 

přesouvala do nových výcvikových prostor. Nicméně situace byla již tak velmi napjatá po anšlusu Rakouska 

a tak se československá vláda rozhodla částečně mobilizovat. Dostupné z: http://www.vhu.cz/castecna-

mobilizace-v-kvetnu-1938-od-domnenek-k-faktum/. 
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Československo je nebezpečný agresor. Květnová mobilizace však měla i kladnou odezvu, 

a to ze strany Čechů, jejichž sebevědomí bylo rychlou a přesnou akcí posíleno14. 

V následujících měsících se pak stále opakoval stejný scénář. Přestože 

československá vláda intenzivně pracovala na návrhu, jak upravit poměry se sudetskými 

Němci, Henleinova SdP kladla záměrně takové požadavky, které nebylo možné splnit. 

Vyvrcholením byl silný tlak ze strany Velké Británie, podporovaný Francií a Německem, 

aby Československo přijalo pozorovatelskou misi, kterou vedl sir Walter Runciman, a která 

měla sloužit jako prostředník při jednáních mezi československou vládou a Sudetoněmeckou 

stranou. Britská diplomatická mise dorazila do Prahy 3. srpna 1938 a již od počátku 

vystupovala proněmecky. Zástupci SdP byli na diplomaty velmi dobře připraveni a nebylo 

pro ně těžké přesvědčit je o nepráví, které je ze strany Čechoslováků konáno na 

sudetoněmeckém obyvatelstvu. SdP tak nadále, i přes snahu československé vlády vyjít 

jejich požadavkům v co největší míře vstříc15, ultimativně trvala na přijetí karlovarského 

programu a plnou autonomii Sudet16. 

Požadavek postoupení československých pohraničních oblastí Německu byl poprvé 

vysloven v projevu Adolfa Hitlera předneseném na sjezdu NSDAP v německém Norimberku 

dne 12. září 1938. Reakcí na jeho slova, přenášena rozhlasem i v československém pohraničí, 

byly útoky na československé úřady a policejní stanice a rabovaní obchodů vlastněných 

Čechy a Židy ze strany německé menšiny. Jako odezva na tyto události bylo ještě týž den 

v některých okresech vyhlášeno československou vládou stanné právo a následně byla dne 

16. září 1938 za protistátní činnost rozpuštěna Sudetoněmecká strana. Za této situace byla i 

ukončena britská diplomatická mise, v jejíž závěrečné zprávě byla přiřčena odpovědnost za 

krach probíhajícího jednání na představitele SdP, ovšem jednoznačně podporovala myšlenku 

připojení Sudet k Německu17. 

Osud Československa byl tak v září roku 1938 zcela v rukou západních mocností. 

Velká Británie ani Francie nechtěly vyvolat válečný konflikt, na nějž nebyly vojensky 

připravené, a tak jediným řešením pro ně bylo splnění Hitlerových požadavků. Výsledkem 

                                                 
14 KLIMEK, A. (2002). cit.d., s. 559-560. 
15 30. srpna prezident Edvard Beneš předložil návrh, jakým způsobem postupovat v problematice 

sudetoněmeckých obyvatel, tzv. třetí plán, který byl však SdP i Runcimanovou misí odmítnut jako 

nedostatečný. Sir Runciman se pak s Benešem na začátku září několikrát sešel a přesvědčoval ho o nutnosti 

vypracování nového plánu, který by vycházel z karlovarského programu. Takový návrh, tzv. čtvrtý plán, 

který v podstatě splňoval všech osm bodů, byl československou vládou přijat 5. září. 
16 TÓTH, A.; NOVOTNÝ, L.; STEHLÍK, M (2012). Národnostní menšiny v Československu 1918-1938 : od 

státu národního ke státu národnostnímu?. Praha: Univerzita Karlova, s. 534-548. 
17 KVAČEK, R.; CHALUPA, A. (1988). cit.d., s. 178-182. 
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byla britsko-francouzská nóta, jejímž hlavním posláním bylo, že Francie nevypoví smlouvu 

s Československem a Československo postoupí Německu v zájmu zachování míru oblasti 

obývané převážně sudetoněmeckým obyvatelstvem18. 

Československá vláda dne 21. září 1938 ultimátum přijala. Důsledek tohoto jednání 

na sebe nenechal dlouho čekat, když ještě tentýž večer a zejména druhý den proběhly v Praze 

mohutné demonstrace. Následně došlo k demisi dosavadního kabinetu a do čela nově 

ustavené úřednické vlády byl jmenován generál Jan Syrový19. 

Ještě téhož dne odjel britský premiér Neville Chamberlain za Hitlerem do 

Godesbergu v domnění, že uspokojí jeho nároky. Společná jednání ovšem ztroskotala, neboť 

Hitler vznesl požadavky na ještě rozsáhlejší zábor českého území, který se měl uskutečnit 

do 1. října 1938. Reakcí československé vlády na tyto troufalé nároky bylo dne 23. září 1938 

vyhlášení všeobecné mobilizace, která vzbudila nadšení a odhodlání národa se aktivně 

bránit. Válka se v tuto chvíli zdála býti nevyhnutelná, hlavně v okamžiku, kdy i Hitler začal 

mluvit o mobilizaci německého vojska, pokud Československo nepřijme německé 

požadavky. Ovšem Velká Británie a Francie stále trvaly na politice appeasementu a 

politickém řešení nastalé situace. Výsledkem bylo svolání konference čtyř velmocí20 na 29. 

září 1938 do německého Mnichova. Verdikt nad Československem vyřkli představitelé 

Velké Británie, Francie, Itálie a Německa v noci z 29. na 30. září. Neville Chamberlain, 

Édouard Daladier, Benito Mussolini a Adolf Hitler podepsali Mnichovskou dohodu, kterou 

byl osud první československé republiky zpečetěn21. 

 

2.2. 167 dní druhé československé republiky 

 

Přijetím závěrů Mnichovského protokolu došlo k výraznému okleštění československých 

hranic, které začalo již 1. října 1938. Největší část území získalo Německo, ovšem pozadu 

nezůstalo ani Polsko a Maďarsko, jejichž představitelé si též činili nároky na obsazení 

hraničních oblastí. Celkově tak Československo přišlo o 30% své původní rozlohy a o jednu 

třetinu populace, kdy počet obyvatel klesl z patnácti milionů na devět. V zabraném území 

                                                 
18 KLIMEK, A. (2002). cit.d., s. 631. 
19 Tamtéž, s. 638. 
20 Oficiálně se konference v Mnichově konala pod záštitou italského fašistického diktátora Benita Mussolini, 

který byl jako jediný schopen přemluvit Adolfa Hitlera k jednání, viz KÁRNÍK, Z. (2003). cit.d., s. 614. 
21 KÁRNÍK, Z. (2003). cit.d., s. 608-616. 
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pak zůstalo na jeden a čtvrt milionů Čechů, Slováků a Rusínů. Největší pohromou se však 

stalo násilné vyhánění a útěky Čechů, německých antifašistů a jak českých, tak německých 

Židů ze zabraného pohraničí směrem do českého vnitrozemí22.  

Největší pronásledování se týkalo právě osob židovského původu, kdy byly od 

prvních dnů zřízení sudetoněmecké župy uplatňovány norimberské zákony23. Používané 

metody rasové perzekuce měly židovské obyvatelstvo donutit k opuštění říšského území, a 

to jak dobrovolně, tak i násilnou cestou. Motivy pro vyhánění Židů z pohraničí však nebyly 

jen rasové, ale i hospodářské. Židovský majetek byl neprodleně zabaven a do vedení 

opuštěných podniků byli dosazeni „árijští“ vedoucí. Pozornost byla věnována i českému 

obyvatelstvu, které bylo nacisty vnímáno jako nespolehlivé a nepřátelské vůči říši. Proto 

před obavou z perzekucí a pronásledováním uprchla do vnitrozemí ještě před koncem roku 

většina obyvatel české národnosti. Celková hodnota majetku, který uprchlíci zanechali na 

odtrženém území, se odhaduje na 2 903 milionu Kčs24. 

Ani na vnitropolitické scéně nezůstal po 30. září 1938 kámen na kameni. Jako první 

museli z vlády odejít stoupenci Hradu, mezi nimi například ministr zahraničí Kamil Krofta, 

který byl nahrazen Františkem Chvalkovským, prosazujícím politiku zaměřenou na 

nacistické Německo. Dne 5. října 1938 na nátlak části politiků, armádních špiček a 

samotného Německa abdikoval prezident Edvard Beneš, který republiku i záhy opustil25. 

Následující den 6. října 1938 vyhlásila strana HSL’S26 autonomii Slovenska a byla 

ustavena první slovenská autonomní vláda, jejímž premiérem se stal Jozef Tiso. Tento statut 

Slovenska potvrdilo i Národní shromáždění a vznikl tak nový název státu Česko-Slovensko. 

HSL’S si postupně na Slovensku podmanila jak společenský, tak politický život a sloučením 

                                                 
22 RATAJ, J. (1997). O autoritativní národní stát: ideologické proměny české politiky v druhé republice 

1938-1939. Praha: Karolinum, s. 11-14. 
23 Norimberské zákony, které se staly základnou pro pozdější "legální" vyloučení Židů z německé společnosti 

a připravily půdu k oficiálnímu provádění protižidovské politiky, byly dva ústavní zákony přijaté německým 

Říšským sněmem v září roku 1935. První z těchto zákonů, Zákon o říšském občanství, stanovil, že občanem 

Říše může být pouze Němec nebo člověk s "příbuznou krví", což znamenalo pro německé Židy ztrátu 

politických práv. Druhý zákon, Zákon na ochranu německé krve a německé cti, zakazoval uzavírat sňatky 

mezi Židy a Němci a zapovídal také jejich mimomanželský styk. Tyto nové rasistické zákony plnily nejen 

vyloučení Židů ze společnosti, ale především legitimizovaly vlnu antisemitských bouří a zatýkání Židů, které 

byly v Německu na denim pořádku. 
24 GEBHART, J.; KUKLÍK, J. (2004). Druhá republika 1938-1939 : svár demokracie a totality v politickém, 

společenském a kulturním životě. Praha: Paseka, s. 32-33. 
25 RATAJ, J. (1997). cit.d., s. 15. 
26 HSL’S, česky Hlinkova slovenská strana lidová byla pravicová politická strana působící na Slovensku v 

první polovině 20. století. Jejím původním cílem byla autonomie Slovenska, postupně však v ní převládly 

autoritativní a fašistické tendence. Byla vedoucí politickou silou tzv. Slovenského státu. Opírala se hlavně o 

katolický klérus, nacionalistickou inteligenci a obecně křesťansky a nacionalisticky smýšlející obyvatelstvo. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_republika_(1939%E2%80%931945)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A9rus
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většiny tehdejších politických stran v rámci „Hlinkovy slovenské ľudové strany - Strany 

slovenskej národnej jednoty“ zcela ovládla tamější stranický systém27. Ten měl být výrazně 

omezen i na území Čech, kdy právě politický systém masarykovské liberální demokracie byl 

označován za jednoho z viníků tehdejší situace. Hlavně konzervativní političtí představitelé 

hlásali myšlenku zjednodušení politického systému a odstranění stranické plurality. 

Původní myšlenka zavedení Národního souručenství, z něhož by nebyla vyloučena 

žádná politická strana, byla brzy odmítnuta. Dne 28. října 1938 bylo vydáno prohlášení, že 

stávající politické subjekty jednají o utvoření demokratické strany všech pracujících bez 

ohledu na jejich dosavadní stranickou příslušnost. Tímto novým uskupením, v jehož jádru 

byla agrární strana, se stala Strana národní jednoty28. Založení této vládní strany bylo 

ohlášeno rozhlasem dne 17. listopadu 1938 a o den později bylo otištěno v denním tisku. 

SNJ tak byla utvořena kolem pravicových, konzervativních stran v čele s Rudolfem 

Beranem, předsedou již neexistující Republikánské strany zemědělského a malorolnického 

lidu29. 

Odpovědí na tento pravicový subjekt bylo utvoření Národní strany práce30, která se 

stala loajální opozicí straně vládnoucí. NSP sdružovala levicově orientované strany, kromě 

Komunistické strany Československa, jejíž činnost byla 20. října 1938 pozastavena a 27. 

prosince 1938 zakázána. Předsedou NSP se stal sociální demokrat Antonín Hampl a 

programově se strana přikláněla k demokratickému a eticky hlásanému socialismu31.  

Novým československým prezidentem byl 30. října 1938 jmenován Emil Hácha, 

dosavadní předseda Nejvyššího správního soudu. Hácha se nikdy plně nesžil s ideou 

samostatného Československa a považoval rozbití Rakouska-Uherska za chybu. Jinak ale 

platil za člověka nepolitického a ovladatelného, což byly vlastnosti, které představitelům 

pomnichovského státu plně vyhovovaly32.  

Nová vláda byla jmenována 1. prosince 1938 a v jejím čele stál Rudolf Beran, 

předseda SNJ. Tento kabinet byl označován jako politicko-odbornický a usedli v něm 

                                                 
27 GEBHART, J.; KUKLÍK, J. (2004). cit.d., s. 79-91. 
28 Strana národní jednoty (SNJ) vznikla spojením Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu 

a ostatních menších pravicových subjektů, kterými byly Československá strana lidová, Národní 

sjednocení, Národní liga, Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská a z větší části 

členů Československé strany národně socialistické.  
29 GEBHART, J.; KUKLÍK, J. (2006). cit.d., s. 57. 
30 Národní stranu práce (NSP) utvořily Československá sociálně demokratická strana dělnická a část 

členů Československé strany národně socialistické. 
31 GEBHART, J.; KUKLÍK, J. (2006). cit.d., s. 64-68. 
32 KVAČEK, R.; CHALUPA, A. (1988). cit.d., s. 261-262. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_a_demokratick%C3%A1_unie_%E2%80%93_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_strana_lidov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_sjednocen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_sjednocen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1rodn%C3%AD_liga&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_%C5%BEivnostensko-obchodnick%C3%A1_strana_st%C5%99edostavovsk%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1_strana_d%C4%9Blnick%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_n%C3%A1rodn%C4%9B_soci%C3%A1ln%C3%AD
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zástupci obou politických stran společně s nestraníky. Rudolf Beran až do svého jmenování 

premiérem nikdy nezastával ministerskou, ani jinou vládní funkci a tak byl veřejností 

vnímán jako poměrně nevýrazný. Ihned po nástupu do funkce se však stylizoval do role 

silného politika, který kladl důraz na dobré vztahy se všemi sousedy, zvláště pak 

s Německem. Zároveň veřejně odmítal tradici liberální demokracie a přikláněl se 

k praktikám autoritativních systémů. Za nejdůležitější pokládal službu státu a národu, kdy 

právě stát prostupuje do všech oblastí života a kdy je nutné provést velkou proměnu veřejné 

správy33. K tomu měl mimo jiné posloužit tzv. zmocňovací zákon, který byl schválen 

parlamentem 15. prosince 1938 a v jehož důsledku přešlo politické rozhodování zcela na 

vládu a prezidenta. Vládní kabinet tak získal přímou kontrolu nad mocí zákonodárnou, kdy 

mohl po dobu dvou let nahrazovat zákony vládními nařízeními34.  

Jan Rataj se nejen na základě těchto prohlášení domnívá, že „autoritativní 

demokracie v Česko-Slovensku koncem r. 1938 byla nehotovou a přechodnou formou 

totalitního systému, která uchovávala formální demokratické znaky, avšak směřovala k jejich 

odstranění.“35 O druhé republice tak můžeme hovořit jako o autoritativním státu, který 

využíval nemálo praktik tehdejších totalitních režimů, jako byla fašistická Itálie či nacistické 

Německo. 

Státní krize posílila pojmy národ a nacionalismus, což bylo z části důsledkem 

aktivizace krajně pravicových a fašistických skupin. Představa těchto subjektů byla taková, 

že budou hrát v pomnichovském politickém životě značnou, ne-li určující roli. Tyto tendence 

se však nestřetly s představou Rudolfa Berana. Do SNJ tak vstoupila pouze Národní liga 

Jiřího Stříbrného, který se v nově ustavené partaji stal velmi činným, převážně pak ve směru 

štvavé propagandy proti Edvardu Benešovi36 a jeho směřování zahraniční politiky. Zároveň 

došlo i k částečné integraci Národní obce fašistické (NOF), která si však stále aktivně 

ponechávala svou organizační strukturu a v případě převratu byla připravená obsadit úřady, 

rozhlasové vysílací stanice a další důležité státní budovy. Nejvlivnější radikálně fašistickou 

skupinou působící v rámci Česko-Slovenska byla Akce národní obrody (ANO). Sdružovala 

bývalé členy antisemitského hnutí Árijská fronta a spolku mladých lékařů a advokátů. Jak 

                                                 
33 GEBHART, J.; KUKLÍK, J. (2004). cit.d., s. 99-105. 
34 TÓTH, A.; NOVOTNÝ, L.; STEHLÍK, M (2012). cit.d., s. 584. 
35 RATAJ, J. (1997). cit.d., s. 35. 
36 Byl to právě Jiří Stříbrný, který vyhlásil charakteristické heslo „Odbenešit republiku!“.  
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ANO, tak NOF silně odsuzovaly pomalé odbourávání demokratického režimu, žádaly rázná 

opatření proti Židům a prosazovaly likvidaci NSP37. 

Ruku v ruce s pádem nastaveného režimu liberální demokracie byla ohrožena i 

svobodná kulturní tvorba. V novém autoritativním uspořádání měla být česká kultura řízena 

státem, SNJ a bojovně naladěným katolickým hnutím. K tomuto účelu byla zřízena instituce 

Národní kulturní rada (NKR), která měla za úkol ideově sjednotit českou kulturu a 

eliminovat cizí vlivy a později se měla transformovat ve stavovskou komoru pro věci 

kulturní. K hlavním představitelům patřili Rudolf Medek a Jaroslav Durych, který byl silným 

zastáncem konzervativního katolicismu. Hlavní náplní této instituce pak bylo vykonávání 

čistek proti pokrokové kultuře a jejím představitelům a měla se zaměřit mimo jiné na veřejné 

knihovny, knihkupectví, nakladatelství a rozhlas. Všechny moderní umělecké směry byly po 

vzoru Německa prohlášeny za zvrácené a jejich představitelé ostrakizováni38. Česká kultura 

se měla navrátit ke svatováclavské tradici a k latinskému křesťanskému universalismu39 a 

obecně měla za úkol pomáhat současné vládní politice vnášet do národa budovatelský 

optimismus, lásku k národu, státu a k bohu. Multikulturní evropský rozměr české kultury 

byl tak zcela opuštěn40. 

 

2.3. Konec druhé republiky a vznik protektorátu 

 

Přelom roku 1938/1939 znamenal pro Česko-Slovensko vzrůstající tlak ze strany Německa 

na posílení autoritativního rázu druhé republiky. Vláda v čele s Rudolfem Beranem se 

vzrůstajícím požadavkům snažila co nejvíce vyjít vstříc s nadějí, že po jejich splnění bude 

                                                 
37 GEBHART, J.; KUKLÍK, J. (2006). cit.d., s. 104-106. 
38 Příkladem může být uzavření Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha, viz GEBHART, J.; 

KUKLÍK, J. (2006). cit.d., s. 190.  
39 Emil Hácha 30. listopadu 1938, po svém zvoleni prezidentem Česko - Slovenské republiky, vkleče políbil 

lebku sv, knížete Václava. Následující den nově jmenovaná Beranova vláda zahájila svou činnost katolickou 

mši a společnou svatováclavskou modlitbou. Oba akty za nábožensky neutrální první republiky nemyslitelné, 

vyzdvižením sv. Václava na státní piedestal demonstrovaly konzervativně autoritářskou orientaci nového 

režimu. Sv. Václav jako symbol christianizace Čech a pevného svazku církevní a světské sféry měl 

ospravedlňovat katolický fundamentalismus, který během druhé republiky vyústil v rozpoutání jak 

politických, tak kulturních čistek. Touha po odvetě a zášť k demokratickým principům dovedly české 

integrální katolíky až k nepokrytému straněni nacismu. Svatováclavská státnost spojovaná s ideou 

podřízenosti slabého českého státu mocnému sousedu ještě navyšovala dominantní úlohu katolické církve. 

Dostupné z: http://www.novysmer.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1190:politicke-

promny-symboliky-svatovaclavske-tradice-a-tradice-28-ijna-v-modernich-s-a-eskych-

dj&catid=39:historie&Itemid=50 
40 MED, J. (2010). Literární život ve stínu Mnichova: (1938-1939). Praha: Academia, s. 274-278. 



13 

 

Adolf Hitler spokojen a nebude si činit další územní či jiné nároky. Potřeba upevňovat 

autoritativní režim však zaznívala i z řad vládnoucí garnitury, kdy čím dál více radikálních 

členů SNJ volalo po rozpuštění NSP a zavedení vlády jedné strany. Ovšem sám Beran tyto 

hlasy odmítal a stále trval na existenci, sice loajální, ale přesto samostatné opozice právě 

v podobě Národní strany práce41. 

Zavádění prvků vlastních totalitním režimům se ovšem dočkaly i další složky 

tehdejší společnosti. Jako první přišel na řadu tisk a svoboda slova, kde docházelo 

k předběžné cenzuře42, která v některých případech vedla až k zákazu vydávání 

nepohodlných periodik43. Hlavní slovo o tom, co je přijatelné pro čtenáře tak určovala SNJ 

a Národní kontrolní rada44. 

 Zahraniční politika i přes Beranovi snahy najít podporu u bývalých spojenců a zajistit 

pro Česko-Slovensko finanční pomoc a případnou garanci hranic, byla zaměřena převážně 

na nacistické Německo. Ovšem i po druhé návštěvě Berlína Františkem Chvalkovským dne 

21. ledna 1939, byl Adolf Hitler stále přesvědčen, že Beranova domácí politika je málo 

razantní co se levicových demokratů a Židů týče, a že je potřeba přijmout ideologii pro 

Německo přijatelnou. Fašistické síly uvnitř SNJ se této myšlenky s nadšením ujaly a byl 

vypracován koncept totalitního stavovského systému fašistického typu, který se však již 

nestačil převést do praxe45. 

 Druhá republika se tak nacházela počátkem března v jakémsi kóma a tak si ani 

veřejnost nevšimla blížící se katastrofy. Zpravodajské služby sice informovali ministra 

zahraničí i samotného premiéra o plánované agresi ze strany Německa, ale ani jeden z nich 

nebral varování vážně. Když došlo 14. března 1939 v Bratislavě k vyhlášení samostatného 

Slovenského státu, nemohli čeští politici již nic dělat. Následující den odjel prezident Hácha 

společně s Františkem Chvalkovským do Berlína, kde podepsali kapitulační listinu. Mezitím 

v Praze a okolí nebyla ani známka po aktivizaci českého odboje a čelní představitelé státu 

se nepostavili ani na symbolický odpor. Jediná složka společnosti, která se chopila situace, 

                                                 
41 GEBHART, J.; KUKLÍK, J. (2004). cit.d., s. 209-211. 
42 Předběžná cenzura byla nařízena zákonem již 17. září 1938 na tři měsíce kvůli nastalé politické situaci, ale 

ještě před vypršením lhůty byla dne 17. prosince 1938 prodloužena na neomezenou dobu. Předběžná cenzura 

pak znamenala, že každé periodikum muselo být dvě hodiny před jeho vydáním předloženo cenzuře, viz 

MED, J. (2010). cit.d., s. 282. 
43 Periodika, která byla zakázána, se často odkazovala na prvorepublikové ideály, např. Národní osvobození, 

Čin, Index, Národní Myšlenka a dále byl zakázán veškerý komunistický tisk, viz MED, J. (2010). cit.d., s. 

283. 
44 MED, J. (2010). cit.d., s. 282-284. 
45 RATAJ, J. (1997). cit.d., s. 218-220. 



14 

 

byli čeští fašisté, kteří si ovšem naivně mysleli, že nastal jejich čas na převzetí vlády v zemi. 

Ovšem již 15. března 1938 bylo jasné, že k fašizaci české části státu vlastními mocenskými 

prostředky nedojde. Nacistické Německo převzalo nad naším územím maximální kontrolu, 

která byla deklarována vznikem Protektorátu Čechy a Morava dne 16. března 193946. 

  

                                                 
46 RATAJ, J. (1997). cit.d., s. 220-223. 
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3. Protižidovská propaganda – teoretický rámec 

 

3.1. Dějinná základna 

 

Protižidovská propaganda je pojem spojovaný převážně s politikou nacistického Německa, 

ovšem její projevy můžeme nalézt již v předkřesťanské společnosti.  

První znaky antijudaismu47 byly patrné v antickém světě, kdy především židovská 

soudržnost a kulturní zvyky vzbuzovaly v tehdejší společnosti vlnu odporu48. V té době také 

začaly vznikat první fámy a pomluvy, mezi nimi i ty, že Židé uctívají oslí hlavu, že museli 

opustit Egypt, jelikož byli malomocní49 a že z náboženských důvodů zabíjejí jinověrce. I 

často odlišný vnější vzhled Židů dával podnět k výsměchům. V oblasti dříve obývané 

Germány se našly karikatury Židů v podobě drobných sošek s velkými nosy50. 

Ve starověkém Římě vyvolávala největší nesnášenlivost vůči Židům jejich neochota 

uctívat všeobecně přijímané bohy. Židy naopak uráželo vyobrazování Boha v lidské podobě, 

ať už to byl Jahve nebo Zeus. S neporozuměním se taktéž setkalo židovské nařízení 

vycházející ze Septuaginty51 pojednávající o zákazu sňatků s cizinci, což si většinové 

obyvatelstvo vykládalo jako urážku. Všechny tyto důvody pak vedly k několika pokusům o 

vyhnání Židů z říše, ovšem nikdy ne zcela úspěšných52.  

V období starověku jsme svědky i několika židovských masakrů, jejichž strůjci byli 

jak Římané, tak Řekové či Egypťané. Jedna z největších agresí se odehrávala v roce 66 n. l. 

v Alexandrii a zanechala za sebou desetitisíce mrtvých Židů53. 

                                                 
47 K jednotlivým pojmům vážícím se k antisemitismu viz samostatná kapitola 3.3. Vymezení pojmů. 
48 Mezi zvyky, které byly nejvíce odsuzované, patřila především obřízka. Tehdejší společnost také nechápala, 

proč Židé nejedí vepřové maso, proč si nechávají narůst dlouhé vousy a obecně jim byly podezřelé další 

praktiky související s jejich náboženstvím, viz LAQUEUR, W. (2007). Měnící se tvář antisemitismu – od 

starověku do dnešních dnů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 45-46. 
49 Ve 3. století př. n. l. kněz Matheó ve svém díle Dějiny Egypta tvrdí, že Židé byli vyhnáni z Egypt kvůli 

tomu, že byli malomocní, a že je nevedl Mojžíš, ale regentský kněz Osarsef, viz SEGERT, S. (1995). 

Starověké dějiny Židů. Praha: Svoboda, s. 193. 
50 SEGERT, S. (1995). cit.d., s. 193-194. 
51 Septuaginta je nejstarší zachovalý překlad Starého zákona do řečtiny, který vznikal od 3. do 1. století př. n. 

l. v Alexandrii. 
52 MESSADIÉ, G. (2000). Obecné dějiny antisemitismu: od starověku po dvacáté století. Praha: Práh, s. 53-

56. 
53 Tamtéž, s. 70-71. 
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S nástupem vrcholného středověku byla protižidovská propaganda spojena převážně 

s křesťanskou církví, jejíž učení se postupně rozšiřovalo nad celým evropským prostorem. 

Podle církevního dogmatu byli Židé, kteří na sebe přivolali područí svými hříchy, otroky 

křesťanů. Na základě tohoto tvrzení docházelo k neskrývanému utlačování Židů, což bylo 

patrné z přijímání diskriminačních zákonů. V roce 1215 se konal čtvrtý lateránský koncil, 

který rozhodl, že Židé a muslimové musejí nosit zvláštní označení na oděvu. Jednalo se buď 

o žlutou nášivku, či špičatý klobouk. Ovšem i uvnitř církve se našli jedinci, kteří 

pronásledování Židů odsuzovali, mezi nimi například papež Klement VI., který vydal v roce 

1348 bulu proti pronásledování Židů54. 

Nejsilnější podnět k pronásledování Židů dodala teorie, že všichni Židé jsou 

kolektivně a dědičně zodpovědní za ten nejhorší zločin – bohovraždu. Nepřátelství 

křesťanské společnosti vůči židovskému obyvatelstvu eskalovalo ve 12. a 13. století. V této 

době došlo k vyvražďování těch Židů, kteří nebyli svolní ke křtu a neobrátili se tak na 

křesťanství.  Velký ohlas našla i lidová mytologie, která z Židů dělala vrahy křesťanských 

dětí s tím, že jejich krev používají při posvátných obřadech. Židé byli obviňováni také z toho, 

že kradou posvěcené hostie za účelem jejich znesvěcení. Tyto mýty pak vedly ke spojování 

židovství s čarodějnictvím, potažmo ďáblem55. 

V polovině 14. století došlo k vypuknutí morové epidemie, na kterou zahynula více 

než třetina obyvatel Evropy a která prakticky zlikvidovala německé židovstvo. Přesto právě 

Židé byli označeni za strůjce a přenašeče morové nákazy a byli obviněni z „trávení studní“. 

Židé tak umírali nejen na následky nemoci, ale stávali se i oběťmi pronásledování, které jí 

šlo v patách. Celkem bylo zničeno šedesát velkých židovských komunit a tato vlna 

hromadného vraždění vedla k migraci Židů ze západní do východní Evropy. Je však nutno 

říci, že za těmito obviněními stála především soudobá chudina a lůza a církev se v této věci 

držela stranou56. 

Nejen projevy antijudaismu, ale i hospodářského antisemitismu můžeme zaznamenat 

během období pozdního středověku. Dělo se tak především ve Francii a Německu, kde byli 

                                                 
54 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 54-55. 
55 FREDRICKSON, G. M. (2003). Rasismus: stručná historie. Praha: BB art, s. 28-29. 
56 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 60-62. 
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Židé obviňováni z lichvy a hrabivosti57. Na tomto základě jim pak byl zabavován majetek a 

stejně jako v minulosti se stali obětí cílených masakrů58. 

Situace se nijak výrazně nezměnila ani s nástupem novověku a doby osvícenství. 

Během 16. století dochází k zřizování prvních ghett, tedy uzavřených částí měst, kam byli 

Židé přesídlováni. Vůdčí úlohy při zřizování ghett se ujala katolická církev, která tak chtěla 

Židy dále izolovat. Přesto, že se v 17. a na začátku 18. století postavení Židů poněkud 

zlepšilo59, židovská populace byla i nadále odsouzena k životu na okraji společnosti. Odlišná 

situace byla na území Polska, kam zamířila velká vlna židovským emigrantů. Na jeho území 

tak v polovině 17. století žilo 1,5 milionu Židů, pravděpodobně více než ve zbytku Evropy. 

Tito Židé měli zpočátku dobré ekonomické postavení, ale během 18. století je začala 

vytlačovat polská střední třída, což vedlo ke zhoršení jejich sociální situace a opětovné 

migraci zpět na západ. Z toho vyplývá, že mezi antisemitismem ve východní a západní 

Evropě byl značný rozdíl. Jestliže antisemitismus v Německu měl převážně teologický 

charakter, v Polsku a východní Evropě obecně, byly jeho kořeny do velké míry sociální, kdy 

byl hlavní problém ve vysokém počtu usazených židovských obyvatel60. 

Od přelomu 18. a 19. století se rozšiřuje myšlenka národního státu, která v mnoha 

částech Evropy zakořenila jako přirozený a nevyvratitelný fakt, a která sehrála určující roli 

ve vztahu k Židům. Nacionalismus se tak bohužel stal jedním z nejhorších politických 

fenoménů, který byl pro židovství téměř osudný a který stál za oběma světovými válkami61.  

K prvotní politické emancipaci Židů docházelo ve Francii od konce 18. století. Za 

vlády Napoleona Bonaparte, i přes odpor části katolické církve a reakcionářů, byla 

emancipace Židů potvrzena několika zákony. Přesto v politických i intelektuálních kruzích 

přetrvala zášť vůči židovskému obyvatelstvu po celý zbytek 19. století. Vyvrcholením těchto 

nálad ve Francii byla tzv. Dreyfusova aféra62. 

                                                 
57 Fakt, že se Židé zabývali obchodem a finančnictvím, byl v podstatě důsledek II. lateránského koncilu, 

který křesťanům zakázal věnovat se obchodům s penězi. Jediní, kdo se tak finančnictví spojenému 

s půjčováním peněz mohli věnovat, byli Židé. V podstatě tak díky křesťanům vznikla tradice ekonomické 

moci Židů, viz MESSADIÉ, G. (2000). cit.d., s. 136. 
58 MESSADIÉ, G. (2000). cit.d., s. 135-136. 
59 Židé se znovu mohli začít zabývat peněžním obchodem, ovšem jen hrstka Židů se domohla bohatství, 

zbytek si obchodem zajišťoval příjem na holé přežití, a celkově poklesl počet násilných výpadů, kterým 

docházelo jen zřídka, viz LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 65. 
60 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 63-66. 
61 MESSADIÉ, G. (2000). cit.d., s. 216. 
62 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 71. 
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Se vznikem sjednoceného Německa v roce 1871 pak došlo k emancipaci Židů i 

v rámci jeho teritoria. Německo akceptovalo přítomnost Židů nejen na svém území, ale i 

v armádě a zaručovalo jim svobodu náboženství. Finanční síla Židů se projevila hlavně 

v průmyslu, kdy v maximální míře přispěli k industrializaci země. Ovšem stoupající vliv 

židovských obyvatel v novém státě byl mnoha „árijským“ Němcům trnem v oku63. 

V této době se zároveň rozvinula teze, že Židé jsou příslušníky samostatné rasy, která 

je odlišná od té německé.  Židé byli vykreslováni jako nositelé „rasové nemoci“, která nesmí 

nakazit rasu německou, která je jí nadřazená. Tyto výroky podporoval i Wilhelm Maar, který 

jako první přišel s termínem antisemitismu a který byl zakladatel Antisemitské ligy64. Maar 

stál na počátku teorie, která tvrdila, že Židé jsou od narození zlí a není možné je spasit. 

K němu se přidávali další lidé, mezi nimi Paul de Lagard či Karl Eugen Dühring, kteří byli 

taktéž stoupenci rasistické protižidovské propagandy. Dühring, který přinesl ještě ucelenější 

výklad rasového antisemitismu, prosazoval myšlenku odstranění Židů z veřejného života, 

buď zavíráním do ghett či jejich deportací, v konečném důsledku jejich vyhlazením65. 

S koncem 19. století se začal objevovat termín židovského spiknutí, za účelem 

ovládnutí světa. Tato myšlenka byla přejata z hlavního textu moderní protižidovské 

propagandy tzv. Protokolů sionských mudrců. Tento pamflet vznikl pravděpodobně ve 

Francii před začátkem 20. století a dodnes vládne přesvědčení, že ho vypracovali agenti tajné 

carské policie. Poprvé byl publikován roku 1903 v petrohradském tisku a poté byl mnohokrát 

přetiskován66 . 

Do dnešní doby se dochovalo více verzí Protokolů, které se liší tím, že v nich někdy 

vystupují jezuité, jindy zednářská lóže či obecně představitelé finančního kapitalismu. 

Protokoly pak mají být údajný doslovný záznam 24 zasedání vůdců světového židovského 

spiknutí, kteří nastiňují své plány a záměry. Tento orgán byl vysvětlován jako identický 

k židovské obrané organizaci, jindy byly Protokoly vykládány jako záznam z první 

konference Sionistického hnutí, další komentátoři se domnívali, že šlo o organizaci tak 

tajnou, že o její existenci nevěděla většina Židů. Vyhlášeným cílem bylo zničení všech států, 

svržení všech existujících institucí a náboženství a vybudování světové židovské říše 

                                                 
63 MESSADIÉ, G. (2000). cit.d., s. 267-270. 
64 Antisemitská liga byla první německá organizace, která se otevřeně angažovala v boji proti údajné hrozbě 

Německu ze strany židů a prosazovala jejich násilný odsun ze země. V roce 1893 působila i v říšském sněmu, 

kde obsadila 13 křesel. 
65 FREDRICKSON, G. M. (2003). cit.d., s. 67. 
66 TAZBIR, Janusz (1996). Protokoly sionských mudrců: Pravda nebo podvrh?. Olomouc: Votobia, S. 5. 
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s vládcem z rodu krále Davida. Dle Protokolů používali Židé k dosažení tohoto cíle všech 

druhů tajných organizací a jejich hlavními nástroji byly podpora demokracie, liberalismus a 

socialismus. Židé byli dále obviňováni, že stáli za všemi povstáními v průběhu dějin, za 

třídním bojem, všemi stávkami a politickými vraždami67. 

 Židé již světovládu nastavili, tvrdí dokument, ale nemají ještě úplnou moc a proto 

se snaží vyvolat světovou válku popouzením jednoho národa proti druhému. Přesto, že se 

židovští vůdcové tváří jako demokraté a liberálové, jsou to autoritativní vládci, kteří umožní 

vzdělání pouze malému procentu společnosti, zbytek bude lůzou a otroky. V onom 

budoucím státě budou masy drženy daleko od politiky, všechny publikace budou podléhat 

přísné cenzuře, svoboda slova a shromažďování bude podstatně omezena. Každý bude pod 

stálým dozorem tajné policie, neposlušnost bude trestána stejně přísně jako krádež nebo 

vražda. Od občanů se bude vyžadovat naprosté a bezpodmínečné poddanství68. 

 Protokoly sionských mudrců nebyly prvním, ani posledním antisemitským 

pamfletem, který kdy vyšel, ale byl rozhodně nejúspěšnější. V pozdější době byly Protokoly 

mimo jiné využívány jako jeden ze zdrojů nacistické protižidovské propagandy. 

 Před vypuknutím a během první světové války panovalo v osvícenějších kruzích 

společnosti přesvědčení, že antisemitismu je věcí minulosti69. Židé v té době přinášeli 

většinové společnosti užitek ve formě mnoha vědeckých a technických vynálezů a proto byla 

protižidovská propaganda na čas utlumena70. 

 

3.2. Nacistická protižidovská propaganda 

 

Prvotním propagandistickým dílem Adolfa Hitler se stala kniha Mein Kampf, která byla 

vydaná v roce 1925, potažmo 1926 a ve které bylo vyřešení židovské otázky jedno 

z ústředních témat71. Židé mohli za porážku Německa v první světové válce, Židé jsou 

                                                 
67 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 91-92. 
68 Tamtéž., s. 93. 
69 Protižidovské výpady existovaly v této době pouze v carském Rusku a v oblastech Balkánu, např. 

v Rumunsku. 
70 MESSADIÉ, G. (2000). cit.d., s. 275. 
71 Co se týče židovské otázky, je patrné, že se Adolf Hitler inspiroval idejemi formulovanými Arthurem de 

Gobineau, který je považován za jednoho ze zakladatelů novodobého rasismu a který své myšlenky sjednotil 

v díle z roku 1853 Esej o nerovnosti lidských plemen. Zde rozlišoval rasu dle barvy pleti na bílou, žlutou a 

černou a jim přisuzoval jednotlivé kvality na schopnosti budovat civilizaci. Bílá rasa, především díky 

„árijcům“ se podílela na vzniku všech velkých civilizací a je tak nadřazena rasám ostatním. Důležitým 
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úhlavními škůdci „árijské“ rasy, Židé jsou parazity národů, Židé jsou mistři ve lži, Židé chtějí 

všechny národy světa dostat do svého područí72. 

Hitler se seznámil s myšlenkou antisemitismu již v mládí ve Vídni a ve zmiňovaném 

Mein Kampf píše, že se stal antisemitou v důsledku jakési duchovní krize, ovšem konkrétní 

příčiny nevysvětluje. Nenávist k Židům se hlavně v pozdějších letech stala Hitlerovou hlavní 

hnací silou, ne-li jedinou. 

K rozmachu antisemitismu po první světové válce však přispělo mnohem více 

faktorů. Německu, jako poraženému státu, bylo Versailleskou smlouvou určeno zaplatit 

válečné reparace, přišlo o všechny kolonie, ztratilo velkou část svého území a muselo 

okamžitě odzbrojovat svá vojska. V poválečné Výmarské republice tak můžeme vidět 

všeobecný rozvrat související především s hospodářskou krizí, která vyústila do 

hyperinflace. Pokořený německý národ ovšem nehledal viníky nastalé situace mezi svými. 

Židé se pro ně stali snadným terčem, mimo jiné proto, že v této době často zastávali vůdčí 

funkce v komunistických stranách. Tento koktejl pak vedl k napadání Židů jako 

kapitalistických vykořisťovatelů, kteří měli z války prospěch a celkově jako agenty nepřátel 

Německa73. 

Přelomovým se stal leden roku 1933, kdy se nacisté ujali moci. Jedním z jejich 

prvních aktů bylo vytvoření a přijetí propracované antisemitské propagandy. Ta se měla 

uskutečňovat pomocí nově vzniklé instituce, kterou se stalo Ministerstvo pro lidovou osvětu 

a propagandu. V jeho čele stál od začátku Hitlerův věrný podporovatel Josef Goebbels, který 

byl taktéž zaníceným antisemitou. Další postavou, která formovala protižidovskou 

propagandu, byl Otto Dietrich, říšský vedoucí tisku v letech 1937-1945. Dietrich měl za úkol 

dohlížet na německý tisk a jeho role byla o to výraznější, že měl přístup k Hitlerovi na denní 

bázi. V jeho kompetencích bylo vedení oddělení, které provádělo cenzuru veškeré periodické 

literatury a zajišťovalo přísun protižidovské propagandy74.  

K šíření nacistické propagandy, nejen té antisemitské, bylo využíváno několik 

prostředků. Základním médiem pro přenos antisemitských myšlenek se stal tisk, konkrétně 

                                                 
faktorem je i čistota krve, kdy smíšením ras dochází k její degeneraci, viz KOUBA, M.; MAGINCOVÁ, D.; 

ŘÍHA, I. (2012). Kontexty propagandy. Pardubice: Univerzita Pardubice, s. 44-45. 
72 SEEMAN, R. (2008). cit.d., s. 14-15. 
73 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 107. 
74 HERF, J. (2006). The Jewish Enemy: Nazi Propaganda During World War II and the Holocaust. Vyd. 1. 

Cambridge: Harvard University Press, s. 17-25. 
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bulvárně laděný týdeník Der Stürmer75 či oficiální noviny NSDAP Völkischer Beobachter76. 

Rozmach rozhlasu přinesl možnost šířit nacistickou propagandu rychle a masově. Joseph 

Goebbels i Adolf Hitler byli lepšími řečníky než spisovateli. Projev navíc působil 

bezprostředně, posluchač si zapamatoval teze, ke kterým se však již nemohl vrátit a tudíž se 

nad nimi zamýšlet. Nacisté rozhlasu v maximální možné míře užívali již před rokem 1933, 

a když získali moc, toto využití výrazně stouplo77. 

 První výraznější protižidovskou akcí byl bojkot obchodů vlastněných Židy, který se 

uskutečnil již 1. dubna téhož roku. Davy lidí se shromažďovaly před výlohami a provolávaly 

protižidovská hesla doprovázená pouličním násilím. Dne 7. dubna 1933 byl vydán zákon, 

kterým byli Židé vyloučeni ze státní i místní zprávy. Toto nařízení se dotklo i Židů 

vykonávajících prestižní povolání jako byli právníci, lékaři či učitelé. Ti všichni byli nucen 

zavřít svou praxi a odejít do výslužby. Židovským občanům tak byla postupně odebírána 

možnost působení ve funkcích veřejných činitelů, což vedlo k neformálnímu sociálnímu 

ostrakismu78. 

 Segregace Židů byla kodifikována norimberskými zákony z roku 1935, které jasně 

vymezovali Židy od příslušníků německého národa. Židé těmito nařízeními přišli o velkou 

část svých občanských práv a stali se tak znovu státními příslušníky druhé třídy79. 

Následující roky 1936 a 1937 jsou často označovány jako léta ticha, jelikož se zdálo, 

minimálně z legislativního hlediska, že je antisemitismus na ústupu80. 

 Protižidovská opatření opět nabrala na obrátkách v roce 1938 po anšlusu Rakouska, 

kde byla zaváděna ještě s větší razancí. Výsledkem byla prudká emigrace rakouských Židů 

                                                 
75 Der Stürmer byl týdeník vydávaný Juliusem Streicherem od roku 1923 do roku 1945. Charakter tohoto 

periodika byl vysoce bulvární a oslovoval zejména nižší společenské vrstvy. Jeho zaměření v rámci nacismu 

bylo silně levicové, antikapitalistické a v neposlední řadě výrazně antisemitské. Značnou část novin zabíraly 

antisemitské karikatury. Často byli na titulní straně týdeníku vyobrazováni Žid jako důsledek naprostého 

neštěstí. Jako protipól lstivých a nebezpečných Židů sloužily oslavné, idealizované kresby nacistických 

symbolů, jako například silní němečtí dělníci, nebojácní vojáci, nechyběl ani symbol hákového kříže nebo 

naopak židovské hvězdy. 
76 Völkischer Beobachter byl od roku 1920 stranickým tiskem NSDAP. Od roku 1923 ho vedl Alfred 

Rosenberg, jedna z hlavních postav protižidovské propagandy. Noviny vycházely zpočátku týdně, později 

denně. Völkischer Beobachter měl působit seriózním dojmem a upoutával pozornost čtenářů nápadným 

grafickým provedením, velkým formátem, rudočerným tiskem, ilustracemi, nápadnými titulky, 

antisemitskými karikaturami, ale i obsahem. 
77 VERNER, P. (2011). Propaganda a manipulace. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, s. 

41-42. 
78 BURLEIGH, M.; WIPPERMANN, W. (1991). The Racial State: Germany 1933-1945. Cambridge: 

Cambridge University Press, s. 77-80. 
79 BURLEIGH, M.; WIPPERMANN, W. (1991). cit.d., s. 82-84. 
80 Jedním z možných důvodů je i konání letních olympijských her v roce 1936 v Berlíně, kdy byly po dobu 

her odstraněny antisemitské plakáty a z ulic, viz BURLEIGH, M.; WIPPERMANN, W. (1991). cit.d., s. 84. 
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mimo jiné i na území Československa. Židé žijící na území říše tak ztratili mezi lety 1933-

1938 nejen sociální postavení, kdy se celkové židovské jmění snížilo o celou polovinu, ale i 

postavení jako občané, lidé. Vyvrcholením pronásledování židovských obyvatel byla noc 

z 10. na 11. listopadu 1938, kdy došlo k pogromu zvanému křišťálová noc81. 

 30. ledna 1939 pronesl Adolf Hitler výroční řeč v říšském sněmu, kdy poprvé od 

převzetí moci deklaroval myšlenku, že nestačí Židy jen vyloučit z veřejného života, ale že 

je nutné celou jejich rasu vyhladit. Pojmem mezinárodní židovstvo, který ve svém projevu 

použil, tak předznamenal agresi vůči Židům žijícím nejen v Německu, ale v celé Evropě, 

potažmo na světě82. Systematické vyhlazování Židů, které následovalo po vypuknutí druhé 

světové války a vyústilo v holocaust, byl zrůdný následek několika let plánování a příprav. 

 Protižidovská nacistická propaganda se i v následujících letech dále rozvíjela, ovšem 

již jen s jediným účelem, ospravedlnit nejmasovější vraždu v dějinách lidstva. 

 

3.3. Vymezení pojmů 

 

3.3.1. Antisemitismus 

 

Obecně se termín antisemitismus vysvětluje jako nenávist vůči Židům, případně jejich 

diskriminace, jako náboženské nebo rasové skupiny83. 

Antisemitismus jako pojem je dle většiny historiků výmyslem německého novináře 

Wilhelma Marra, který ho poprvé použil v roce 1879. Tento pojem se však skloňoval v 

různých podobách už nejméně o dvacet let dříve. Wilhelm Marr byl ovšem ten, kdo ho 

zpopularizoval a značně rozšířil. Předpona anti přímo označuje ideu odporu. Semita, bylo 

v minulosti hanlivé označení pro Židy, ovšem vztahovalo se nejen k Židům, ale i k ostatním 

semitským národům, například Arabům84. 

 Antisemitismus se zdá být jasně vymezeným pojmem, který však v sobě zahrnuje 

široký obsah. Jeho existence totiž nemá pouze jednu příčinu. Ve skutečnosti tedy není jen 

                                                 
81 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 109. 
82 HERF, J. (2006). cit.d., s. 51-53. 
83 Definice antisemitismu byla použita z encyklopedie Britanica. Dostupné  na WWW: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/27646/anti-Semitism. 
84 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 26. 
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jeden antisemitismus, ale je jich několik. Autoři zabývající se touto problematikou rozlišují 

mezi jednotlivými druhy, ovšem ne vždy se jejich typologie shoduje. 

Alexej Mikulášek ve své publikaci Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století 

vyjmenovává několik kořenů, z kterých může antisemitismus vznikat. Jsou to antijudaismus, 

nacionalismus a xenofobie, rasismus, hospodářský antisemitismus, psychologický kořen 

antisemitismu založený na komplexu méněcennosti řady autorů a antisionismus85. 

Dalším českým autorem, který se antisemitismem zabývá je Štefan Danics, který dělí 

antisemitismus dle následující typologie:  

1. Nábožensky motivovaný antisemitismus (tzv. pohanský a křesťanský antijudaismus) 

2. Ekonomizující antisemitismus 

3. Nacionalistický neboli národnostní antisemitismus 

4. Rasistický neboli rasový antisemitismus 

5. Politizující antisemitismus 

6. Historizující antisemitismus neboli popírání šoa 

7. Globální antisemitismus86  

 

Gerald Messadié, který publikoval dílo s ambiciózním názvem Obecné dějiny 

antisemitismu, rozděluje antisemitismus s důrazem na jeho vývoj v průběhu dějin.  

Jedná se o:  

1. Předkřesťanský antisemitismus 

2. Antijudaismus a antisemitismus křesťanů 

3. Nacionalistický antisemitismus 

 

Walter Laqueur, přední historik zabývající se převážně dějinami Evropy 19. a 20. 

století, se problematikou antisemitismu zabývá ve své knize Měnící se tvář antisemitismu – 

od starověku do dnešních dnů. Přestože nenabízí ucelenou typologii, je v jeho díle patrné 

                                                 
85 MIKULÁŠEK, Alexej (2000). Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století: teoretická a historická 

studie. Praha: Votobia, s. 15-19. 
86 DANICS, Š.; KAMÍN, T. (2005). Extremismus, rasismus a antisemitismus. Praha: Policejní akademie 

České republiky, s. 93. 
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rozlišování jednotlivých druhů antisemitismu. Jedná se o antijudaismus, který nabýval své 

podoby již ve starověku, dále nenávist k Židům pramenící z jejich lepšího ekonomického 

postavení a následně antisemitismus vyvolaný vlnou nacionalismu, který se v první polovině 

20. století přelil do rasového antisemitismu. Jako poslední uvádí nový, politický 

antisemitismus, do kterého řadí jak komunistický, tak například i muslimský antisemitismus 

či projevy zaměřené proti státu Izrael87. 

 Na ukázce těchto čtyř typologií je patrné, že i s různými přístupy došli autoři k velmi 

podobným závěrům. Ráda bych tedy, pro lepší orientaci, jednotlivé vymezené pojmy blíže 

představila88: 

 Antijudaismus neboli náboženský antisemitismus se datuje již do starověku, kdy 

pro svou víru, její pravidla a tradice, které byly tolik odlišné od tehdejšího běžného života, 

byli Židé ze strany předkřesťanské společnosti často terčem šíření pomluv, nenávistných 

výpadů a politické propagandy89. Obrat v dějinách antisemitismu nastal až s nástupem 

křesťanství, kdy byli Židé obviňováni ze smrti Ježíše Krista. Antijudaismus se následně 

stupňoval s každou další generací křesťanských interpretů. Během středověku byli Židé dle 

církevního dogmatu otroky křesťanů, z důvodu jejich hříchů a tak s nimi zacházeli i tehdejší 

vládci. Židé museli odvádět zvláštní daň spolu s úplatkem za ochranu. Církev, která byla 

určující institucí, vytvořila obraz Židů, který vedl k jejich pronásledování, vyhánění a 

vraždění90. 

 Ekonomizující neboli hospodářský antisemitismus vychází z obecně rozšířené 

představy, že všichni Židé jsou bohatí a svého majetku nabyli nepoctivě a vlastní ho 

neprávem. Toto pramení z historie, kdy se Židé často živili peněžním obchodem, půjčováním 

na úrok proti zástavě či dlužnímu úpisu. Církev toto obchodování považovala za lichvářství, 

které je neslučitelné s duchem křesťanství91. Do sféry ekonomizujícího antisemitismu lze 

zařadit také pomluvy o tzv. židovském spiknutí na ovládnutí světa, které našly svůj obraz v 

pamfletu Protokoly sionských mudrců. V této souvislosti zmíníme také dva pojmy, které jsou 

                                                 
87 LAQUEUR, W. (2007). cit.d. 
88 K bližšímu přiblížení jsem si vybrala ty druhy, které se vyskytovaly u všech čtyř autorů a které mi na 

základě další literatury přijdou nejvíce relevantní vůči zkoumanému tématu. 
89 DANICS, Š.; KAMÍN, T. (2005). cit.d., s. 94. 
90 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 47-56. 
91 PAVLÁT, L. (2001). Antisemitismus - nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva. Židé : Dějiny a kultura. Praha: 

Židovské muzeum v Praze, s. 87. 
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často skloňovány vyznavači různých konspiračních teorií a to židozednářství a 

židobolševismus92. 

 Nacionalistický antisemitismus se utvářel během 19. století v Evropě, kde docházelo 

k vzepětí nacionalistického cítění a vzniku nových národních státních celků. Příkladem může 

být situace ve Francii, Německu, či snahy obrozenců o přiznání autonomie českým zemím. 

Ti se snažili o zajištění co největší národnostní homogenity. Židé, jakožto představitelé 

národa bez vlastní země, vzbuzovali obavu o narušování národní identity. Majoritní 

společnost na českém území pak měla největší výtky vůči Židům, kteří si vybrali němčinu 

jako svůj dorozumívací jazyk, což bylo chápáno jako jev proněmecký. Zároveň byli Židé 

obviňováni z internacionalismu a malé míry sounáležitosti s většinovou společností93. 

 Rasový antisemitismus je forma, která má kořeny v dílech filosofů a etnografů na 

sklonku 18. století. K jeho rozšíření docházelo od konce 19. století, s vrcholem ve 30. a 40. 

letech 20. století, avšak přetrvává až do současnosti. Původ rasového antisemitismu lze 

hledat v prvotních myšlenkách o vývoji ras, které se začaly objevovat v době osvícenství. 

Jeho základem je přesvědčení, že samotní Židé jsou bez ohledu na náboženské vyznání 

rasově „degenerovanou“ skupinou a jako nižší rasa jsou hodnou pohrdání94. Rasový 

antisemitismus je tak namířen vůči všem osobám, které mají židovské předky, ať už o tom 

vědí a ztotožňují se s nimi, či nikoli. 

 Nový neboli politizující antisemitismus nelze definovat tak jednoznačně jako 

předchozí typy. Walter Laqueur ve své publikaci uvádí, že „nový antisemitismus bývá 

vysvětlován jako antisionismus nebo jako nepřátelství vyvolané skutečností, že Židé jsou 

vnímáni jako představitelé Izraele“.95 V základu je tak spojen s kritikou státu Izrael, ovšem 

otázkou zůstává, zda jsou všechny anti-izraelské a anti-sionistické96 projevy automaticky 

antisemitské a pokud ne, tak za jakých okolností. Za antisemitské tak můžeme vnímat 

projevy, pokud je stát Izrael vnímán „jako představitel Žida“, pokud je však kritizována 

                                                 
92 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 92-100. 
93 MIKULÁŠEK, Alexej (2000). cit.d., s. 16. 
94 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 87-90. 
95 LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 15. 
96 Anti-sionismus ovšem nemůžeme vnímat jako protiklad sionismu. Sionismus je hnutí, jehož hlavní 

myšlenkou je to, že židovskou otázku může vyřešit pouze návrat Židů do starodávné vlasti a utvoření 

samostatného státu Izrael, viz HERZL, T. (2009). Židovský stát: Pokus o moderní řešení židovské otázky. 

Praha: Academia, s. 9-13. Již během meziválečných a let a následně po 2. světové válce dochází ke sporům 

mezi asimilovanými židy a sionisty, kdy obě skupiny mají rozdílný cíl. Hlavně mladí židé se snažili prosadit  

politiku vystěhování na území tehdejší Palestiny, dnešní Izraele, zatímco ti starší argumentovali svou 

příslušností k většinové společnosti, viz LAQUEUR, W. (2007). cit.d., s. 156-158. 
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například politika státu Izrael a je vnímána pouze „jako Izrael“, pak nemůžeme o 

antisemitismu hovořit97. 

 I přes vymezení jednotlivých pojmů a popsání jejich odlišnosti docházelo a stále 

dochází ve většinové společnosti k jejich prolínání. Od října 1938 do března 1939, potažmo 

do konce 2. světové války, můžeme na území druhé republiky postupně i najednou 

vysledovat všechny výše uvedené typy antisemitismu. O antijudaismu můžeme mluvit u 

křesťanských, zvláště pak katolických představitelů, kdy se po odmlce během první 

republiky opět dostávají ke slovu. Hospodářský antisemitismus je taktéž přítomen po celou 

dobu, zvláště ve spojení s vystěhovalectvím Židů a ponecháním si jejich majetku, či 

vylučování Židů z vykonávání některých povolání. Národnostní antisemitismus byl hnacím 

motorem druhé republiky a sloužil jako omluva pro chování většinové společnosti vůči 

židovskému obyvatelstvu. Během listopadu 1938 se i v Česko-Slovensku po vzoru 

nacistického Německa objevuje antisemitismus založený na odlišnosti židovské rasy. 

Mnoho českých vědců vydává texty upozorňující na odchylky ve vzhledu a chování Židů 

oproti majoritní společnosti.  

 

3.3.2. Propaganda 

 

V odborné literatuře se nesetkáme s jednotnou definicí propagandy a v mnoha případech se 

jednotlivé formulace velmi liší. Propagandu tak můžeme například definovat jako 

„cílevědomé šíření ideologických podnětů informativní, regulativní a stimulativní povahy, 

jehož cílem je dosažení jednání ve shodě s šířenou ideologií“98. Autor této definice klade 

důraz na záměrné šíření informací, které mají vést k tomu, aby se lidé chovali podle dané 

ideologie. Jiné vysvětlení pojmu propaganda se zaměřuje na manipulaci s médii za účelem 

společenské kontroly99. Propaganda může být také definována jako účinný institucionální 

nástroj používaný k ovlivňování veřejnosti ve smyslu přijetí jednoznačných hodnot a vzorců 

chování100. 

                                                 
97 DANICS, Š.; KAMÍN, T. (2005). cit.d., s. 96. 
98 VERNER, P. (2011). Propaganda a manipulace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, s. 17. 
99 FTOREK, J. (2009). Public relations jako ovlivňování mínění: jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se 

zmanipulovat. Praha: Grada Publishing, s. 15. 
100 KOUBA, M.; MAGINCOVÁ, D.; ŘÍHA, I. (2012). cit.d.,, s. 12. 
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 Propagandistická kampaň je série komunikačních aktivit využívajících různých 

nástrojů masové komunikace k oslovení veřejnosti. Mezi tyto nástroje patří projevy, 

tiskoviny jako jsou letáky, plakáty či periodická, ale i neperiodická literatura, rozhlas, 

televize a v dnešním světě i internet. Propaganda může být oslavná i očerňující101, ale vždy 

slouží za účelem vyvolání nebo podpoření určitých postojů nebo jednání. Prosazování 

ideologie jedné skupiny lidí je snahou zadavatele získat ostatní na svoji stranu jako své 

stoupence, spojence či příznivce. Používaná argumentace často postrádá jakoukoliv logiku 

nebo jen budí její zdání102. Smyslem propagandy není informovat, ale manipulovat 

veřejností a tak prohlubovat jejich víru v danou ideologii103. 

 Propaganda, jako šíření ideologických pravd, může být rozdělena dle respektování 

etických pravidel na tzv. bílou, která tato pravidla nepřekračuje a tzv. černou, kdy pravdivost 

obsahu není kritériem tvorby sdělení104.  

 Jak již bylo řečeno v kapitole o nacistické protižidovské propagandě, Josef 

Goebbels, byl německým ministrem propagandy a ze své pozice tak utvářel její podobu. 

V jeho očích měla propaganda jediný účel a tím je dosáhnout úspěchu hlásané ideologie i za 

cenu lží a manipulace. To ostatně potvrdil i ve své projevu Poznání a propaganda z 9. ledna 

1928 na shromáždění NSDAP v Berlíně. „Diskutovat o propagandě nemá mnoho smyslu: 

propaganda není věcí teorie, nýbrž věcí praxe. Teoreticky se také nedá zjistit, která 

propaganda je lepší nebo horší, avšak ta propaganda je dobrá, která vede k úspěchu, a ta je 

špatná, která nedosáhne kýženého úspěchu, i kdyby při tom byla sebeduchaplnější, neboť 

úlohou propagandy není být duchaplná, jejím úkolem je dosáhnout úspěchu…Propaganda 

nemá vůbec být ani slušná, ani něžná ani měkká, ani pokorná, propaganda má vést 

k úspěchu.“105 

 Cílem protižidovské propagandy, která byla bezpochyby tzv. černá, bylo vytvoření 

trvalého nepřítele, kterého je nutné zdiskreditovat a pak se souhlasem většinové společnosti 

vyloučit z veřejného života. U běžného občana se podařilo tuto myšlenku prosadit. Pokud 

vedená antisemitská propaganda nevyvolala odpor, tak alespoň lhostejnost k židovskému 

                                                 
101 Oslavná propaganda má vytvořit příznivý dojem o daném subjektu. Propaganda očerňující má 

jednostrannou, zaujatou, pravdivou i nepravdivou prezentací skutečnosti diskvalifikovat protivníka, viz 

FTOREK, J. (2009). cit.d., s. 65. 
102 VERNER, P. (2011). cit.d., s. 18-19. 
103 FTOREK, J. (2009). cit.d., s. 56. 
104 KOUBA, M.; MAGINCOVÁ, D.; ŘÍHA, I. (2012). cit.d., s. 12. 
105 DUFFACK, J. J. (2002). Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda: komentovaný překlad vybraných 

projevů. Praha: Naše vojsko, s. 9. 
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sousedovi. Došlo tak k separaci jedné skupiny obyvatelstva od majority a její řízené 

ostrakizaci. Protižidovská propaganda, převážně pak ta nacistická, se vyznačovala 

komplexností, kdy zabíhala do téměř všech odvětví lidské činnosti. Byla velmi důrazná a 

vedená lidmi, kteří tomu, co říkali, také věřili. Manipulovala s fakty, které si většinou zcela 

nevymýšlela, ale které překrucovala, což propagandě dodávalo na věrohodnosti. 

Protižidovská propaganda nemusela být nutně vedena jen vládními představiteli, ale i 

jednotlivými osobnostmi, mezi nimi například i redaktory. 

 Pro šíření protižidovské propagandy byly využívány různé kanály. V největší míře 

to byly tiskoviny, jako letáky, plakáty či deníky a poté rozhlas. Protižidovská propaganda 

v periodikách se vyskytovala především v inzerci, kde byli židovští obchodníci očerňováni 

z nepoctivosti a dále v úvodnících a dalších článcích vyjadřujících postoj redakce nebo 

daného autora. Jako součást protižidovské propagandy lze jistě zařadit i cedule označující 

židovské obchody, krátké antisemitské snímky uváděné před filmem v biografu či samotné 

nošení žlutých hvězd. Nenávistní kampaň proti Židům také znamenala jejich odstranění 

z veřejného života, v první řadě z kultury a ze státní správy, později z dalších povolání. To 

se týkalo i vzdělání, kdy byli Židé na základě protižidovské propagandy vylučováni ze škol 

a dalších vzdělávacích institucí. Na židovské obyvatelstvo byla svalována vina za útrapy, 

které se děly zbytku společnosti. Židé měly býti strůjci celosvětového spiknutí, majiteli 

veškerého bohatství a přenašeči všech neřestí a nemocí. Hrůzným činem nacistických 

pohlavárů bylo i točení filmu ve Varšavském ghettu106, na kterém se snažili ukázat, na 

základě přehrávaných záběrů, že se tam židovskému obyvatelstvu žije dobře107. Mezi díla, 

která byla nejvíce využívaná ve jménu antisemitské propagandy patřily již zmiňované 

Protokoly sionských mudrců.  

  

                                                 
106 Varšavské ghetto bylo zřízeno německou okupační správou v roce 1940 v centru židovské čtvrti a 

postupně obehnána zdí. Do ghetta, které se skládalo pouze z několika ulic, bylo násilně sestěhováno asi 

450 000 Židů a nesměli oblast opouštět. Velká část obyvatel ghetta byla naprosto bez prostředků a část z nich 

doslova umírala hlady. Celkem v jeho zdích do roku 1943, kdy bylo ghetto zlikvidováno, zemřelo několik 

desítek tisíc židovských obyvatel. 
107 Tento snímek nebyl nacisty dokončen, ale jeho záznam byl po válce nalezen a později vydán pod názvem 

Nedokončený film - Das Ghetto. 
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4. Židé a druhá československá republika 

 

4.1. Postavení Židů a protižidovská opatření za druhé československé 

republiky 

 

Již v prvních dnech po mnichovském diktátu začala hrát židovská otázka velkou roli jak na 

poli vnitropolitickém, tak i mezinárodním. Přestože se první československá republika 

profilovala jako velmi liberální vůči Židům108, již za jejího trvání se protižidovské nálady 

čas od času ve společnosti projevily109. S nástupem druhé republiky se však protižidovská 

rétorika znovu objevila, ba co více, byla mnohem silnější, než kdy předtím. Nejen, že zde 

byl silný tlak ze strany nacistického Německa na československou vládu, aby se co 

nejrychleji vypořádala s Židy žijícími v okleštěné republice, ale i tehdejší silně nacionálně 

zaměřená politická elita byla v této otázce sama iniciativní110. 

 První problém, se kterým se musela druhorepubliková vláda vypořádat, byla vlna 

uprchlíků z pohraničí, kteří začali své domovy opouštět již během května roku 1938, a 

následně od září téhož roku se vzrůstající tendencí po podpisu Mnichovské dohody a po tzv. 

Křišťálové noci111. 

                                                 
108 Příkladem může být rozhodnutí československé vlády, kdy se židé mohli hlásit při sčítání lidu z let 1921 a 

1930 k židovské národnosti i přesto, že neuměli hebrejsky či jidiš a ani nemuseli být členy Židovské obce. 

V tento moment tak dochází k plnohodnotnému uznání židovské národnostní menšiny, která tak byla 

postavena na roven menšině Německé či Maďarské. Druhá věc je však uznání tzv. menšiny jazykové, která 

židům nebyla nikdy přiznána a z toho vyplývala například nemožnost požadovat užívání jazyka jidiš ve styku 

s úřady či nárok na podporu státem dotovaného židovského školství. Toto rozhodnutí ovšem bylo ze strany 

tehdejší politické reprezentace zároveň pragmatické, jelikož přihlášení se k židovské národnosti snižovalo 

počet obyvatel hlásících se k národnosti Německé či Maďarské, viz ČAPKOVÁ, K. (2013). 

Češi, Němci, Židé?: národní identita Židů v Čechách: 1918-1938. Praha; Litomyšl: Paseka, s. 52-58. 

Velmi liberální byla československá vláda k přijímání židovských uprchlíků, kteří utíkali převážně 

z německého území. Tato vstřícnost byla ukončena až anšlusem Rakouska.  
109 Ještě před vznikem první republiky je to takzvaná Hilsneriáda z roku 1899, a pak v letech 1918 – 1920 

silné protižidovské nepokoje a výtržnosti, kdy docházelo k drancování židovských obchodů a agresivních 

výpadů proti jednotlivcům na mnoha místech republiky. Za pozornost stojí především protižidovské 

výtržnosti a protiněmecké demonstrace v Praze ve dnech 1. a 2. prosince 1918, následované 3. a 4. prosince 

rozsáhlým pogromem v Holešově. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/218855-

ceskoslovenska-armada-v-roce-1918-vedla-pogrom-proti-zidum/. 
110 KÁRNÝ, M. (1989). Politické a ekonomické aspekty židovské otázky v pomnichovském Československu. 

In. Sborník historický, sv. č. 36, s. 171-172. 
111 FRANKL, M. (2007). Druhá republika a židovští uprchlíci. In: POJAR, M.; SOUKUPOVÁ, B.; 

ZAHRADNÍKOVÁ, M. Židovská menšina za druhé republiky. Praha: Židovské muzeum v Praze, s. 47-48. 



30 

 

Antisemitismus se objevoval v pohraničí již před jeho postoupením Německé říši. 

Nejvíce pak vzkvétal ve strukturách SdP, kdy se i čelní straničtí představitelé vyjadřovali 

silně protižidovsky. Krátce po zabrání Sudet německou armádou pak vešly v platnost říšské 

zákony, které byly okamžitě vymáhány. To se týkalo i Norimberských zákonů, které byly 

zavedeny v sudetské župě 27. prosince 1938. Hlavní snahou tak byla izolace Židů, jejich 

odchod z pohraničí a ponechání si opuštěného majetku112. Pokud nebyli Židé svolní opustit 

zabrané území dobrovolně, byli v některých případech internováni do improvizovaně 

zřízených táborů113. 

 V noci z 9. na 10. listopadu 1938 se pak uskutečnil největší pogrom zinscenovaný 

nacisty zvaný Křišťálová noc. Jako záminka pro násilné běsnění, které skončilo smrtí desítky 

židů, posloužil atentát spáchaný židovským mladíkem na německého diplomata v Paříži114. 

Kromě 91 Židů zabitých přímo při pogromu bylo dalších 30 000 deportováno do 

nacistických lágrů, bylo vypáleno a zdemolováno 267 synagog a vypleněno 7 500 

židovských bytů a obchodů. Tento nacistický teror nezasáhl jen území samotného Německa, 

ale i čerstvě obsazených Sudet. Vypáleny byly mimo jiné synagogy v Liberci, Opavě a 

Krnově a například v Jablonci nad Nisou či Semilech se Židé stali terčem nechutné šikany115. 

 Přístup československých úřadů k prchajícím Židům se po Křišťálové noci záhy 

ukázal. Židé, kteří neměli na území Československa domovské právo, nebyli přes 

demarkační linii vpuštěni, případně byli násilně vraceni zpět do oblasti Sudet. Odtud pak 

byli vyháněni zpět do vnitrozemí a tak byly často celé skupiny nuceny přežívat na území 

nikoho. Paralelně docházelo ke stejné situaci na slovensko-maďarském pomezí, kdy se na 

území Slovenska vzedmula silná vlna protižidovských nálad a Židé byli násilně vyváženi do 

odstoupeného území, za nové hranice s Maďarskem116. 

 Přímá reakce na desetitisíce utečenců bylo dne 11. listopadu 1938 zřízení Ústavu pro 

péči o uprchlíky. Tato organizace ustavená vládou byla opakem uprchlických výborů 

zřizovaných v první republice, které byly čistě dobrovolnou a soukromou záležitostí. Ústav 

                                                 
112 BENDA, J. (2013). Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938 – 1939. Vyd. 1. Praha: Karolinum, s. 

103-105). 
113 Takové internační tábory byly zřízeny například v Mostě, Ostrově nad Ohří nebo v Olšových Vratech na 

Karlovarsku, viz KOCOUREK, L. (1997). Osud Židů v Sudetské župě v obraze dochovaných pramenů. In. 

Terezínské studie a dokumenty. Praha, s. 206. 
114 Tento čin spáchal jako odplatu Herschel Grynszpan, jehož rodiče byli jedni ze 17.000 polských Židů 

násilně deportovaných z Německa. Grynszpan chtěl zaútočit na německého velvyslance v Paříži, ovšem ve 

skutečnosti smrtelně zranil legačního sekretáře Ernsta von Ratha. Ten následkům atentátu 7. listopadu 1938 

podlehl, viz KÁRNÝ, M. (1998). Pogrom zvaný křišťálová noc. In. Roš chodeš, Roč. 60, č. 11. s. 6. 
115 KÁRNÝ, M. (1998). cit.d., s. 6-7. 
116 FRANKL, M. (2007). cit.d., s. 48-49. 
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pro péči o uprchlíky, potažmo stát, tak na sebe přejal zodpovědnost za ubytování, stravování, 

ošacení a zaměstnání přesídlených Čechů, českých a německých Židů a německých 

antifašistů. Postavení jednotlivých skupin však nebylo zdaleka rovnocenné. Zatímco Češi 

měli být integrování do společnosti u českých a německých Židů a německých antifašistů 

mělo dojít k co nejrychlejšímu vystěhování do zahraničí117. 

 V této době však snaha vyřešit židovskou otázku začala dopadat nejen na židovské 

uprchlíky, ale i na Židy, kteří byli usazeni na území druhé republiky již před mnichovským 

diktátem. Ve svém ustavujícím prohlášení ze dne 17. listopadu 1938 Strana národní jednoty 

proklamovala, že rychle vyřeší otázku židovské emigrace a v podstatě se nemohlo stát, aby 

se jejím členem stal občan hlásící se k židovské národnosti. Ještě dál šla radikální část SNJ, 

Mladá národní jednota (MNJ), která prosazovala vystěhování všech židů, kteří se na území 

Československa usadili po 26. červenci 1914. MNJ taktéž ve svém programovém prohlášení 

z 24. prosince 1938 požadovala vyloučení Židů ze státní správy a z míst, kde by mohli mít 

vliv na výchovu národa. Pod svojí hlavičkou se pokoušela o vytvoření ozbrojených oddílů, 

které měly dohlížet na občany neárijského původu a starat se o jejich vyhoštění za hranice. 

I v SNJ však vznikla kulturní komise, která požadovala vyloučení Židů ze všech kulturních 

oborů, jelikož se nikdy nemohou asimilovat s českým národem a obecně přispívají ke 

kulturnímu rozkladu118. 

Tvorbu protižidovských zákonů silně ovlivnila odborná právní debata okolo definice 

Žida. Čeští „árijští“ advokáti navrhovali, aby byl za Žida označen ten, jehož oba rodiče byli 

židovského vyznání či národnosti. Slovenští advokáti se více přikláněli k německému 

výkladu a prosazovali znění, kdy Žid je ten, jehož oba prarodiče byli židovského vyznání či 

národnosti. Nejextrémnější byl návrh MNJ, které stačilo, aby jen jeden prarodič byl 

židovského náboženství119. 

Právně vymezit, kdo je a kdo není Žid, mělo vést k dalším postupům nejen v rámci 

advokátní, ale například i lékařské sféry, kde taktéž sílily protižidovské tendence. Hlavní 

motivací těchto profesních skupin pro vyloučení Židů ze svých řad byl ekonomický profit. 

Již 14. října 1938 poslala právnická i lékařská komora memorandum ministrovi vnitra 

žádající o vyloučení příslušníků židovské menšiny z těchto profesí. Prosazen byl prozatím 

                                                 
117 FRANKL, M. (2007). cit.d., s. 50-51. 
118 SEEMAN, R. (2008). Cesta do Wannsee: konečné řešení takzvané židovské otázky a germanizace českých 

zemí. Středokluky: Susa, s. 55. 
119 RATAJ, J. (1997). cit.d., s. 109-111. 
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alespoň numerus clausus120, který trval však jen do 18. prosince 1938, kdy byli Židé 

vyloučeni z ústřední korporace sdružující právníky, notáře, advokáty a lékaře. Poslední 

židovští právníci a lékaři byli nuceni definitivně opustit profesní spolky během ledna 

1939121. 

Pozice vlády Rudolfa Berana, jmenované 1. prosince 1938, vůči židovské otázce 

měla být vyjasněna v jejím programovém prohlášení. Premiér Beran ho přednesl 

v poslanecké sněmovně 13. prosince 1938 a vůči Židům se v něm vymezoval tak, že v rámci 

druhé republiky nebude docházet k nepřátelským výpadům vůči této minoritě. „Budeme také 

řešit otázku židovskou. Poměr státu k těm židům, kteří jsou již dlouho usazeni na území 

republiky a kteří mají positivní vztah k potřebám státu a jeho národů, nebude 

nepřátelský.”122 

Z dobových dokumentů je však patrné, že původní znění programového prohlášení 

v otázce židovské bylo poněkud odlišné. Rudolf Beran v něm poukazoval na to, že ti Židé, 

kteří se plně neztotožnili123 s Čechy, Slováky či Rusíny musí počítat s tím, že jejich role ve 

společnosti bude úměrná jejich početní síle a to i v jejich vlastním zájmu124. 

Abychom pochopili, proč došlo ke změně znění programového prohlášení, je nutné 

si uvědomit, že nejen nacistické Německo určovalo směr druhorepublikové politiky. Ve hře 

stále zůstávaly západní mocnosti v čele s Anglií, a to díky jednání o půjčce, kterou od nich 

chtělo Česko-Slovensko získat. Avšak poskytnutí finanční pomoci bylo mimo jiné silně 

navázáno na poměr československé politické elity k Židům125. 

Náklady nezbytné na rekonstrukci státu byly již 2. října 1938 odhadnuty nejméně na 

40 miliard korun s tím, že deset miliard bude potřeba investovat již první rok. Čeští 

diplomaté ve Velké Británii a Francii začali ihned podnikat kroky k zajištění finanční 

pomoci. První překážkou se však stala nesrovnalost ve smyslu využití poskytnutých peněz. 

                                                 
120 Numerus clausus neboli kvóta, v tomto případě určující, kolik Židů může vykonávat daná povolání na 

základě procentního zastoupení v celém obyvatelstvu. Podíl židovských advokátů byl 50% a lékařů 34%, což 

bylo v Praze až 35x vyšší než přijatá kvóta 1,3%, viz RATAJ, J. (1997). cit.d., s. 113. 
121 SOUKUPOVÁ, B. (2007). Češi židé mezi Mnichovem a 15. březnem 1939. In: POJAR, M.; 

SOUKUPOVÁ, B.; ZAHRADNÍKOVÁ, M. Židovská menšina za druhé republiky. Praha: Židovské muzeum 

v Praze, s. 93-94. 
122 Viz Programové prohlášení vlády ze dne 13.12.1938. Dostupné z < http://www.vlada.cz/assets/clenove-

vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1938-1939-csr/rudolf-beran/ppv-1938-1939-beran.pdf> 
123 Rudolf Beran nikde dále nevysvětluje, co touto větou myslel a jak bylo možné tohoto ztotožnění 

dosáhnout. Podle dalších opatření, která byla později zaváděna, se dá usuzovat, že ti, kteří žili na 

československém území ještě před vznikem první republiky, byli již dostatečně ztotožnění. 
124 KÁRNÝ, M. (1989). cit.d., s. 183. 
125 SEEMAN, R. (2008). cit.d., s. 55. 
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Podle představ britské vlády měla být půjčka využita jako nouzová pomoc uprchlíkům, 

převážně Židům a až poté použita na další investice. Ochrana Židů na území Česko-

Slovenska a zdržení se zavádění protižidovských opatření bylo přímou podmínkou 

západních mocností pro přidělení finanční pomoci. Politická stránka věci tak byla úzce 

spojena s ekonomickými zájmy a je patrné, že tyto požadavky zajišťovaly alespoň částečně 

snesitelnější životní podmínky pro židovské občany v druhé republice126.  

Dne 10. ledna 1939 byly vytvořeny dvě vládní subkomise v rámci výboru pro řešení 

židovské otázky. První se měla věnovat podmínkám, za kterých bude povolen vývoz majetku 

židovských emigrantů a druhá řešení židovské otázky v celé šíři. Ve věci vývozu židovského 

majetky bylo schváleno, že 50% majetku musí osoba, která se chce vystěhovat, odevzdat do 

správy některé tuzemské instituci, za 40% svého majetku musí nakoupit československé 

zboží, z jehož prodeje v cizině si může výtěžek ponechat a 10% majetku bylo možné přímo 

vyvézt. Usnesení bylo označeno za přísně důvěrné a tisk měl být informován jen velmi 

obecně. Toto nařízení pak mělo mít formu pouze administrativní, nikoliv legislativní127. 

Během ledna však došlo k eskalaci tlaku ze strany nacistického Německa na 

urychlení vyřešení židovské otázky v Česko-Slovensku, případně i s využitím 

Norimberských zákonů128. Reakcí na tento požadavek bylo dne 27. ledna 1939 přijetí tří 

protižidovských opatření. První nařízení se týkalo odstranění Židů129 ze státní služby, kdy 

ve státních službách mohli zůstat pouze židovští občané, kteří byli jako zaměstnanci 

mimořádně způsobilí a to jen tehdy, pokud nepřijdou do styku s veřejností. Do 10. března 

1939 pak mělo u židovských zaměstnanců dojít buď k dobrovolnému odchodu či 

penzionování, případně měli být přeloženi na dovolenou s čekatelným. Jednotlivá 

ministerstva pak vydávala prováděcí nařízení, jimiž postup ve svém resortu řídila. Kromě 

tohoto opatření byla taktéž schválena osnova vládního nařízení o přezkoumání 

československého státního občanství u osob, které získali občanství po 1. listopadu 1918, 

nebo které měli po 1. lednu 1938 bydliště na zabraném území, nebo u osob které nabyli 

občanství po 1. listopadu 1918 sňatkem či jeho rozloučením. Každý občan, jehož se nařízení 

                                                 
126 KÁRNÝ, M. (1989). cit.d., s. 181-186. 
127 SEEMAN, R. (2008). cit.d., s. 56. 
128 Konkrétní nátlak na česko-slovenské představitele ve věci urychlení vyřešená židovské otázky byl vyřčen 

jak německým ministrem zahraničí Ribbentropem, tak Adolfem Hitlerem dne 21. ledna 1939 v Berlíně, kam 

odjel ministr Chvalkovský na oficiální návštěvu podat hlášení o stavu republiky, viz RATAJ, J. (1997). cit.d., 

s. 219. 
129 Židovský původ byl ministerstvem vnitra definován takto: „Židovský původ je dán tehdy, jestliže oba 

rodiče (nemanželská matka) příslušeli třebas jen po určitou dobu k židovskému náboženství či národnosti.“ 

Viz KÁRNÝ, M. (1989). cit.d., s. 192. 
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týkalo, musel podat přihlášku o potvrzení státního občanství a doložit ji požadovanými 

doklady. Toto nařízení bylo záměrně formulováno obecně, aby nemělo oficiálně 

protižidovský charakter, ovšem bylo cíleně mířeno proti Židům, kteří nebyli po přezkoumání 

dle nařízení uvedeného výše uznáni Čechy, Slováky či Rusíny. Poslední nařízení se týkalo 

pobytu cizinců, pokud byli emigranti. To se dotklo občanů, kteří neměli československé 

státní občanství, či jinak neprokázali, že jsou Čechy, Slováky či Rusíni a těch, kteří se 

zdržovali na území druhé republiky, aby se vyhnuli důsledkům nepříznivých opatření, která 

by je postihla při návratů domů. Osoby splňující alespoň jednu podmínku měli opustit 

druhou republiku a to v lhůtě od jednoho do šesti měsíců. Soubor těchto nařízení měl za úkol 

uspokojit hitlerovské Německo, ale zároveň neohrozit zisk finanční pomoci od Velké 

Británie a Francie a československý zahraniční obchod obecně130. 

Vyvrcholením vládní politiky vůči židovskému obyvatelstvu byl návrh 

programového prohlášení SNJ z 16. února 1939. V něm mimo jiné zaznívá, že Židé jsou 

zvláštním národem, ať užívají jakýkoliv jazyk a že jejich postavení bude upraveno zvláštním 

zákonem. Dále požadují, aby Židé přestali figurovat ve státní a veřejné správě a byli zbaveni 

vlivu na kulturu česko-slovenského národa. Tímto návrhem tak měli být Židé prakticky 

odstraněni z veřejného života a uzavřeni do jakéhosi právnického ghetta. Program SNJ 

nestihl být do 15. března 1939 oficiálně schválen a ani nebyl veřejně publikován131. 

Samostatnou kapitolou jsou pak projevy antisemitismu a protižidovská propaganda 

v československém tisku, literatuře a kultuře obecně. Téměř ihned po 30. září 1938 se 

nezastřený antisemitismus, který byl do té doby usídlen pouze na kulturní periferii, objevil 

jak v rezolucích a prohlášeních československých představitelů, tak v pravicovém tisku a 

mnoha publikacích. Vypjatý pomnichovský nacionalismus potřeboval najít obětního 

beránka, na kterého by byly svalena vina za nastalou situaci. A Židé, často právě uprchlíci 

ze zabraného území, byli vhodným terčem132. 

Proti vzdouvající se vlně protižidovské propagandy se z počátku snažila zasáhnout 

vláda skrze Ústřední cenzurní komisi. Ta vydala 13. října 1938 tiskový pokyn č. 18, kde bylo 

řečeno, že zprávy, které podněcují k nenávisti či násilnostem vůči Židům budou 

bezpodmínečně potlačeny. Tento pokyn de facto platil až do konce druhé republiky, ovšem 

nikdy nebyl důsledně uplatňován a stále docházelo k publikaci protižidovských textů a to 

                                                 
130 KÁRNÝ, M. (1989). cit.d., s. 192-193. 
131 GEBHART, J.; KUKLÍK, J. (2004). cit.d., s. 217-219. 
132 MED, J. (2010). cit.d., s. 85-86. 
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zejména v tisku agrárním, tedy vládním. Ústřední cenzurní komise pak vydala ještě další 

tiskový pokyn, který zakazoval vypouštění informací o protižidovských výtržnostech do 

zahraničí. Zde je již patrná snaha nepopudit západní mocnosti a neohrozit tak zahraniční 

obchod133. 

Důraz na český národní ráz kultury, mělo podle mnoha autorů narušovat právě 

židovství jako cizorodý a nepřizpůsobivý prvek. Silný nacionalismus byl propagován 

Stranou národní jednoty, kdy někteří členové volali po vyloučení Židu z veřejného prostoru 

a očištění kultury od jejich vlivu. Opoziční Národní strana práce na druhou stranu omezila 

své výhrady k Židům na minimum134. 

 K židovské problematice se v týdeníku Přítomnost vyjadřuje i humanista a 

prvorepublikový novinář Ferdinand Peroutka. Ten se v článku z 19. ledna 1938 vyjadřuje 

k antisemitismu jako k jevu, který se v Československu neuchytil a ani nemá šanci uchytit, 

jelikož je znakem strachu z Židů, který se projevuje jen u slabých národů, což Češi nejsou. 

Jednoznačně pozitivní vůči Židům však text není, když odsuzuje příliv židovských uprchlíků 

z Rumunska a doslova radí československým židům „aby se více zajímali o svou košili než 

o cizí kabát“. V závěru pak omlouvá svůj nedostatek humanity se slovy „jest to řeč 

nutná“135. Pro srovnání pak stojí za zmínku Peroutkův článek z 22. února 1939, kde 

vysvětluje, proč se v Německu stal antisemitismus ústředním tématem a v podstatě říká, že 

kdyby Židé měli takový vliv na celospolečenské dění v Česko-Slovensku, jako měli 

v Německu, protižidovská nálada by zde byla srovnatelná. O odstavec dále pak v Židech, 

kteří se přihlásili v roce 1930 při sčítání lidu k německé národnosti, vidí nepřímo viníky 

mnichovských událostí136. Všechna tato tvrzení ovšem nejsou důkazem toho, že by se 

Ferdinand Peroutka stal antisemitou, ale svědčí o jeho pragmatismu, přizpůsobení se danému 

stavu a pudu sebezáchovy, kdy je potřeba za určitých obětí, uchovat ducha československého 

národa jako pospolitého celku bez cizorodých vlivů. 

 Židovské otázce se velkou měrou věnovali i katoličtí autoři. Až do roku 1938 se 

katoličtí představitelé nacházeli na okraji společnosti, kam byli odsunuti po vzniku první 

československé republiky, kdy byl katolicismus prohlášen za nemoderní a nepotřebný. 

                                                 
133 BEDNAŘÍK, P. (2007). Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky. In HÁMÁČKOVÁ, V.; 

HANKOVÁ, M.; LHOTOVÁ, M. (eds.): Židé v Čechách. Praha: Židovské muzeum v Praze, s. 35. 
134 SEEMAN, R. (2008). cit.d., s. 58. 
135 PEROUTKA, F. (1938). Něco o českém národu a židech. In. Přítomnost. Ročník 15, s. 33-34. Dostupné z 

http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1938/1938_19_1.pdf 
136 PEROUTKA, F. (1939). Češi, Němci a židé. In. Přítomnost. Ročník 16, s. 113-114. Dostupné z 

http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1939/1939_22_2.pdf 

http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1938/1938_19_1.pdf
http://www.pritomnost.cz/archiv/cz/1939/1939_22_2.pdf
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Ovšem během druhé republiky se stal integrální katolicismus jednotící ideologií137. S jeho 

nástupem tak vstupuje do popředí idea svatováclavská, která je spojena s ideou silného 

národního státu. Židé jsou označování jako protipóly národní myšlenky a to díky své 

cizorodosti a internacionalismu. Většina katolických publicistů jednohlasně zdůrazňuje 

nenárodní charakter židovského obyvatelstva a znovu podtrhuje jejich odlišnost. 

Nejvýraznějším katolickým představitelem, v jehož díle se vyskytuje velké množství 

antisemitských výroků, byl básník Jakub Deml, jehož tvorba se stala jakýmsi symbolickým 

ztělesněním katolického antisemitismu138. 

 Pokud se zaměříme na periodickou literaturu, která vycházela během druhé 

republiky, je patrné, že se zde protižidovská propaganda vyskytovala v relativně široké míře. 

Opět se zde objevily tendence k odstraňování všech cizích vlivů z kultury. Nejhlasitějšími 

zastánci vyloučení Židů ze společnosti byly agrární deníky Venkov a Večer. Obě tato 

periodika se přikláněla k vládní politice, ovšem nezřídka považovala její přístup k židovské 

otázce za málo razantní. Ústřední deník agrární strany Venkov již 12. října 1938 požadoval 

na svých stránkách revizi počtu Židů v určitých povoláních dle jejich poměrného 

procentního zastoupení v obyvatelstvu, neboli numerus clausus. Deník se zde odvolává na 

tzv. pud sebezáchovy139, kdy je v první řadě důležité zajistit obživu pro Čechy a Slováky. 

Těchto prohlášení se pak ujala i další periodika, mezi nimi Večer či Národní Listy, které 

požadovaly snížení počtu Židů mezi advokáty a lékaři. Neméně radikální byl Polední list 

politika a podnikatele Jiřího Stříbrného, který požadoval ponechat občanství jen těm Židům, 

kteří se v roce 1910 při sčítání lidu přihlásili obcovací řeči české140. 

 Z počátku se tedy periodický tisk zaměřoval na očistu kultury s důrazem na národní 

charakter druhé republiky. Ovšem již během listopadu 1938 se začal přiklánět k rasovému 

charakteru antisemitismu, který přijímala i vládnoucí garnitura. Židé byli označováni za 

méněcenné a za nositele špatných lidských vlastností, jako je nepoctivost, hamižnost, neúcta, 

faleš, intrikánství a jim podobné. K těmto prohlášením se přidávali i významní univerzitní 

profesoři, mezi nimi například Josef Drachovský, kteří psali texty vysvětlující a obhajující 

rasový antisemitismus. Situace se začala měnit na přelomu let 1938 a 1939, kdy se téměř 

všechny deníky přizpůsobily vládní politice, která byla v té době silně ovlivněna snahou 

                                                 
137 RATAJ, J. (1997). cit.d., s. 134. 
138 MED, J. (2010). cit.d., s. 90-93. 
139 Pojem pud sebezáchovy se v druhorepublikových textech vyskytoval poměrně často a mnoha autorům tak 

sloužil jako snaha ospravedlnit protižidovské výpady, viz BEDNAŘÍK, P. (2007). cit.d., s. 36. 
140 BEDNAŘÍK, P. (2007). cit.d., s. 32-38. 
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získat mezinárodní půjčku a neohrožovat zahraniční export. Periodický tisk tak začal 

otiskovat články vyznívající ve prospěch rychlého a klidného vyřešení židovské otázky141. 

Po 21. lednu 1939 se tiskoviny výrazněji přikláněly k postoji Německa vůči židovskému 

obyvatelstvu. Ve většině případů souhlasily s protižidovskými opatřeními vyhlášenými 27. 

ledna 1938, jako byla revize občanství, či snaha eliminovat působení Židů ve veřejné správě. 

Deník Národní listy obhajoval vládní politiku z důvodu nutnosti zajištění pracovních míst 

pro Čechy a Slováky, Venkov obdivoval a požadoval zavedení německého pojetí čistoty 

rasy a radikální Polední list označoval dosavadní opatření stále za příliš umírněná142. 

 Nejvyhraněnější v problematice židovské otázky byly české fašistické skupiny, 

v čele s Vlajkou143, která založila podzemní organizaci zvanou Národní árijská kulturní 

jednota. Ta stála za vylepováním nálepek na židovské obchody s nápisy „Pozor Žid!“ či 

„Židovská Křivonoska!“ a vydáváním různých protižidovských letáků. Ovšem stejně jako 

MNJ, připravovali i mladí stoupenci Vlajky protižidovské pouliční bouře, které vedly až ke 

snaze nastražit výbušniny do některých synagog144. 

 Jak reagovala většinová společnost na židovskou otázku a protižidovská opatření je 

popsáno výše. Jak na ni ale reagovali samotní Židé? V Československu existovala od října 

1919 organizace spojující české Židy tzv. Svaz Čechů-židů. Tento svaz reprezentoval 

Čechožidy až do druhé světové války a to jak na veřejnosti, tak na politické scéně. Jeho 

oficiálním časopisem byl Rozvoj, který zastupoval názory většiny českožidovské 

populace145. Přelomovým pro politickou a ideologickou orientaci svazu se stal rok 1937, kdy 

mladší členové žádali revizi jeho úzce profilovaného nacionalistické programu. Mladší 

generace připouštěla možnou spolupráci se sionisty146, zatímco generace starší tuto 

spolupráci striktně odmítala. Sionisté nebyli Čechožidy vnímáni jako vhodní partneři, 

jelikož se nesnažili dostatečně asimilovat a celkově se nechovali jako zodpovědní  

                                                 
141 Příkladem může být deník Venkov, který 13. ledna 1939 otiskl článek s názvem Účelná regulace 

vystěhovalectví, ve kterém nabádá k tomu, že nikdo nemá opouštět republiku s nenávistí, tedy ani židé. Viz 

Účelná regulace vystěhovalectví. In: Venkov, 13. 1. 1939, roč. 34, č. 11, s. 3. 
142 BEDNAŘÍK, P. (2007). cit.d., s. 39-45. 
143 Vlajka bylo československé fašistické hnutí, které v roce 1930 založilo politický klub, jehož programem 

byl stavovský stát. Zároveň od roku 1928 vydávala stejnojmenný časopis. Ústřední myšlenkou této fašistické 

organizace bylo, že v rámci Československa jsou pouze Češi a Slováci státotvornými národy a pouze oni 

mají mít plná občanská práva. Vlajka byla 11. listopadu 1938 zakázána a přechází do ilegality, viz 

PEJČOCH, Ivo (2011). Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálněsocialistické strany a hnutí v 

Čechách a na Moravě 1922-1945. Praha: Nakladatelství Academia. 
144 RATAJ, J. (1997). cit.d., s. 105-107. 
145 ČAPKOVÁ, K. (2013). cit.d., s. 162-165. 
146 Sionismus je ideový směr, který vznikl mezi evropskými Židy, a jehož hlavním cílem bylo a je přesídlení 

Židů na území dnešního Izraele a vybudování a udržení židovského státu, viz HERZL, T. (2009). cit.d., s. 9-

13. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
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demokraté. Návrh mládeže byl tak smeten ze stolu a i nadále bylo hlavním úkolem Svazu 

Čechů-židů hájit práva pouze českých Židů a získávat na svou stranu Židy národnostně 

indiferentní s odkazem na silné národnostní cítění. Samostatnou organizací pro boj 

s antisemitismem byla tzv. Liga proti antisemitismu147. 

 V návaznosti na Mnichovské události a vzedmutí se vlny československého 

nacionalismu se i Svaz Čechů-židů profiloval jako součást českého národa, jehož se cítí být 

rovnoprávným členem. Na rozdíl od českých představitelů, však Čechožidé nikdy nesklouzli 

ke kritice první republiky, kterou vnímali jako ostrov demokracie bez známek rasismu a 

antisemitismu. Nicméně loajalita k většinové české společnosti v této době dostoupila 

k vrcholu, což podporovalo i přesvědčení, že v Česko-Slovensku se bude židovská otázka 

řešit jinak než v nacistickém Německu. Čeští Židé taktéž vnímali velmi pozitivně zvolení 

Emila Háchy prezidentem, jehož vnímali jako čestného člověka, strážce zákona a práva148. 

 S většinovou českou společností sdílel Svaz Čechů-židů i pohled na uprchlíky 

z pohraničí. Podle jeho prohlášení, publikovaném i v časopise Rozvoj, se emigranti nemohou 

spolehnout na bezvýhradnou pomoc. Ta bude poskytována pouze českým Židů, zatímco 

Židé z jiných států měli být vraceni zpět, případně vystěhováni někam dál mimo republiku. 

S tímto prohlášením tvrdě nesouhlasili sionisté, kteří se zaměřovali na hledisko rasové, tedy 

pomoc všem Židům bez výjimky, nikoliv národnostní149. 

 Snaha dokázat zbytku českého národa, že Čechožidé jsou odnepaměti jeho součástí, 

se nesetkala s velkým ohlasem. Již na konci října byl Svaz Čechů-židů nucen podat 

memorandum k právnické a lékařské komoře, jelikož v nich rapidně narůstal antisemitismus 

motivovaný hospodářským profitem a zmenšením konkurence150. Vylučování Židů z 

veřejného života se více věnovalo periodikum Rozvoj. V něm byly nejvíce odsuzovány 

výpady proti Židům, které se jevily jako rasově motivované, jelikož právě proti řešení 

židovské otázky jako rasového problému českožidovské hnutí bojovalo151. 

 Čechožidé byli velmi nepříjemně zaskočeni narůstajícím antisemitismem, který se 

přestal zaměřovat na národnostní charakter a zaměřil se na ten rasový. Ještě před koncem 

roku 1938 začala na české Židy dopadat protižidovská propaganda, která prostoupila 

všechna patra společnosti. Pokud si stále ještě českožidovské hnutí dělalo naději na lepší 

                                                 
147 ČAPKOVÁ, K. (2013). cit.d., s. 197-201. 
148 SOUKUPOVÁ, B. (2007). cit.d., s. 85-89. 
149 ČAPKOVÁ, K. (2013). cit.d., s. 206-208. 
150 SOUKUPOVÁ, B. (2007). cit.d., s. 92-93. 
151 SEEMAN, R. (2008). cit.d., s. 60. 



39 

 

zacházení, vládní nařízení z 27. ledna 1939 je přesvědčila o opaku. Ve stejný den také zanikl 

Svaz Čechů-židů152. 

 I přes snahu českožidovského hnutí zůstat loajální vůči druhé republice byli na 

nastalou situaci více připraveni sionisté, kteří měli více zkušeností s německými uprchlíky, 

dobře propracovanou organizační strukturu a pokročilé styky se zahraničím. S vypořádáním 

se stupňujícího se antisemitismu byli úspěšnější i díky možnosti udělování víz do Palestiny, 

kdy především se vznikem protektorátu, byla emigrace jedinou možností, jak se vyhnout 

krutým represím, končícím až smrtí153. 

 Mnozí čeští Židé však začali vnímat projevy antisemitismu až po 15. březnu 1939, 

kdy za tento fenomén již nenesli Češi plnou zodpovědnost. Pravdou ovšem je, že již během 

druhé republiky vznikl systém s propracovaným protižidovským zákonodárstvím a 

protižidovská propaganda nebyla jen okrajovým jevem154. 

  

                                                 
152 SOUKUPOVÁ, B. (2007). cit.d., s. 94-96. 
153 ČAPKOVÁ, K. (2013). cit.d., s. 302-304. 
154 SOUKUPOVÁ, B. (2007). cit.d., s. 98. 
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5. Analýza vybraného periodického tisku 

 

5.1. Národní politika 

 

Deník Národní politika byl vydáván od 1. července 1884 v Praze. Jeho přímým předchůdcem 

byla Česká politika, česko-jazyčná příloha německého listu Politik155. Od svého založení 

podporovala politickou linii staročeské Národní strany. Po vzniku první československé 

republiky se list přikláněl k myšlenkám konzervativní pravice, kterou reprezentoval Karel 

Kramář a Československá národní demokracie. Národní politika se však veřejně označovala 

za periodikum nepolitické156.  

 Vydavatelem byl Tiskařský a vydavatelský závod Politika a denní náklad v období 

před první světovou válkou dosahoval až 120 000 výtisků157, nedělní náklad až 400 000 

výtisků, což činilo z Národní politiky jeden z nejčtenějších deníků vydávaných na území 

Čech a Moravy.  

 Prvními šéfredaktory Národní politiky byli Václav Beneš-Šumavký158 a dr. Josef 

Janda159. Mezi nejvýraznější autory publikující ve sledovaném období patřil prof. Stanislav 

Nikolau160, jehož úvodníky byly často protižidovsky laděné161 a psané zcela v duchu 

fašistické ideologie162. Převážně díky jeho textům pak řadíme Národní politiku mezi 

periodika šířící protižidovskou propagandu v období druhé republiky. 

                                                 
155 Politik byl německy psaný deník vydávaný v Praze. Byl založen s cílem propagovat české národní zájmy 

mezi Němci. Mezi přispěvatele patřili František Ladislav Rieger či Eduard Grégr. 
156 BERÁNKOVÁ, M.; KŘIVÁNKOVÁ, A.; RUTTKAY, F. (1988). Dějiny československé žurnalistiky: 

celost. vysokošk. učebnice. Díl 3, Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, s. 176. 
157 V roce 1934 to bylo až 200 000 výtisků, viz BERÁNKOVÁ, M.; KŘIVÁNKOVÁ, A.; RUTTKAY, F. 

(1988). cit. d., s. 59. 
158 Václav Beneš-Šumavský byl český novinář a překladatel. 
159 Dr. Josef Janda byl šéfredaktorem Národní politiky do roku 1938. 
160 Stanislav Nikolau  byl žurnalista a středoškolský učitel zeměpisu. V době první republiky byl členem 

národně demokratické strany a Vlajky, kde se stal v roce 1933 jejím hlavním představitelem. Psal články 

zejména do časopisu Vlajka a novin Národní politika, které byly krajně pravicové, často antisemitské. Vydal 

několik učebnic zeměpisu. 
161 NIKOLAU, S., Braňme se včas!. In: Národní politika, 12.10.1938, roč. 56, č. 281, s. 1.; NIKOLAU, S., 

Židovská otázka. In: Národní politika, 20.11.1938, roč. 56, č. 320, s. 2.; NIKOLAU, S., Naléhavé řešení 

emigrace. In: Národní politika, 25.11.1938, roč. 56, č. 325, s. 2.; NIKOLAU , S., Nežádáme nic 

nespravedlivého. In: Národní politika, 7.12.1938, roč. 56, č. 337, s. 2.; NIKOLAU, S., Problém židovské 

emigrace. In: Národní politika, 1.3.1939, roč. 57, č. 60, s. 1. 
162 NIKOLAU, S., „Národ sobě“. In: Národní politika, 16.10.1938, roč. 56, č. 285, s. 1. 

http://cs.metapedia.org/wiki/Vlajka
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 List Národní politika obsahoval v porovnání s dalšími analyzovanými periodiky 

poměrně mnoho inzerce. Mezi čtenářsky velmi oblíbené patřila inzertní příloha Malý 

oznamovatel, která měla v nedělním vydání rozsah i několik stran. Stejně jako v dalších 

denících byly inzerovány především české výrobky a obchody. Mezi inzercí se často 

nacházely i nabídky práce, kdy byly poptávány především dělnické a úřednické profese. 

Populární byla i nedělní zábavná a poučná příloha, která obsahovala část zaměřující se na 

dětské čtenáře a ženy. Příloha věnující se hospodářství druhé republiky otiskovaná v ranním 

vydání se pak nazývala Národní hospodář. List vycházel dvakrát denně ráno a v poledne, 

kromě neděle a pondělí, kdy bylo dostupné pouze ranní, respektive polední vydání. Cena 

jednotlivých vydání byla 50 haléřů za ranní, 20 haléřů za polední a 60 haléřů za nedělní 

výtisk, což bylo srovnatelné s dobovou konkurencí. 

 V období druhé republiky byly v Národní politice publikovány texty poplatné idejím 

Strany Národní Jednoty a jejího předsedy Rudolfa Berana, přestože oficiálně bylo 

periodikem nepolitickým. Mnohdy svými proněmeckými a antisemitskými články ještě 

překonávala vládní politiku. Mezi českými deníky patřil k jedním z nositelů protižidovské 

propagandy163. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava se list stal jedním z tiskových 

orgánů Národního souručenství164. List Národní politika vycházel do roku 1945. 

 

5.1.1. Období 1. říjen – 30. listopad 1938 

 

V období po 30. září 1938 byly v Národní politice otiskovány texty volající po obnově 

veřejného života v národním duchu a bez cizích vlivů. Většina těchto článků byla 

neadresných165, ale vymezení proti Židům z nich bylo často patrné. Z počátku byli čtenáři 

upozorňováni, aby nenakupovali v obchodech vlastněných německými Židy166, později se 

pozornost přenesla na lékaře, o čemž svědčí článek „Nečeské živly v bílých pláštích“, kde 

                                                 
163 Mezi periodiky, kde vycházelo velké množství protižidovských textů, dále patřil deník Venkov a Večer, 

Polední list, Lidové listy a Národní listy. Viz BEDNAŘÍK, P. (2007). cit. d., s. 45. 
164 Národní souručenství byla jediná povolená a vládní strana v období Protektorátu Čechy a Morava. 

Sdružovala skoro celou mužskou populaci, ženám a Židům bylo členství zakázáno. Prakticky všechny deníky 

vydávané v té době se staly jeho tiskovými orgány. 
165 -jmš-., Obnova kulturního života v duchu národním. In: Národní politika, 8.10.1938, roč. 56, č. 277, s. 1.; 

Dušek, A., Co potřebujeme. In: Národní politika, 14.10.1938, roč. 56, č. 283, s. 3.; -jmš-., Překážky národní 

jednoty a kulturního obrození. In: Národní politika, 14.10.1938, roč. 56, č. 283, s. 5.; Louda, V., 

Nezapomínejme pro maličkosti na věci velké. In: Národní politika, 29.10.1938, roč. 56, č. 298, s. 1. 
166 Svůj k svému i v obchodě. In: Národní politika, 19.10.1938, roč. 56, č. 288, s. 8. 
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autor poukazuje na to, že nově příchozí doktoři z pohraničí ubírají práci českým lékařům ve 

vnitrozemí167.  

 Přesto se Národní politika ještě na konci října 1938 profilovala jako periodikum, 

které není prvoplánově antisemitské. Protižidovské texty, respektive ty vymezující se proti 

cizím živlům, byly dle redakce pouze obranou proti „antiarijismu“, který ve společnosti 

panoval. Otázka vyloučení židovského vlivu z veřejného života tak byla pouze otázkou 

hospodářskou a její řešení mělo vést k ochraně Čechů a jejich pracovních míst. Národní 

politika zároveň poukazovala na to, že mnoho Židů zastává dobře placené pozice a často 

zaměstnávají Čechy, což označovala za již zmíněný projev „antiarijismu“168.  

 Jak již bylo řečeno výše, nejaktivnější, co se protižidovských výpadů týkalo, byl 

středoškolský profesor Stanislav Nikolau. V Národní politice byly často publikovány jeho 

úvodníky a jen zřídka kdy nevyznívaly protižidovsky. První pomnichovský text publikoval 

Stanislav Nikolau 12. října 1938. Sloupek na první straně ranního vydání nazvaný „Braňme 

se včas!“ poukazoval na neúměrně velké zastoupení Židů v povoláních jako je lékařství, či 

advokacie a ve školství. Dále vyzýval československé občany, aby se řídili heslem „Bližší 

košile nežli kabát!“, čímž se vymezoval nejen vůči Židům, ale i německým emigrantům z 

pohraničí169.  

 Ve stejném duchu pokračoval Nikolau v nedělním úvodníku z 16. října 1938. Opět 

zde kladl důraz na odmítnutí cizích vlivů, tentokrát v podobě židovsko-mezinárodního tlaku, 

reprezentovaného zednářstvím. Kromě toho požadoval příklon ke korporativismu a obecně 

odmítal tradici liberální demokracie první republiky170. Nicméně jeho slova patrně narazila 

u úředníků provádějících tiskovou cenzuru171, jelikož je v textu několik bílých míst a některé 

věty zůstaly dokončeny.  

 Během listopadu 1938 došlo k ještě masivnější publikaci textů dotýkajících se 

židovské otázky. Redakce Národní politiky ve svých článcích kladla důraz na očištění 

veřejného a kulturního života od cizích, chápejme židovských, vlivů. Nejen, že se opět 

                                                 
167 -in., Nečeské živly v bílých pláštích. In: Národní politika, 19.10.1938, roč. 56, č. 288, s. 2. 
168 Při posuzování židovské otázky nezapomínejme na anti-ariism. In: Národní politika, 21.10.1938, roč. 56, 

č. 290, s. 1. 
169 NIKOLAU, S., Braňme se včas!. In: Národní politika, 12.10.1938, roč. 56, č. 281, s. 1. 
170 NIKOLAU, S., „Národ sobě“. In: Národní politika, 16.10.1938, roč. 56, č. 285, s. 1. 
171 Československá vláda vydala 13. října 1938 tiskový pokyn č. 18, kde bylo řečeno, že zprávy, které 

podněcují k nenávisti či násilnostem vůči Židům budou bezpodmínečně potlačeny. Tento pokyn de facto 

platil až do konce druhé republiky, ovšem nikdy nebyl důsledně uplatňován. 
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věnovala situaci v českém lékařském spolku172 a v advokacii173, ale i v kultuře, především 

divadelnictví. Zde požadovala propuštění všech neslovanských zaměstnanců, kteří zabírali 

pracovní místa Čechům a Slovákům174. Ve stejný den byl v poledním vydání publikován 

text „Nic se neděje, ale díti by se mělo“, který se také zabýval zastoupením Židů v kultuře, 

konkrétně v divadle, u filmu a v rozhlase. Autor se v něm odvolával na řadu čtenářských 

dopisů, které požadovaly vyloučení umělců, kteří nejsou české či slovenské národnosti, 

z veřejného života. Tím by mělo dojít ke kulturní očistě a příklonu k národní identitě175. 

 Dne 6. listopadu 1938 bylo v Národní politice zveřejněno prohlášení Svazu Čechů-

židů. V něm se jeho předseda JUDr. Otto Stross176 vyslovoval v neprospěch německo-

židovské emigrace, která přicházela z pohraničí. Zároveň žádal, aby byla židovská otázka 

řešena z hlediska národnostního, nikoliv rasového. Jako spolehlivý ukazatel pro určení 

národnosti viděl sčítání lidu z roku 1930. Žid, který se v té době hlásil k české národnosti, 

byl Čechem. Dále upozorňoval, že se českožidovské hnutí velkou měrou podílelo na českém 

národním životě177 a vždy se cítilo býti jeho integrovanou součástí. Sociální převrstvení, 

které požadovala většinová společnost, bylo možné s nástupem nové generace178. 

 Stanislav Nikolau vyjádřil svůj názor na židovskou menšinu na území druhé 

republiky velmi útočným článkem s názvem „Židovská otázka“. Tento text naopak 

poukazoval na Židy, kteří se vždy hlásili spíše k německému, popřípadě maďarskému živlu. 

Zároveň šířil myšlenku, že tito Židé ovládají v Česko-Slovensku velkou část hospodářského 

života, což je potřeba změnit. Neárijci by měli emigrovat, aby si mohli Češi a Slováci opět 

nalézt způsob obživy a zajistit existenci179. Zakončení „Bližší košile nežli kabát“ se už stalo 

poznávacím znamením tohoto protižidovsky laděného autora. 

 Redaktoři Národní politiky se také často vyjadřovali k problematice uprchlíků a 

jejich emigraci. Nejdříve byl publikován text „Problém politických uprchlíků“, který obecně 

popisoval odmítavé stanovisko listu k dalšímu přijímání uprchlíků z pohraničí180. O tři dny 

později vyšel antisemitský sloupek zabývající se problematikou emigrantů, jehož autorem 

                                                 
172 MED. 388 československých lékařů muselo opustit okupované území. In: Národní politika, 5.11.1938, 

roč. 56, č. 305, s. 3.; MED. Hrozí nám přebytek lékařů. In: Národní politika, 17.11.1938, roč. 56, č. 317, s. 4. 
173 Kopecký, T. Změna předpisů v advokátech. In: Národní politika, 24.11.1938, roč. 56, č. 324, s. 6. 
174 -jmš-., Omezení činnosti cizinců a zbytečných vydání v našich divadlech. In: Národní politika, 

10.11.1938, roč. 56, č. 310, s. 5. 
175 Nic se neděje! Ale díti by se mělo!. In: Národní politika, 10.11.1938, roč. 56, č. 310, s. 3. 
176 Otto Stross byl předseda Svazu Čechů-židů, redaktor listu Rozvoj a zastánce plné asimilace Židů s Čechy. 
177 Jako příklad byli zmíněni čeští Židé působící v československých legiích. 
178 ČTK., Svaz Čechů-židů proti židovské emigraci. In: Národní politika, 6.11.1938, roč. 56, č. 306, s. 3. 
179 NIKOLAU, S., Židovská otázka. In: Národní politika, 20.11.1938, roč. 56, č. 320, s. 2. 
180 -ek-., Problém politických uprchlíků. In: Národní politika, 22.11.1938, roč. 56, č. 322, s. 1. 
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byl opět Stanislav Nikolau. Ten obšírně popisoval situaci Židů v zahraničí, kdy se státy 

v různých koutech světa uzavíraly před židovskou emigrací. Zemí, kterou z jeho pohledu 

Židé ovládali, byly Spojené státy americké, kde se také hromadila největší nenávist vůči 

nacistickému Německu. Nikolau dále tvrdil, že i na území druhé republiky žije velké 

množství Židů, kteří k nám uprchli z okolních států a kteří musí zemi opustit. Dlouho usazení 

Židé pak v Česko-Slovensku mohou zůstat, ovšem bez významných hospodářských a 

politických práv181. Článek „Praha a židovský problém“ popisoval způsoby emigrace Židů 

z Česko-Slovenska. První byl hromadný a druhý individuální, podpořený značným 

finančním zajištěním, které bylo cílovou zemí vyžadováno. Hromadné vystěhování pak 

probíhalo především na území Palestiny a předcházelo mu umístění Židů do sběrných táborů, 

které byly například v Ivančicích či Svatobořicích182. 

 Dne 18. listopadu bylo na první straně ranního vydání otištěno prohlášení Strany 

Národní Jednoty, mezi jejíž hlavní úkoly patřila ochrana národa a s tím související otázka 

židovské emigrace, která měla být brzy vyřešena183. V textu s názvem „Občané přemýšlejí 

o republice“ bylo poukázáno na spojení německých škol a Židů. Mnoho židovských dětí 

bylo posíláno do německých škol, a proto nebylo možné dosáhnout jejich plné asimilace. 

Proto ti Židé, kterým bude dovoleno v Česko-Slovensku zůstat, by neměli mít možnost 

posílat své děti do německých škol. Autor se domníval, že tento návrh by měl být vyhlášen 

jako vládní opatření, což by mimo jiné přispělo k vyřešení židovské otázky na území druhé 

republiky184.  

 V rámci volání po asimilaci těch Židů, kteří budou moci na území druhé republiky 

zůstat, byly vysloveny požadavky o zákazu provádění některých židovských rituálů a tradic. 

Jedním z nich byl i způsob usmrcování zvířat, jejichž maso bylo následně tzv. košer185. Proti 

tomuto stylu zabíjení, které bylo označeno za nehumánní, se vyslovila Národní politika 

v textu „Odstraňte košérování zvířat“186. 

 V tomto období bylo v Národní politice otištěno i mnoho článků informujících o 

situaci Židů ve světě. Nejvíce textů popisovalo stav v Německu, kde především v návaznosti 

                                                 
181 NIKOLAU, S., Naléhavé řešení emigrace. In: Národní politika, 25.11.1938, roč. 56, č. 325, s. 2. 
182 uh., Praha a židovský problém. In: Národní politika, 26.11.1938, roč. 56, č. 326, s. 4. 
183 Národe český!. In: Národní politika, 18.11.1938, roč. 56, č. 318, s. 1. 
184 Občané přemýšlejí o republice. In: Národní politika, 18.11.1938, roč. 56, č. 318, s. 4. 
185 Slovo košer znamená řádný, čistý nebo akceptovatelný. Košer způsob zabíjení spočívá v tom, že je zvíře 

rituálně podříznuto bez předchozího omráčení vyškoleným řezníkem, čímž rychle vykrvácí a umírá. Cílem je 

mimo jiné zbavit zvíře zbytečné bolesti a stresu.  
186 -no-., Odstraňte košérování zvířat. In: Národní politika, 30.11.1938, roč. 56, č. 330, s. 3. 



45 

 

na atentát říšského diplomata von Ratha v Paříži, došlo k nárůstu opatření diskriminujících 

Židy187. Podobná situace byla v Itálii, kde Židé ztráceli své právní postavení188, ale i v 

Bulharsku189 a Maďarsku190. Několik článků se týkalo i budoucí možné domoviny Židů191. 

Ať už se jednalo o území Palestiny, kde však probíhal silný odpor Arabů192, ale i části 

anglických představitelů193, či bývalých německých kolonií194. Celkově bylo během 

listopadu 1938 v Národní politice publikováno nejvíce textů věnující se židovské tématice 

nejen uvnitř hranic druhé republiky, ale i ve světě. 

 

5.1.2. Období 1. prosinec 1938 – 20. leden 1939 

 

V období od 1. prosince 1938 do 20. ledna 1939 došlo v listu Národní politika k poklesu 

počtu článků reflektujících situaci Židů jak na území druhé republiky, tak i za hranicemi.  

Periodikum i nadále přinášelo zprávy popisující zhoršující se postavení Židů 

v Německu, kde Židé nesměli opouštět v určité hodiny svá obydlí195, bylo jim zakázáno řídit 

motorová vozidla196 a museli opustit svá místa v německém hospodářství197.  

                                                 
187 Viz Výstřel Grünspanův znamením k novému protižidovskému tažení. In: Národní politika, 9.11.1938, 

roč. 56, č. 309, s. 1.; Bouřlivé demonstrace proti židům v Německu. In: Národní politika, 11.11.1938, roč. 

56, č. 311, s. 1.; Nová velmi přísná protižidovská opatření v Německu. In: Národní politika, 11.11.1938, roč. 

56, č. 311, s. 1.; Celé Německo ve znamení pogromů na židy. In: Národní politika, 11.11.1938, roč. 56, č. 

311, s. 1.; Řešení židovské otázky v Německu. In: Národní politika, 12.11.1938, roč. 56, č. 312, s. 1.; 

Ohlašování dalších opatření proti židům v Německu. In: Národní politika, 14.11.1938, roč. 56, č. 314, s. 1.; 

Židům zakázán vstup na německé vysoké školy. In: Národní politika, 15.11.1938, roč. 56, č. 315, s. 2.: 

Obhajoba pogromů na židy a otázka kolonií. In: Národní politika, 19.11.1938, roč. 56, č. 319, s. 1.; Na židy 

nebude platit v Berlíně ochrana nájemníků. In: Národní politika, 19.11.1938, roč. 56, č. 319, s. 1.; Pokuta 

Německým Židům jen miliarda marek. In: Národní politika, 20.11.1938, roč. 56, č. 320, s. 2.; V Německu 

nyní přijde na řadu židovský majetek pozemkový. In: Národní politika, 23.11.1938, roč. 56, č. 323, s. 2.; 

Prodávání židovských obchodů árijcům v Německu. In: Národní politika, 23.11.1938, roč. 56, č. 323, s. 1.; 

Protižidovská propagační akce v Německu zahájena. In: Národní politika, 24.11.1938, roč. 56, č. 324, s. 2.; 

Židé v Německu musí odvést 20% majetku. In: Národní politika, 24.11.1938, roč. 56, č. 324, s. 2. 
188 Snížení právního postavení italských židů. In: Národní politika, 11.11.1938, roč. 56, č. 311, s. 2.; 

Protižidovské výnosy v Itálii. In: Národní politika, 11.11.1938, roč. 56, č. 311, s. 1. 
189 Německo-židovský kapitál vyhoštěn z Bulharska. In: Národní politika, 16.11.1938, roč. 56, č. 316, s. 2. 
190 V Maďarsku zakázáno 45 židovských listů. In: Národní politika, 20.11.1938, roč. 56, č. 320, s. 2. 
191 Židovská otázka předmětem nových starostí velmocí. In: Národní politika, 17.11.1938, roč. 56, č. 317, s. 

1.; l.s., Bude zřízena zvláštní židovská republika?. In: Národní politika, 24.11.1938, roč. 56, č. 324, s. 3. 
192 „Palestinská sopka“ stále bouří. In: Národní politika, 31.10.1938, roč. 56, č. 300, s. 1. 
193 Židé odmítají palestinskou politiku anglické vlády. In: Národní politika, 11.11.1938, roč. 56, č. 311, s. 2. 
194 Židi do býv. německých kolonií. In: Národní politika, 17.11.1938, roč. 56, č. 317, s. 1.; Anglie otevře 

německým židům bývalou německou kolonii. In: Národní politika, 21.11.1938, roč. 56, č. 321, s. 1. 
195 Židé v Německu jen v určitých hodinách smějí na veřejnost. In: Národní politika, 1.12.1938, roč. 56, č. 

331, s. 3. 
196 Židé v Německu nesmějí řídit motorová vozidla. In: Národní politika, 4.12.1938, roč. 56, č. 334, s. 3. 
197 Naprosté odžidovštění německého hospodářství. In: Národní politika, 6.12.1938, roč. 56, č. 336, s. 1. 
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 Dne 6. prosince 1938 byla otištěna zpráva z palestinského území informující o vzniku 

československé osady u města Haifa, kterou založili přistěhovalci ze Slovenska a 

Podkarpatské Rusi198. Většina zpráv však byla stále výrazně negativních, ve smyslu 

postupujícího útlaku Židů napříč kontinenty. V Evropě bylo nadále monitorováno zhoršující 

se postavení Židů v Itálii199, Rumunsku200, Polsku201 či Gdaňsku202203. Z Afriky přišla zpráva 

o pokusu vyhodit do povětří synagogu v Johannesburgu a výhružkách většinové společnosti 

jihoafrickým Židům204. Státy Jižní a Střední Ameriky se dle publikovaných článků v Národní 

politice k židovským emigrantům stavěly ve většině případů pozitivně205. Političtí 

představitelé a občané Velká Británie a Spojených států amerických vyslovovali podporu 

německým židovským emigrantům, což bylo patrné z několika otištěných textů206.  

Dne 6. ledna 1939 byl na titulní straně ranního vydání otištěn text českého redaktora 

působícího ve Spojených státech amerických. Ten si všímal pozvolně se vzmáhajícího 

antisemitismu v řadách průměrných Američanů. Přestože ve Spojených státech amerických 

žilo více než pět miliónů Židů, z nichž podstatná část zastávala významné postavení, a 

vládou byly vynakládány nemalé finanční prostředky na podporu židovských přistěhovalců, 

část občanů nesouhlasila s touto politikou. V textu bylo uvedeno i několik antisemitských 

organizacích založených na americké půdě207. Pokud však tento text zasadíme do dobových 

                                                 
198 U Haify založena osada čsl. židů. In: Národní politika, 6.12.1938, roč. 56, č. 336, s. 3. 
199 Itálie zastavuje židovské listy. In: Národní politika, 1.12.1938, roč. 56, č. 331, s. 3.; Židé vyloučeni 

z italského novinářského svazu. In: Národní politika, 9.12.1938, roč. 56, č. 339, s. 2. 
200 Ročně 50.000 židů bude vystěhováno z Rumunska. In: Národní politika, 20.12.1938, roč. 56, č. 350, s. 2.; 

V Rumunsku se musí žid hned vystěhovat nebo bude zdaněn. In: Národní politika, 21.12.1938, roč. 56, č. 

351, s. 1.; Židovská otázka v Rumunsku. In: Národní politika, 29.12.1938, roč. 56, č. 358, s. 1. 
201 Židé jsou prý živlem oslabujícím vývoj národních sil. In: Národní politika, 22.12.1938, roč. 56, č. 352, s. 

1. 
202 Svobodné město Gdaňsk byl v tomto období polosuverénní městský stát, který vznikl na základě 

Versailleské smlouvy v roce 1920 a trval až do září 1939. Většina obyvatel bylo německé národnosti a od 

voleb v roce 1935 byla hlavní politickou silou strana NSDAP. 
203 Židé se vystěhují z Gdaňska. In: Národní politika, 20.12.1938, roč. 56, č. 350, s. 2.; Všeobecný odjezd 

židů z Gdaňska. In: Národní politika, 21.12.1938, roč. 56, č. 351, s. 2. 
204 Dynamitem proti Židům v Jižní Africe. In: Národní politika, 13.12.1938, roč. 56, č. 343, s. 1. 
205 100 židů jede Argentiny. In: Národní politika, 7.1.1939, roč. 57, č. 7, s. 1.; San Domingo přijme 100.000 

židů. In: Národní politika, 18.1.1939, roč. 57, č. 18, s. 2.; Francie usadí židovské uprchlíky na Guyaně. In: 

Národní politika, 20.1.1939, roč. 57, č. 20, s. 1. 
206 Americká anketa o židech. In: Národní politika, 10.12.1938, roč. 56, č. 340, s. 3.; Americká nóta o 

protižidovské politice odevzdána v Berlíně. In: Národní politika, 17.12.1938, roč. 56, č. 347, s. 2.; 

Mezinárodní půjčka na podporu evakuace židů z Německa. In: Národní politika, 17.12.1938, roč. 56, č. 347, 

s. 1.; Angličané dávají svoje zlato a šperky ve prospěch židů. In: Národní politika, 20.12.1938, roč. 56, č. 

350, s. 2.; Anglo-německé jednání o financování židovského vystěhovalectví. In: Národní politika, 

30.12.1938, roč. 56, č. 360, s. 2.; Rooseveltovo poselství Mussolinimu. In: Národní politika, 5.1.1939, roč. 

57, č. 5, s. 2. 
207 Rouček, J.S., Amerika na cestě k antisemitismu. In: Národní politika, 7.1.1939, roč. 57, č. 7, s. 1. 



47 

 

souvislostí, tak automaticky vyvstane otázka, zda to nebyla jen ukázka cílené protižidovské 

propagandy.  

V první polovině prosince 1938 byly uveřejněny dvě prohlášení politických 

představitelů druhé republiky. První byl přepis projevu prezidenta Emila Háchy, který se 

vyslovoval pro dobré styky s Německem. Mimo jiné se v něm dotkl i židovské otázky, která 

dle prezidentových slov nebyla na území Čech tak palčivým problémem, jako například na 

Slovensku nebo v Podkarpatské Rusi. Řešení židovské otázky pak viděl v nalezení cesty, 

která by vymezila úlohu židovstva uvnitř česko-slovenského národa208. Druhé bylo vládní 

prohlášení ze 14. prosince 1938, které se dotklo všech oblastí života, mimo jiné i uprchlíků 

z pohraničí, zvláště pak Židů. Předseda vlády Rudolf Beran v něm informoval, že cizí 

přistěhovalci nemohou najít svůj nový domov v rámci zmenšeného prostoru druhé 

republiky209. 

Ani v tomto období nezůstal Stanislav Nikolau nečinným. Jeho úvodník „Nežádáme 

nic nespravedlivého“ byl příkladem protižidovské propagandy, která se na stránkách 

Národní politiky více či méně vyskytovala od mnichovských událostí. Nikolau v něm 

popisoval Židy, kteří sice žili na území Česko-Slovenska od vzniku první republiky, ale kteří 

si stále uchovávali německé národní cítění. Tyto Židy, kteří působili ve všech odvětví 

druhorepublikového hospodářství, označoval za škůdce národa a volal po jejich odstranění. 

„ A my nežádáme nic nepřirozeného, aby tento živel byl odkázán do těch mezí, které mu 

přísluší…, aby nerozhodoval o hospodářském a politickém životě živel, který se k nám teprve 

před 20 lety přiznal, arci jen ke svému prospěchu.“210 

List Národní politika publikoval 1. ledna 1939 text reflektující stav uvnitř Strany 

Národní Jednoty. Ta si v souvislosti s hromadným přijímáním advokátů potvrdila zásadu, že 

do svých řad nebude přijímat Židy, aby byl zachován její národní a árijský ráz211.  

Dne 4. ledna 1939 reagovala redakce Národní politiky stručným textem na fakt, že 

se řešením židovské otázky v Česko-Slovensku zabývá i německý tisk. Berlínský list popsal 

situaci na území druhé republiky jako vážnou, kdy Židé měli stále velký vliv nejen 

v povoláních, jako bylo lékařství či advokacie, ale i uvnitř politických stran a na úřadech. 

Čeští Židé byli navíc obviňováni z úmyslného vnášení rozporů mezi Německo a Česko-

                                                 
208 President dr. Hácha pro přátelské styky se sousedy. In: Národní politika, 4.12.1938, roč. 56, č. 334, s. 2. 
209 Vládní prohlášení ve sněmovnách. In: Národní politika, 14.12.1938, roč. 56, č. 344, s. 2. 
210 NIKOLAU, S., Nežádáme nic nespravedlivého. In: Národní politika, 7.12.1938, roč. 56, č. 337, s. 2. 
211 Strana národní jednoty. In: Národní politika, 1.1.1939, roč. 57, č. 1, s. 7. 
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Slovensko. Na závěr tak autor podotýká, že vyřešením židovské otázky na území druhé 

republiky, dojde i ke zlepšení vztahů s Německem212. 

Počtem židovských lékařů v Čechách a na Moravě se Národní politika zabývala 

znovu 10. ledna 1939 v ranním vydání. Jak bylo patrné z již publikovaných článků, 

periodikum souhlasilo se znemožnění provozování lékařské praxe všem Židům. V tomto 

konkrétním textu pak bylo konstatováno, že židovských lékařů je na daném území dvacetkrát 

více, než je poměr celkový Židů a Čechů213. 

Problematikou nejen židovských emigrantů se Národní politika zabývala během 

ledna 1939 hned ve třech článcích. První informoval o rozhodnutí druhorepublikové vlády 

vystěhovat 10.000 uprchlíků do Jižní Ameriky. Jednalo se tak o první konkrétní krok 

vládního kabinetu k vyřešení židovské otázky v Česko-Slovensku, která měla dle autora 

textu podobu hospodářskou a sociální, nikoliv rasovou214. Druhý článek reflektoval vládní 

nařízení týkající se množství peněz a majetku, který si mohou vystěhovalci odvézt 

z republiky215. Poslední text rozebíral obecně situaci vystěhovalců, kdy židovští uprchlíci a 

demokratičtí Němci jen těžko hledali ve světě svůj nový domov. Před přistěhovalci se tak 

uzavíraly i jinak benevolentní anglosaské státy. Pokud byl příchod cizí emigrace v některých 

zemích povolen, byl podmíněn dovozem značného finančního obnosu216. 

S vystěhovalectvím souvisel i sloupek o Židech, kteří v Praze vyráběli a následně prodávali 

falešné pasy a další dokumenty. Tato podvodnická skupina byla po několika denním 

sledování dopadena a uvězněna217. 

 

5.1.3. Období 21. leden – 15. březen 1939 

 

Pokud byl v předchozím období zaznamenán pokles textů dotýkajících se židovské otázky, 

od konce ledna 1939 došlo k jejich opětovnému nárůstu.  

 Sloupek o tom, že česko-slovenská státní rada řešila židovskou otázku, přinesl deník 

Národní politika 29. ledna 1939. Nejen, že bylo probráno téma vystěhovalectví, ale bylo 

                                                 
212 Židovská otázka v Česko-Slovensku. In: Národní politika, 4.1.1939, roč. 57, č. 4, s. 1. 
213 MED., Lékařů-židů je u nás 20krát více než jim přísluší. In: Národní politika, 10.1.1939, roč. 57, č. 10, s. 

2. 
214 rč., První krok vlády v otázce židovské. In: Národní politika, 5.1.1939, roč. 57, č. 5, s. 1. 
215 rč., Kolik smějí vystěhovalci vyvézt peněz. In: Národní politika, 12.1.1939, roč. 57, č. 12, s. 2.;  
216 ok., Potíže s vystěhovalectvím. In: Národní politika, 12.1.1939, roč. 57, č. 12, s. 2. 
217 Š., Deset židů zatčeno v Praze. In: Národní politika, 11.1.1939, roč. 57, č. 11, s. 3. 
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vyhlášeno i povinné přezkoumání státního občanství218. Prováděcí nařízení k tomuto aktu 

bylo vydáno 15. února 1939. Přestože se oficiálně přezkoumání státního občanství týkalo 

veškerých uprchlíků, nejvíce mělo dopad právě na Židy, kteří přišli z pohraničí a na ty kteří 

nabyli českého občanství po roce 1918219. 

 Dne 1. února 1939 vyšel v Národní politice úvodník opět nazvaný „Židovská otázka“, 

tentokrát však od anonymního redaktora. Autor v něm označoval židovskou otázku jako 

nejpalčivější problém Evropy tehdejší doby. Antisemitismus rasový, který byl vidět 

v Německu a Itálii nebyl stejný s antisemitismem hospodářským, který se vyskytoval ve 

zbytku evropských států, druhou republiku nevyjímaje. Tudíž i židovská otázka v Česko-

Slovensku neměla být řešena na principech rasových, ale hospodářských a sociálních. Autor 

tak usoudil, že v první řadě bude nutné provést numerus clausus ve všech svobodných 

povoláních a urychlit židovskou emigraci. „Lze tedy u nás židovskou otázku vyřešiti zcela 

dobře na křesťanském základě, uspokojivě pro nežidovskou většinu, ale hlavně v klidu, bez 

otřesů a rušivých následků v naší politice a hospodářství.“220 

Následující den vyšel v ranním vydání článek s palcovým titulkem „Pracovní místa 

především pro naše státní příslušníky“, který se opět zabýval přezkoumáním státního 

občanství a problematikou emigrace221. S tím souvisely i texty, které popisovaly situaci 

židovských advokátů222 a lékařů. Klub advokátů a lékařů při Národní jednotě odsouhlasil 

společný postup v řešení židovské otázky, kdy obě skupiny budou ze svých řad i nadále 

vylučovat Židy223. Větší prostor dostala otázka působení židovských pracovníků ve 

svobodných povoláních v úvodníku Národní politiky 24. února 1939. Autor v textu 

informoval o nadbytku mladých českých právníků a lékařů, kteří jen těžko hledali uplatnění. 

Stalo se tak z důvodu velkého množství neárijců, kteří tato povolání vykonávali. Židovská 

otázka se tak musí řešit nejprve v těchto odvětvích, a to tím, že musí být co nejdříve proveden 

numerus clausus224.  

                                                 
218 Ministerská rada řešila židovskou otázku. In: Národní politika, 29.1.1939, roč. 57, č. 29, s. 2. 
219 -jbr-., Dnes bude vydáno prováděcí nařízení k přezkoumání státního občanství. In: Národní politika, 

15.2.1939, roč. 57, č. 46, s. 3.; -jbr-., Přezkoumání státního občanství se na Čechy, Slováky a Podkarpatorusy 

nevztahuje. In: Národní politika, 18.2.1939, roč. 57, č. 49, s. 4.; Přezkoumání státního občanství podléhá 

350.000 osob. In: Národní politika, 25.2.1939, roč. 57, č. 56, s. 4. 
220 -jtm-., Židovská otázka. In: Národní politika, 1.2.1939, roč. 57, č. 32, s. 1. 
221 Pracovní místa především pro naše státní příslušníky. In: Národní politika, 2.2.1939, roč. 57, č. 33, s. 1. 
222 Advokátní komora v Praze. In: Národní politika, 7.2.1939, roč. 57, č. 38, s. 4. 
223 uh., Schůze klubu advokátů při Národní jednotě. In: Národní politika, 3.2.1939, roč. 57, č. 34, s. 3. 
224 -jtm-. O budoucnost svobodných povolání. In: Národní politika, 24.2.1939, roč. 57, č. 55, s. 1. 
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Dne 1. března 1939 byl v listu Národní politika publikován poslední 

druhorepublikový sloupek od Stanislava Nikolau s názvem „Problém židovské emigrace“. 

V něm Nikolau souhlasil s prohlášením Adolf Hitlera, který označil otázku židovské 

emigrace za problém světový. I na území druhé republiky bylo usazeno mnoho židovských 

uprchlíků z okolních evropských států. Řešením byla emigrace těchto Židů, ovšem jen málo 

států uprchlíky stále přijímalo. Nikolau dokonce nesprávně předjímal osud Palestiny, když 

tvrdil, že se nikdy nestane novým domovem Židů a naopak na jejím území zbyde jen hrstka 

židovských obyvatel. Mezi země, které by mohly přijmout značnou část židovské emigrace 

tak řadil Severní Rhodesii225, státy Jižní Ameriky a Dominikánskou republiku, která byla 

ochotna přijmout 100.000 Židů. Ovšem i nadále bylo v Evropě několik miliónů nechtěných 

Židů, které žádná země nebyla schopna pojmout226. 

Následující den vyšel v deníku Národní politika text popisující postup 

druhorepublikové vlády při řešení židovské otázky, které v českém kontextu znamenalo 

„…odstranění nadměrného vlivu mezinárodního židovstva na národní hospodářství, a 

odstranění škodlivého vlivu na náš národní život.“ Židé tak měli být v druhorepublikovém 

veřejném životě zastoupeni na základě poměrnosti, což se začalo praktikovat. Jako příklad 

vládního postupu při řešení židovské otázky, pak autor uváděl židovskou emigraci, která 

v dané době opouštěla Česko-Slovensko či měnící se poměry v advokacii a lékařství227. 

Pokud bylo možné z publikovaných textů zaznamenat přiostření protižidovské 

politiky na území Čech a Moravy, tak na Slovensku byla židovská otázka řešena ještě 

razantněji228. Přestože na Slovensku platily celorepublikové zákony, slovenské politické 

špičky volaly po větší razantnosti, hlavně co se omezení účasti Židů na hospodářském životě 

týkalo229. Mnoho slovenských Židů tak raději volilo emigraci, často na území Palestiny230. 

Tak jako v tomto období došlo k nárůstu textů věnujících se židovské problematice 

na území druhé republiky, navýšil se i počet článků reflektujících situaci v zahraničí.  

                                                 
225 Severní Rhodesie je starý název dnešní Zambie. 
226 NIKOLAU, S., Problém židovské emigrace. In: Národní politika, 1.3.1939, roč. 57, č. 60, s. 1. 
227 Vláda plní svůj program. In: Národní politika, 2.3.1939, roč. 57, č. 61, s. 2. 
228 -vh-., Židovští žáci musí opustit slovenské školy. In: Národní politika, 22.2.1939, roč. 57, č. 53, s. 4. 
229 Rč., Předseda slovenské vlády o židovském zákonu. In: Národní politika, 11.2.1939, roč. 57, č. 42, s. 2. 
230 Viz Židé z východního Slovenska odcházejí do Palestiny. In: Národní politika, 24.2.1939, roč. 57, č. 55, s. 

2. 
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Palestina, jakožto potencionální nový domov pro světové židovstvo se zmítala 

v bojích231 a ani světové mocnosti již nedeklarovaly sionistům plnou podporu232. 

V Maďarsku byly vydány nové protižidovské zákony, které měly vést k ostrakizaci Židů233. 

Situace v Polsku se pro Židy taktéž nevyvíjela pozitivně. První přišlo na řadu sčítání 

židovských obyvatel234, proti čemuž se polští Židé ohrazovali235, ovšem většinová 

společnost, spolu se zástupci z řad advokátů, pro ně požadovala zbavení občanských práv236. 

Svobodné město Gdaňsk, zcela pod vládou nacistického Německa, přistupovalo k ještě 

tvrdším opatřením, kdy Židé byli z města násilně vyváženi237 a jejich práva byla potlačena 

na minimum238. Nejhorší situace byla pro Židy v Německu. Nejen, že docházelo k jejich 

každodenní šikaně239, ale byla omezována jejich základní práva vykonávat některá 

povolání240 a byl vyvíjen silný tlak ze strany nacistické vlády na jejich emigraci241. 

Stupňování protižidovské propagandy se nevyvarovaly, jakožto součást Říše, ani Sudety242. 

 

  

                                                 
231 Arabové nejsou proti židům, ale proti politickému sionismu. In: Národní politika, 1.2.1939, roč. 57, č. 32, 

s. 3.; Arabové protestují proti usazení židů v Palestině. In: Národní politika, 11.2.1939, roč. 57, č. 42, s. 2.; 

Kop., Arabové žádají z Palestiny svobodný arabský stát. In: Národní politika, 13.2.1939, roč. 57, č. 44, s. 2.; 

Arabští teroristi zabili židovskou ženu a její tři děti. In: Národní politika, 1.3.1939, roč. 57, č. 60, s. 3. 
232 Anglie hledá v Palestině kompromisní řešení. In: Národní politika, 3.2.1939, roč. 57, č. 34, s. 1.; Židé 

přeruší styky s britskou vládou. In: Národní politika, 2.3.1939, roč. 57, č. 61, s. 2. 
233 Protižidovské zákony v Maďarsku zostřeny. In: Národní politika, 25.1.1939, roč. 57, č. 25, s. 2.: Před 

synagogou v Budapešti hozeny dva granáty. In: Národní politika, 4.2.1939, roč. 57, č. 35, s. 3.; Třenice mezi 

maďarskými a židovskými vysokoškoláky. In: Národní politika, 15.3.1939, roč. 57, č. 74, s. 3. 
234 Kolik je židů v Polsku?. In: Národní politika, 4.2.1939, roč. 57, č. 35, s. 2. 
235 Protestní projevy polských židů. In: Národní politika, 7.2.1939, roč. 57, č. 38, s. 3. 
236 Polští advokáti žádají, aby židé v Polsku byli zbaveni občanských práv. In: Národní politika, 26.2.1939, 

roč. 57, č. 57, s. 3. 
237 V zapečetěných vagonech se stěhují židé z Gdaňska. In: Národní politika, 28.1.1939, roč. 57, č. 28, s. 1. 
238 V Gdaňsku zrušeno 43 židovských obchodů. In: Národní politika, 1.2.1939, roč. 57, č. 32, s. 2.; Židovští 

advokáti v Gdaňsku jen pro židy. In: Národní politika, 4.2.1939, roč. 57, č. 35, s. 3.; Norimberské zákony 

v Gdaňsku. In: Národní politika, 8.2.1939, roč. 57, č. 39, s. 2.; Koncentrační tábor pro židy i v Gdaňsku. In: 

Národní politika, 22.2.1939, roč. 57, č. 53, s. 1. 
239 Předpisy, které byly v Německu vydány o změnách osobních jmen. In: Národní politika, 29.1.1939, roč. 

57, č. 29, s. 5.; Zákonem zakázaná příjmení pro židy v Německu. In: Národní politika, 9.2.1939, roč. 57, č. 

40, s. 1.; Arisace v Německu pokračuje. In: Národní politika, 61.2.1939, roč. 57, č. 47, s. 1.; Židé nesmějí 

býti členy evangelické církve v Německu. In: Národní politika, 14.3.1939, roč. 57, č. 73, s. 2. 
240 Židé v Německu vypuzeni z lékárnictví. In: Národní politika, 2.2.1939, roč. 57, č. 33, s. 2.; Svoboda 

léčení německými lékaři omezena. In: Národní politika, 17.2.1939, roč. 57, č. 48, s. 3. 
241 Kancléř Hitler žádá kolonie a zničení židovského vlivu v Evropě. In: Národní politika, 31.1.1939, roč. 57, 

č. 31, s. 1.; Konečná opatření pro vystěhování židů z Německa. In: Národní politika, 10.3.1939, roč. 57, č. 

69, s. 3. 
242 Soupis neárijského majetku v sudetoněmeckém území. In: Národní politika, 28.1.1939, roč. 57, č. 28, s. 

8.; Říšský zákon o právu změn příjmení platí i pro Sudety. In: Národní politika, 3.2.1939, roč. 57, č. 34, s. 4.; 

Poárijštění sudetského území. In: Národní politika, 10.2.1939, roč. 57, č. 41, s. 1. 
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5.2. České slovo 

 

První číslo deníku České slovo vyšlo 1. března 1907 v Praze. Majitelem a vydavatelem listu 

byla Tiskárna národně socialistického dělnictva, která roku 1910 změnila svůj název na 

Melantrich, grafický a umělecký ústav národně sociální strany243. Odpovědným redaktorem 

byl v době založení Jiří Pichl244 a mezi redaktory mimo jiné patřil Jiří Stříbrný. České slovo 

bylo vydáváno jako ústřední tiskový orgán České strany národně sociální, která byla roku 

1926 přejmenována na Československou stranu národně socialistickou245. 

 Po vypuknutí první světové války bylo od 2. září do 13. září 1914 vydávání Českého 

slova nejprve pozastaveno, 14. září 1914 pak zcela zakázáno. Jeho nástupcem se stal deník 

Naše slovo, který však taktéž přestal od 10. května 1915 bez jakéhokoliv oznámení vycházet. 

Obnovení se redakce Českého slova dočkala až po vyhlášení první republiky v roce 1918246. 

 Periodikum České slovo, jakožto ústřední orgán národních socialistů, bylo 

propagátorem hradní politiky a zastáncem jak T. G. Masaryka, tak především Edvarda 

Beneše. Ve svých textech zdůrazňovalo československý nacionalismus a přiklánělo se 

k dělnickému hnutí247. 

České slovo vycházelo dvakrát denně, a to ráno a v podvečer. Náklady jednotlivých 

listů z roku 1935 byly 20 tisíc výtisků pro ranní vydání Českého slova a 530 tisíc výtisků 

pro Večerník, který byl i historicky (v druhé polovině 20. let 20. století) nejrozšířenějším 

listem v Čechách248. V nedělním vydání, které vycházelo pouze ráno, byla oblíbená příloha 

Malý a bytový oznamovatel a zábavná příloha pro děti Kvítko. V pondělí naopak vycházel 

jen Večerník. 

Ve sledovaném období, tedy během druhé republiky, byl šéfredaktorem Českého 

slova Karel Zdeněk Klíma249 a ranní vydání Českého slova stálo 50 haléřů. 

                                                 
243 Název Melantrich byl zvolen podle jména významného českého renesančního nakladatele Jiřího 

Melantricha z Aventina. Podnik přijal i Melantrichovo heslo: „Nepodlehne ohni ani meči“. 
244 Jiří Pichl byl novinář, předseda Syndikátu československých novinářů a politik, senátor Národního 

shromáždění za Československou stranu národně socialistickou.  
245 KŘIVÁNKOVÁ, A. (1979). Přehled dějin české žurnalistiky: Učeb. text: Určeno pro posl. fak. 

žurnalistiky. 5. díl, K vývoji českého tisku na přelomu 19. a 20. století. Praha: SPN, s. 53. 
246 KŘIVÁNKOVÁ, A. (1979). cit.d., s. 74. 
247 BERÁNKOVÁ, M.; KŘIVÁNKOVÁ, A.; RUTTKAY, F. (1988). cit.d., s. 164. 
248 Tamtéž, s. 162-163. 
249 Karel Zdeněk Klíma náležel mezi přední žurnalisty 20. a 30. let 20. století. V letech 1927 až 1930 zastával 

funkci šéfredaktora Lidových novin a od roku 1930 až do vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl 

šéfredaktorem Českého slova. Jeho názory byly orientovány na hradní politiku a patřil k těm, kteří 
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Inzerce se uvnitř listu nacházela poměrně v hojném množství a to především na české 

výrobky. Inzerována zde byla například Bílinská kyselka, pastilky Angiolky či nově 

postavený obchodní dům Bílá labuť v ulici Na poříčí. Opět zde platilo, že co je české, to je 

dobré a bylo odmítáno vše cizí. Tímto heslem se řídilo i publikované prohlášení majitelů 

Domu jakostních látek: Prokop a Čáp. Ti odmítali tvrzení, že jsou financováni židovským 

kapitálem a naopak se proklamovali za národně uvědomělé Čechy a árijce250. Takovéto 

prohlášení však nebylo ojedinělé. O několik čísel dále se Bratři Zikmundové, akciová 

společnost pro výrobu a obchod s minerálními oleji, obhajovala před čtenáři, že jsou 

podnikem ryze českým a křesťanským251.  

 Po druhé světové válce přestalo České slovo vycházet a jeho nástupcem se stal deník 

Svobodné slovo, který byl vydáván od roku 1945 do roku 1996. Jeho vydavatelem byl stejně 

jako u Českého slova Melantrich, sídlící na Václavském náměstí v Praze. Svobodné slovo, 

jakožto ústřední tiskový orgán Československé strany socialistické, patřilo mezi hlavní 

periodika vycházející v době socialismu. 

 

5.2.1. Období 1. říjen – 30. listopad 1938 

 

Okamžitě po přijetí mnichovského diktátu byly v Českém slovu publikovány články 

negativně se vymezující proti tomuto aktu. Vina za nucenou kapitulaci Československa byla 

svalována na západní mocnosti a Německo. Zároveň však byly otiskovány texty zaměřené 

na budoucí podobu nového státu, kdy byl kladen důraz na národní ráz a očištění republiky 

od všech cizích vlivů. O tom svědčil i článek z 10. října 1938 s názvem „Cizí živel bude 

vykázán“, který apeloval na uprchlíky z pohraničí, aby se vrátili zpět do svých původních 

domovů. Přitom nebylo možné dělat žádné rozdíly, takže i uprchlíci oplývající značným 

majetkem museli vnitrozemí co nejrychleji opustit a nezabírat tak místo zde dlouhodobě 

usazených Čechům252. 

 Otázkou uprchlíků z pohraničí a vystěhovalectvím obecně se zabýval i sloupek 

publikovaný o čtyři dny později na první straně ranního vydání. Hlavní požadavek 

                                                 
upozorňovali na nebezpečí fašismu. Po okupaci se přidal do řad odboje a v roce 1942 byl zatčen gestapem a 

deportován do věznice v Terezíně, kde byl umučen. 
250 Pravdou proti lžím. In: České slovo, 13.11.1938, roč. 30, č. 267, s. 5. 
251 Jsou >BZ< židi?. In: České slovo, 20.11.1938, roč. 30, č. 273, s. 7. 
252 K., Cizí živel bude vykázán. In: České slovo, 10.10.1938, roč. 30, č. 237, s. 4. 
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vyplývající z textu se zaměřoval na mezinárodní součinnost v řešení situace německých a 

židovských uprchlíků, kterým mělo být umožněno emigrovat, nejen do okolních států, ale i 

do zbytku světa. Proto by měly být pro Československo stanoveny liberální vystěhovalecké 

kvóty, nebo mu přiděleno koloniální území, kam budou uprchlíci přesunuti253. 

 Problematiku nečeských emigrantů do vnitrozemí reflektovalo i prohlášení 

organizace českých Židů. Svaz Čechů-židů, jakožto ústředí všech občanů české národnosti 

židovského původu, souhlasil se stanovisky českých obcí a měst, aby se vláda postarala o 

vystěhování cizích živlů, které ohrožovaly národní ráz, potažmo existenci Čechů bez rozdílu 

vyznání z území druhé republiky254. 

 Do konce října 1938 pak postupně v Českém slovu vyšlo na deset článků 

zabývajících se situací židovských uprchlíků v Československu255. Z několika textů byla 

patrná tendence sympatizovat s českými Židy vyhnanými z pohraničí, jakožto s příslušníky 

českého národa.  

 Texty reflektující situaci Židů za hranicemi druhé republiky vycházely během října 

a listopadu 1938 v poměrně velkém množství. Stejně jako v dalších periodikách byla 

podrobněji rozebírána protižidovská opatření v Itálii256 a Německu257 a situace na území 

Palestiny258. 

 Zcela zásadní dopad na zpravodajství měl atentát na německého diplomata v Paříži 

Ernsta von Ratha 7. listopadu 1938. Stejně jako další analyzovaná periodika, i redakce 

Českého slova tuto událost a její následky popisovala v mnoha textech. Z těch 

                                                 
253 Ah., Kam s přebytky obyvatel?. In: České slovo, 14.10.1938, roč. 30, č. 241, s. 1. 
254 Národní ráz státu bděle chránit. In: České slovo, 20.10.1938, roč. 30, č. 246, s. 3. 
255 Kda., Zoufalá situace 156 židovských rodin. In: České slovo, 21.10.1938, roč. 30, č. 247, s. 3.; Židé táboří 

na polích. In: České slovo, 21.10.1938, roč. 30, č. 247, s. 4.; x., Soustředění židovských uprchlíků. In: České 

slovo, 22.10.1938, roč. 30, č. 248, s. 2.; Na padesát tisíc židů chce do ciziny. In: České slovo, 25.10.1938, 

roč. 30, č. 250, s. 1.; hk., Prvých 550 emigrantů opouští Československo. In: České slovo, 26.10.1938, roč. 

30, č. 251, s. 1.; lkš., Kde je nejvíc židovského obyvatelstva. In: České slovo, 27.10.1938, roč. 30, č. 252, s. 

3.; hk., 10.000 uprchlíků odejde z Československa. In: České slovo, 28.10.1938, roč. 30, č. 253, s. 6.; la., 

Židé ze Sudet zachránili 700 miliónů. In: České slovo, 29.10.1938, roč. 30, č. 254, s. 3.; hk., Odjezd 

emigrantů z Československa pokračuje. In: České slovo, 30.10.1938, roč. 30, č. 255, s. 3.; V historických 

zemích je Čechů-židů 42.000. In: České slovo, 5.11.1938, roč. 30, č. 260, s. 3. 
256 Itálie uzákonila opatření proti židům. In: České slovo, 8.10.1938, roč. 30, č. 236, s. 3.; Židé v Itálii 

vyloučeni z burzy. In: České slovo, 16.10.1938, roč. 30, č. 243, s. 1.; Co vše je zakázáno Židům v Itálii. In: 

České slovo, 11.11.1938, roč. 30, č. 265, s. 3.; Italští židé zbaveni pozemků. In: České slovo, 16.11.1938, roč. 

30, č. 269, s. 2.; Itálie se zbaví cizinců. In: České slovo, 21.11.1938, roč. 30, č. 273, s. 2. 
257 Židé nesmějí do vysokých škol. In: České slovo, 15.11.1938, roč. 30, č. 242, s. 3.; Židé nesmějí být v říši 

advokáty. In: České slovo, 16.10.1938, roč. 30, č. 243, s. 2.; Německo samo hledá židům místo ve světě. In: 

České slovo, 22.11.1938, roč. 30, č. 274, s. 3.; 160 000 židů prchá z Německa. In: České slovo, 30.11.1938, 

roč. 30, č. 281, s. 3. Židé v Německu varováni. In: České slovo, 30.11.1938, roč. 30, č. 281, s. 2. 
258 Arabské ultimatum Anglii a židům. In: České slovo, 11.10.1938, roč. 30, č. 265, s. 1.; Palestina útočištěm 

židovského národa. In: České slovo, 12.11.1938, roč. 30, č. 266, s. 2. 
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nejpodstatnějších je možné vyzdvihnout článek „Tisíce Židů budou tvrdě pykat“, který 

informoval o zákazu židovského tisku a židovských organizací v Německu, jakožto reakci 

na daný čin259. Dne 10. listopadu 1938 pak České slovo přineslo zprávu o protižidovských 

pogromech260, které se udály na území Německa. Jednalo se především o drancování 

židovských obchodů, o vypalování synagog a zatýkání německých Židů261. Text 

„Goeringova trestná tažení proti židům“ vyobrazoval situaci, která v Německu nastala poté, 

co diplomat von Rath zranění podlehl. Německým Židům jako celku byla udělena pokuta 

jedna miliarda říšských marek, která měla připadnout státu. Židům byl dále zakázán vstup 

do biografů a divadel a od ledna 1939 nemohli dále podnikat262. 

 I během měsíce listopadu roku 1938 se České slovo zabývalo židovskou otázku na 

území druhé republiky. Dne 10. listopadu 1938 přinesla redakce zprávu o požadavku 

zavedení kvót pro židovské advokáty, který byl publikován o den dříve v Lidových 

novinách. Numerus clausus v advokacii byl připravován ministerstvem spravedlnosti a jeho 

úkolem bylo zajistit místa mladým Čechům a omezit vykonávání praxe nově příchozím 

právníkům ze zabraného území263.  

 Jako příklad protižidovských výpadů na území Sudet, posloužil text pojednávající o 

skupině 26 Židů, kteří byli nuceni opustit Chomutov. Článek podrobně popisoval, jakými 

útrapami Židé prošli, ať už se jednalo o nadávky, bití či násilný odvoz z Chomutova na 

novou Československou hranici, odkud se museli plazit přes hraniční čáru směrem do Loun, 

kde byli teprve ošetřeni. Většinou se jednalo o starší, nemajetné židovské příslušníky, na 

kterých si nenávist vybilo až několik tisíc chomutovských občanů264. Osudem vyhnaných 

sudetských Židů se zabýval i text vydaný 18. listopadu 1938, který pojednával o skupině 

Židů, kteří museli přežívat na „území nikoho“ mezi československou a říšskou hranicí265, či 

článek „Židé bloudí na hranici“ zabývající se uprchlými Židy z Domažlicka266. 

 Sloupek „O rozumný program“ publikovaný na stránkách Českého slova profesorem 

Janem Mertlem267 vyzdvihoval nový politický program druhé republiky. Ten se zabýval 

                                                 
259 Tisíce Židů budou tvrdě pykat. In: České slovo, 9.11.1938, roč. 30, č. 263, s. 2. 
260 Dnes obecně označovaných jako Křišťálová noc. 
261 Synagogy v plamenech, majetek židů ničen. In: České slovo, 11.11.1938, roč. 30, č. 265, s. 1. 
262 Goeringova trestná nařízení proti židům. In: České slovo, 13.11.1938, roč. 30, č. 267, s. 1. 
263 hk., Numerus Clausus v advokacii?. In: České slovo, 10.11.1938, roč. 30, č. 264, s. 6. 
264 kda., Útěk židů z Chomutova do Loun. In: České slovo, 11.11.1938, roč. 30, č. 265, s. 2. 
265 Sudetští židé za dráty u našich hranic. In: České slovo, 18.11.1938, roč. 30, č. 271, s. 3. 
266 Židé bloudí na hranici. In: České slovo, 19.11.1938, roč. 30, č. 272, s. 4. 
267 Prof. Jan Mertl byl sociolog a politolog, který prosazoval zjednodušení prvorepublikového stranického 

systému a zavedení většinového volebního systému. Po druhé světové válce obviněn z kolaborace a tím 

pádem vyhoštěn z vědeckého i veřejného života, viz NEŠPOR, Z. R. (2012). Jan Mertl: sociolog-kolaborant, 



56 

 

všemi aspekty veřejného života a nevynechával ani řešení židovské otázky. Profesor Mertl 

pak soudil, že tento problém je časový a že jeho řešení musí být čistě praktické z hlediska 

ochrany domácího pracovního trhu, ne z hlediska národnostního268. 

 Dne 27. listopadu 1938 vyšel v ranním vydání článek popisující vznik Strany Národní 

jednoty, která zaznamenala obrovský úspěch a velké množství uchazečů o členství. To však 

bylo udělováno jen příslušníkům české národnosti. Němci a Židé se členy SNJ stát 

nemohli269.  

 

5.2.2. Období 1. prosinec 1938 – 20. leden 1939 

 

V prosinci 1938 a lednu 1939 byl oproti předchozím dvěma měsícům znatelný úbytek textů 

zabývajících se židovskou otázkou. Nejvíce se v Českém slovu opět objevovaly články 

popisující situaci židovských uprchlíků, které bylo potřeba vystěhovat do zahraničí. Mezi 

takové texty patřil i článek „Západ maří odjezd židů“, kde se anonymní redaktor pohoršoval 

nad tím, jak se Velká Británie, Spojené státy či Palestina k židovským emigrantům 

zachovaly. Na jednu stranu jim udělily poměrně vysoké počty volných míst, ale na stranu 

druhou stanovily velký finanční obnos, který každý židovský vystěhovalec musel do své 

nové domoviny přivést. Tyto valuty by pak emigrantům musel darovat Česko-slovenský stát, 

který však takovým obnosem neoplýval270.  

 Kromě problematiky emigrantů se na území druhé republiky řešil i problém 

zastoupení Židů v některých povoláních271. K této otázce se postavil čelem i svaz Čechů-

židů, který publikoval 2. prosince 1938 text o možnosti převrstvení Židů ve smyslu, že mladá 

židovská generace bude cíleně umísťována do povolání, která dříve nebyla jejich hlavní 

doménou v souladu s většinovým míněním. Měla by tak odpadnout výtka o větším počtu 

Židů v určitých profesích272.  

                                                 
nebo oběť okolností?. In. Sociologický časopis, roč. 48, č. 2, s. 343–365. Dostupné na WWW: 

<http://sreview.soc.cas.cz/uploads/b785be0db7e424fdd97f0831ddbe2e83eedfc94c_Jan%20Mertl%202012-2-

5.pdf> 
268 MERTL, J. O rozumný program. In: České slovo, 16.11.1938, roč. 30, č. 269, s. 1. 
269 n., Jen příslušníci české národnosti do strany Národní jednoty. In: České slovo, 27.11.1938, roč. 30, č. 

279, s. 6. 
270 -in., Západ maří odjezd židů. In: České slovo, 1.12.1938, roč. 30, č. 282, s. 3. 
271 Jednalo se především o svobodná povolání, jako advokacie, či lékařství a dále drobné podnikání. 
272 Převrstvení židů. In: České slovo, 2.12.1938, roč. 30, č. 283, s. 3. 
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 Židovští obchodníci však nebyli vnímáni jen v negativním světle. Sloupek ze 7. ledna 

1939 vypovídal dokonce o opaku. Jeho autor v něm povzbuzoval české podnikatele, že je 

mnoho, co se mohou od židovských obchodníků naučit. „Žid nehledí na výši zisku, ale dbá 

všemožně toho, aby dosáhl velkého obratu a neúnavně se stará o udržení zákazníka a získává 

stále nové. Žádáme-li nějakou maličkost u žida, třeba ji nemá, hledí ji obstarat, i kdyby ji 

měl sám nakupovat u konkurence.“273 

Velkým tématem pro deníky tehdejší doby byl i židovský majetek. Dne 12. prosince 

1938 vydala redakce Českého slova sloupek, který informoval o nuceném soupisu 

židovského majetku v Sudetech274. Židovské jmění se stalo důležitým faktorem i na území 

Německa. Texty „Každý žid smí z Německa jen s balíkem zboží“275, či „Jak Německo 

umožní židům vystěhovat se s majetkem“276 jen ilustrovaly skutečnou situaci, kdy si 

Německo přivlastňovalo majetek vystěhovaných Židů.  

Na přelomu let 1938 a 1939 byly publikovány i články popisující protižidovskou 

propagandu za hranicemi druhé republiky. Nejen, že byl reflektován stav v Německu277, ale 

zhoršení poměrů vůči Židům nastalo napříč Evropou. Zprávy z Rumunska informovaly o 

narůstající vlně antisemitismu278, v Maďarsku byly přijímány nové protižidovské zákony279 

a v Polsku bylo naplánováno vyloučení Židů z veřejného života280.  

Problematika, která byla v Českém slovu zachycena nejvíce z analyzovaných 

periodik, tedy otázka vystěhovalectví, byla reflektována i v lednových číslech. Ve dnech 8. 

a 13. ledna 1939 byly publikovány dva články týkající se německé a židovské emigrace. 

Text „Vystěhovalectví na novém podkladě“ vyzdvihoval práci Ústavu pro péči o uprchlíky, 

který pomohl již přes dvěma tisícům uprchlíků opustit republiku. Kromě emigrace do Velké 

Británie a Spojených států amerických byla možnost vystěhování i do jihoamerických států 

                                                 
273 Budujme a nebědujme. In: České slovo, 7.1.1939, roč. 31, č. 6, s. 1. 
274 -ý., V Sudetech soupis jmění Židů. In: České slovo, 12.12.1938, roč. 30, č. 292, s. 3. 
275 Každý žid smí z Německa jen s balíkem zboží. In: České slovo, 14.12.1938, roč. 30, č. 294, s. 3. 
276 Jak Německo umožní židům vystěhovat se s majetkem. In: České slovo, 18.12.1938, roč. 30, č. 298, s. 2. 
277 Na omezeném prostoru není místo pro židy. In: České slovo, 7.12.1938, roč. 30, č. 288, s. 2.; Německá 

společnost na vývoz židů. In: České slovo, 21.12.1938, roč. 30, č. 300, s. 2.; Nechá západ německé židy na 

holičkách?. In: České slovo, 22.12.1938, roč. 30, č. 301, s. 3.; Židé v Berlíně vypověděni z árijských domovů. 

In: České slovo, 29.12.1938, roč. 30, č. 307, s. 2 
278 V Rumunsku se opět vzmáhá protižidovské hnutí. In: České slovo, 1.12.1938, roč. 30, č. 282, s. 2.; Jak se 

chce Rumunsko zbavit židů. In: České slovo, 11.12.1938, roč. 30, č. 292, s. 1.; Rumunsko se zbavuje židů. 

In: České slovo, 20.12.1938, roč. 30, č. 299, s. 2. 
279 Maďarsko řeší židovskou otázku. In: České slovo, 24.12.1938, roč. 30, č. 303, s. 2.; Nové židovské 

zákony v Maďarsku. In: České slovo, 24.12.1938, roč. 30, č. 303, s. 2. 
280 Rozdělení obyvatel na tři skupiny. In: České slovo, 6.1.1939, roč. 31, č. 5, s. 2,; Jednání o polských židech 

přerušeno. In: České slovo, 12.1.1939, roč. 31, č. 10, s. 1. 
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či Palestiny281. Druhý článek popisoval těžkosti, s kterými jsou židovští emigranti 

umisťováni do ostatních zemí. Důvodem byla především jejich volba povolání, kdy 

intelektuálů a obchodníků měly státy, které sloužily jako cílové destinace, nadbytek282.  

 

5.2.3. Období 21. leden – 15. březen 1939 

 

Dne 21. ledna 1939 se ministr zahraničí František Chvalkovský vrátil ze své cesty do 

Berlína, kde mu bylo předloženo několik požadavků na změnu jak zahraniční, tak domácí 

politiky. Jedním z nich bylo i rychlejší a razantnější vyřešení židovské otázky v Česko-

Slovensku. Některá periodika se tomuto požadavku přizpůsobila více, jiná méně. 

V periodiku České slovo můžeme v tomto období zaznamenat odklon od textů, které se 

zastávaly Židů a naopak se v něm objevovaly i některé články zdůrazňující nutnost jejich 

emigrace. 

 Dne 27. ledna 1939 vyšly hned dva texty dotýkající se židovské otázky na území 

druhé republiky. První pojednával o požadavku advokátů, aby bylo všem židovským 

právníkům zakázáno vykonávat právo ve státních a samosprávních úřadech a podnicích283. 

Článek „Pensionování státních zaměstnanců“ pojednával primárně o pensionování úředníků 

a úřednic nad 60, respektive 55 let. Nicméně mezi řádky v něm bylo možné číst o možném 

odvolání židovských úředníků na trvalou výslužbu, což bylo potvrzeno přijetím vládního 

nařízení ten samý den284. 

 I další nařízení vlády bylo šířeno dobovým tiskem. Jednalo se o revizi státního 

občanství, kdy každý obyvatel žijící na území druhé republiky, pokud chtěl získat česko-

slovenské občanství, musel prokázat, že je Čech, Slovák nebo Rusín285. Tento výnos se ve 

velké míře dotkl právě příslušníků židovské menšiny286. S tím úzce souvisela i problematika 

vystěhovalectví, která byla podrobněji rozebrána v textu „Odchod emigrace-nezbytnost 

                                                 
281 hk., Vystěhovalectví na novém podkladě. In: České slovo, 8.1.1939, roč. 31, č. 7, s. 7. 
282 da., V popředí zájmu jsou možnosti vystěhovalecké. In: České slovo, 13.1.1939, roč. 31, č. 10, s. 9.  
283 of., Právníci o svých požadavcích. In: České slovo, 27.1.1939, roč. 31, č. 22, s. 1. 
284 TNK., Pensionování státních zaměstnanců. In: České slovo, 27.1.1939, roč. 31, č. 22, s. 2. 
285 Revize státního občanství se netýkala osob, které podle přezkoumatelných znaků, mezi které se řadilo 

přihlášení k česko-slovenské národnosti při sčítání lidu v roce 1930, případně školského vzdělání, účasti na 

kulturních i jiných institucích a podobně byli Čechy, Slováky nebo Rusíny. Viz hk., O přezkoumání státního 

občanství. In: České slovo, 21.2.1939, roč. 31, č. 43, s. 6.; vjev., Revise státního občanství. In: České slovo, 

3.3.1939, roč. 31, č. 51, s. 8. 
286 Viz Revise státního občanství a emigrantů. In: České slovo, 2.2.1939, roč. 31, č. 27, s. 1. 
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doby“. V tomto článku byl na první pohled patrný příklon redakce Českého slova k vládní 

politice, kdy autor obhajoval nutnost emigrace Židů z Česko-Slovenska. Židé, kteří získali 

státní občanství po roce 1918, nejsou dostatečně národně uvědomělí, a proto musí republiku 

opustit287.  

Na tento článek pak navazuje sloupek poslance Aloise Neumana288 otištěný na první 

straně ranního vydání ze 14. února 1939. Poslanec strany Národní jednoty Neuman v něm 

přesvědčoval čtenáře, že je potřeba býti egoisty a bránit národní myšlenku, nikoliv se ohlížet 

na ostatní. „Chceme být platným činitelem lidské společnosti, a proto se sobeckou vášní 

budeme si hájit a dobývat vše, co je nutno k životu a rozvoji našeho národa. Nežádáme 

cizího, žádáme spravedlnost.“289 

 Text v podobném duchu vyzdvihující národní cítění, byl publikován v Českém slovu 

1. března 1939. Jeho autorem byl Vratislav Bušek290, který kladl důraz na křesťanský ráz 

česko-slovenského národa. Zároveň obhajoval protižidovskou propagandu v Německu, když 

psal, že německý národ pouze propaguje myšlenku sebeurčení a životního prostoru ve 

střední Evropě. V tomto bodě taktéž přisuzoval druhé republice život ve stínu Německa, 

které bylo nutné brát jako bratra a s kterým musíme žít v míru291. 

 Židovská otázka a její řešení, jakožto obecný fenomén, byla rozebrána, jak v ranním, 

tak večerním vydání Českého slova 2. března 1939. V daném textu redakce konstatovala, že 

v židovských rukou je třetina národního majetku. Řešení židovské otázky na území druhé 

republiky tak znamenalo především odstranění nadměrného vlivu Židů na česko-

slovenského hospodářství a národního života obecně. Zastoupení Židů v hospodářství tak 

mělo být zredukováno na základě proporcionality. „Nepronásledujeme člověka, protože je 

židem. Ale u nás nebude a nesmí míti neárijský živel víc práv a vlivu, než lze z důvodu 

národních, hospodářských a sociálních snésti.“ Na druhou stranu však redakce uznala, že 

                                                 
287 el., Odchod emigrace-nutnost doby. In: České slovo, 3.2.1939, roč. 31, č. 28, s. 1. 
288 Alois Neuman se stal poslancem Národního shromáždění v roce 1935, jakožto člen Československé strany 

národně socialistické, později strany Národní jednoty. Mezi lety 1937 až 1939 byl starostou Českých 

Budějovic. Po vyhlášení protektorátu byl vězněn v nacistickém koncentračním táboře, po skončení druhé 

světové války se vrátil do politiky. Během únorového převratu v roce 1948 patřil v rámci národně 

socialistické strany ke stoupencům spolupráce s komunisty, kteří stranu ovládli. Poslancem byl až do roku 

1976. 
289 NEUMAN, A. Svatý egoismus národa. In: České slovo, 14.2.1939, roč. 37, č. , s. 1. 
290 Vratislav Bušek byl odborník na církevní právo a vysokoškolský pedagog působící na univerzitách 

v Bratislavě, Brně a Praze. Během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře v Mauthausenu, 

v roce 1948 emigroval do Spojených států amerických. 
291 BUŠEK, V. Náš národní program. In: České slovo, 1.3.1939, roč. 31, č. 50, s. 1. 
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existovaly i asimilované židovské rodiny, které žily v souladu s českými zájmy. Proto bylo 

nutné židovskou otázku řešit objektivně bez hněvu a msty.292  

 Články monitorující situaci v zahraničí byly během února a první poloviny března 

1939 výrazně omezeny. Ještě poslední lednový den byl v Českém slovu publikován text 

„Hitler věří v dlouhý mír“, který byl přepisem projevu Adolfa Hitlera z 30. ledna 1939 před 

Říšským sněmem. V něm mimo jiné poprvé veřejně přiznal svůj záměr zničit židovskou rasu 

v Evropě293. České slovo taktéž zprostředkovávalo texty reflektující dění na území Palestiny, 

které se v tomto období vyostřovalo. Prvotní zprávy hovořily o vystěhovávání Židů do 

Palestiny294, ovšem během února přestaly znít zprávy z této oblasti optimisticky295.  

 

5.3. Právo lidu/Národní práce 

 

Periodikum Právo lidu vycházelo od 27. dubna 1893 v obci Kukleny u Hradce Králové, jako 

místní sociálně demokratický čtrnáctideník. O rok později se redakce přesunula do 

Humpolce a následně v roce 1897 do Prahy, kde začalo být Právo lidu vydáváno každý den 

jako ústřední tiskový orgán českoslovanské strany sociálně-demokratické, od roku 1919 

Československé sociálně demokratické strany dělnické296.  

 V době rozkolu ve straně v letech 1919 až 1920 se list pokusili převzít krajně levicoví 

redaktoři, jmenovitě Bohumír Šmeral a Ivan Olbracht, ovšem neúspěšně297.  Hlavní 

vydavatel Práva lidu Antonín Němec byl zástupcem pravicového křídla uvnitř sociální 

demokracie a tak periodikum zůstalo tiskovinou sociálně-demokratickou298.  

                                                 
292 x., Otázka židovská bude řešena bez hněvu a msty. In: České slovo, 2.3.1939, roč. 31, č. 51, s. 2.; ý., Bude 

řešena i otázka Židů. In: České slovo, 2.3.1939, roč. 31, č. 51, s. 3. 
293 Hitler věří v dlouhý mír. In: České slovo, 31.1.1939, roč. 31, č. 25, s. 2. 
294 Do Palestiny se vystěhuje 2.500 židů. In: České slovo, 8.2.1939, roč. 31, č. 32, s. 3. 
295 Konec snah o židovský stát. In: České slovo, 18.2.1939, roč. 31, č. 41, s. 5.; Židé souhlasí, aby se omezilo 

přistěhovalectví do Palestiny. In: České slovo, 23.2.1939, roč. 31, č. 45, s. 2.; Černý den pro národní stát 

židů. In: České slovo, 28.2.1939, roč. 31, č. 49, s. 3.: Britové rozhodli: Palestina nebude židovský stát. In: 

České slovo, 28.2.1939, roč. 31, č. 49, s. 1.: Nové nepokoje v Palestině. In: České slovo, 4.3.1939, roč. 31, č. 

53, s. 1. 
296 http://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/pred-120-lety-zacalo-vychazet-pravo-lidu-nejvyznamnejsi-list-

ceske-socialni-demokracie/ 
297 BERÁNKOVÁ, M.; KŘIVÁNKOVÁ, A.; RUTTKAY, F. (1988). cit. d.,, s. 93  
298 Příznivci extrémní levice začali v září roku 1920 vydávat svůj deník Rudé právo, který se stal o rok 

později tiskovým orgánem Komunistické strany Československa.  



61 

 

 Ve sledovaném období, tedy během druhé republiky, vycházelo Právo lidu dvakrát 

denně299, a to jako ranní vydání a Večerník ranních novin. Výjimkou byla neděle, kdy list 

vycházel pouze ráno, ovšem se zábavnou přílohou a inzercí Malý oznamovatel, a v pondělí, 

kdy naopak vycházel pouze Večerník. Šéfredaktorem byl již od roku 1918 Josef Stivín, 

poslanec a vlivný člen Československé sociálně demokratické strany dělnické300, zástupcem 

šéfredaktora byl Josef Martínek301 a odpovědným redaktorem Vladimír Ryba. Vydavatelem 

byla Lidová knihtiskárna Antonína Němce. Ranní vydání Práva lidu stálo 60 haléřů, večerní 

20 haléřů a nedělní výtisk 80 haléřů, což bylo o něco více, než ceny dalších deníků. 

 Právo lidu zastávalo práva rolníků a malozemědělců, později převážně dělníků, kdy 

hlavní důraz byl kladen na práci. Čtenáři byli oslovováni jako soudruzi a soudružky a oproti 

ostatním periodikům se v listu nenacházelo takové množství inzerce302. Pokud se uvnitř 

Práva lidu inzerce vyskytovala, jednalo se, stejně jako v dalších denících, o propagaci 

českého zboží jako například Alpa, či mýdlo Šotek, českých firem, z nichž byla největším 

inzerentem Baťa či českých obchodních domů Brouk a Babka a Bílá labuť. Přitom právě 

otázka českého původu byla klíčová a maximálně zdůrazňovaná. Příkladem může být 

publikované prohlášení firmy Závody Kosmos Emil Pick a spol. z Čáslavi dne 2. prosince 

1938, kdy se majitelé s přimluvením zástupců města ohrazují proti nařčení z „nečeskosti“, a 

naopak provolávají, že jejich podnik je ryze český a že i oni sami se vždy hlásili k české 

národnosti303. 

 Dne 11. prosince 1938 byla založena nová politická partaj Národní strana práce, která 

byla státotvornou opozicí k již existující Straně národního sjednocení. Jejím předsedou se 

stal Antonín Hampl dosavadní předseda Československé sociálně demokratické strany 

dělnické, která tímto ukončila svou činnost a jejíž členové plynně přešli pod křídla NSP304. 

Právo lidu, jakožto ústřední tiskový orgán nyní již neexistující strany, tak přestal plnit svou 

funkci a jeho vydávání bylo až do krátké obnovy v květnu 1945 přerušeno305. 

                                                 
299 Právo lidu vycházelo do 31.12.1938, kdy byla ukončena jeho činnost. Nástupcem se stal deník Národní 

práce. 
300BERÁNKOVÁ, M.; KŘIVÁNKOVÁ, A.; RUTTKAY, F. (1988). cit. d., s. 159. 
301 Byl šéfredaktorem večerního vydání Práva lidu. 
302 Výjimkou je Malý oznamovatel, který vycházel každou neděli a který byl velmi oblíbenou inzertní 

přílohou. 
303 In: Právo lidu, 4.12.1938, roč. 47, č. 285, s. 6. 
304 GEBHART, J.; KUKLÍK, J. (2006). cit.d., s. 64-68. 
305 http://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/pred-120-lety-zacalo-vychazet-pravo-lidu-nejvyznamnejsi-list-

ceske-socialni-demokracie/ 
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 Právo lidu ukončilo svou činnost 31. prosince 1938 a jeho nástupcem se stalo 

periodikum Národní práce, které bylo tiskovým orgánem Národní strany práce. Noviny 

vycházely taktéž dvakrát denně, ráno a večer, kromě neděle, kdy bylo v prodeji pouze ranní 

vydání s přílohou Dětské noviny a pondělí, kdy naopak vycházel pouze Večerník Národní 

práce. Vydavatelem Národní práce zůstala Lidová tiskárna Antonína Němce a sídlo redakce 

zůstalo taktéž nezměněno. Šéfredaktorem byl od založení až do května roku 1945 Vladimír 

Ryba a odpovědným redaktorem Josef Srb. Ranní vydání stálo 30 haléřů, Večerník národní 

práce 20 haléřů a nedělní výtisk 80 haléřů. 

 Národní práce, jakožto tiskový orgán Národní strany práce byla opozičním 

periodikem k ústřednímu tisku Strany národní jednoty. Opozice to však byla státotvorná a 

tudíž přímé výpady zde publikovány nebyly. Stejně jako její předchůdce se Národní práce 

zaměřovala na pracující lid a omezená inzerce opět upřednostňovala české výrobky a firmy. 

 Deník Národní práce vycházel v období druhé republiky a Protektorátu Čechy a 

Morava od ledna 1939 do května 1945 a jeho protektorátní vydání byla řazena mezi silně 

proněmecká. Šéfredaktor Národní práce Vladimír Ryba byl po válce označen za kolaboranta 

a příslušníka tzv. aktivistické sedmičky306 a odsouzen k deseti letům vězení307. 

 

5.3.1. Období 1. říjen – 30. listopad 1938 

 

Právo lidu reflektovalo mnichovský diktát stejně jako další periodika velmi negativně, 

přičemž hlavní kritika se snesla na představitele západních mocností. Zároveň s texty 

odkazujícími na nespravedlivé chování velmocí vůči Československu, bylo publikováno 

značné množství článků vyzývajících čtenáře k semknutí a spolupráci v těžké situaci308, která 

zde po vyhlášení druhé republiky zavládla. 

 Stejně jako další analyzovaná periodika v období druhé republiky i Právo lidu 

publikovalo články s židovskou tématikou. První pomnichovské texty se zabývaly situací 

Židů v zahraničí, převážně pak v Itálii a Německu. Tyto články popisující stav v zahraničí 

                                                 
306 Skupina nejaktivnějších šéfredaktorů protektorátních periodik, kteří měli privilegované vztahy s 

německými okupačními orgány a kteří napadali protektorátní vládu z přílišné pasivity. 
307 http://www.fronta.cz/dotaz/cesky-tisk-v-protektoratu 
308 Viz provolání představenstva Československé sociálně demokratické strany dělnické Lide 

Československý. In: Právo lidu, 5.10.1938, roč. 47, č. 234, s. 1., či Martínek, J., Hleďme kriticky. In: Právo 

lidu, 19.10.1938, roč. 47, č. 246, s. 1. 
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měly charakter čistě informativní, takže nebylo patrné, jaký měla redakce Práva lidu na tyto 

zprávy názor. 

 Již 8. října 1938 přineslo Právo lidu zprávu o tom, že byly v Itálii schváleny židovské 

zákony, které zakazovaly sňatky italských občanů s neárijci. Další opatření v rámci těchto 

zákonů zakazovalo Židům vstup do fašistické strany a nastoupení vojenské služby309. Dne 

16. října 1938 pak přinesl list zprávu o tom, že v Německu byl příslušník židovské rasy 

odsouzen ke čtyřem letů nucených prací za pokus o sňatek s árijkou310.   

 Kromě situace v okolních evropských státech monitorovala redakce Práva lidu 

situaci i v Palestině. Jen do 30. listopadu bylo v listech uveřejněno osm článků311, které se 

specificky věnují stavu Židů v Palestině. Nejhlasitějším zastáncem židovského 

vystěhovalectví do Palestiny byl americký prezident Franklin Delano Roosevelt, o jehož 

projevu na toto téma byl dne 24. října 1938 ve večerníku Práva lidu vydán článek s názvem 

„Amerika zachrání židům Palestinu“. O týden později, 31. října 1938, byl otištěn další text 

s názvem „Židé z celého světa na pomoc Židům v Palestině“, který přinesl zprávu o tom, že 

se ve Varšavě konala konference delegátů židovských organizací v Polsku. Na tomto sjezdu 

byla schválena rezoluce, která vyzývala Židy z celého světa, aby pomohli Židům, kteří bojují 

na území Palestiny a také podporovala židovské vystěhovalectví do této země312. 

 První zprávu, která se týkala židovské otázky u nás, zveřejnilo Právo lidu 19. října 

1938 v sekci Poznámky. Jednalo se o krátký odstavec, z kterého bylo jasně patrné vymezení 

proti protižidovským výpadům. Text reflektoval článek z deníku Venkov, který obhajoval 

tehdejšího ministra zemědělství Ladislava Karla Feierabenda313, že není Žid. Redakce Práva 

lidu zde obviňovala agrární tisk z protižidovské štvanice a upozorňovala na to, že není 

důležité, jestli je někdo Žid nebo není, že záleží pouze na tom, zda „umí po česku 

pracovat“314. 

                                                 
309 Židovské zákony v Itálii schváleny. In: Právo lidu, 8.10.1938, roč. 47, č. 237, s. 3. 
310 Čtyři léta nucených prací za pokus sňatku s árijkou. In: Právo lidu, 16.10.1938, roč. 47, č. 244, s. 4. 
311 Názvy těchto článků jsou: Války v Palestině. In: Právo lidu, 10.10.1938, roč. 47, č. 238, s. 2; Provolání 

k světovému židovstvu. In: Právo lidu, 21.10.1938, roč. 47, č. 247, s. 1; Amerika zachrání Židům Palestinu. 

In: Právo lidu, 24.10.1938, roč. 47, č. 250 s. 1; Židé z celého světa na pomoc Židům v Palestině. In: Právo 

lidu, 31.10.1938, roč. 47, č. 256, s. 1; Židé na světovém stole. In: Právo lidu, 21.11.1938, roč. 47, č. 273, s. 

3; Svatá válka proti Židům a Angličanům. In: Právo lidu, 23.11.1938, roč. 47, č. 275, s. 1; Přistěhovalectví 

do Palestiny bude zakázáno; In: Právo lidu, 25.11.1938, roč. 47, č. 277, s. 1; Židé se mohou stěhovat do 

Palestiny. In: Právo lidu, 25.11.1938, roč. 47, č. 277, s. 2. 
312 Židé z celého světa na pomoc Židům v Palestině. In: Právo lidu, 31.10.1938, roč. 47, č. 256, s. 1. 
313 Ladislav Karel Feierabend byl členem agrární strany, vrcholný představitel družstevnictví. Po Mnichovu 

byl jmenován Edvardem Benešem na pozici ministra zemědělství. Zapojil se do odbojové skupiny Politické 

ústředí, která však byla prozrazena a proto v roce 1940 emigroval do Londýna. 
314 Poznámky. In: Právo lidu, 19.10.1938, roč. 47, č. 246, s. 3. 
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 Následující den ve večerním vydání byl publikován text s názvem „Jsem Čech a 

Árijec“. Tento krátký sloupek byl reakcí na situaci, která po mnichovském diktátu nebyla 

v Praze ojedinělá. Autor v něm popisoval, jak si všiml na dveřích tabulky upozorňující na 

lékařskou praxi, jejíž majitel měl židovsky znějící jméno. Pod jeho jménem byl umístěn 

plakát hlásající příslušnost k českému národu a árijské rase s tím, že rodokmen je možné 

shlédnout v ordinaci. Stejně jako v článku uvedeném výše, i zde se autor pozastavoval nad 

mírou protižidovských nálad ve společnosti315. 

 Dne 31. října 1938 Právo lidu uveřejnilo další krátký článek reflektující situaci 

v lékařství, kde se ohrazovalo proti textům vycházejících v ostatních periodikách, které 

poukazovaly na přemíru židovských lékařů praktikujících na území druhé republiky. 

Redakce Práva lidu naopak v textu zveřejnila, že po zhodnocení reálného počtu lékařů jich 

v Čechách není zdaleka tolik a proto není nutné přijímat opatření omezující židovským 

lékařům vykonávat jejich praxi316. 

 Velkým tématem, stejně jako v předchozích listech, byl problém uprchlíků 

z pohraničí a jejich případná emigrace. Právo lidu v článcích týkajících se uprchlíků ze 

zabraného pohraničí nijak nerozlišovalo mezi Čechy a českými Židy. Pro obě skupiny žádalo 

rovné podmínky v zajištění bydlení a práce v rámci zmenšené druhé republiky. Naopak pro 

uprchlíky německé národnosti, i německé Židy preferovalo možnost emigrace317. 

 Dne 3. listopadu 1938 informovalo ranní vydání o zesílení protižidovské kampaně 

v Německu. Článek „Němečtí židé do ghetta“, jak bylo patrné z jeho názvu, pojednával o 

žádosti orgánů SS, které si kladly za cíl přemístit všechny Židy do ghett a tím je fyzicky 

separovat od zbytku německé populace318. Tento text byl znovu otištěn téhož dne i ve 

večerním vydání319. 

 Události, která se dotkla celé střední Evropy, věnovalo Právo lidu od 8. listopadu do 

17. listopadu 1938 mnoho článků320. Jednalo se o již zmiňovaný atentát na legačního 

                                                 
315 Sigma., Jsem Čech a Árijec. In: Právo lidu, 20.10.1938, roč. 47, č. 247, s. 2. 
316 V Čechách vůbec není tolik lékařů. In: Právo lidu, 31.10.1938, roč. 47, č. 256, s. 2. 
317 -g-., Lidé bez domova. In: Právo lidu, 1.11.1938, roč. 47, č. 257, s. 3. 
318 Němečtí židé do ghetta. In: Právo lidu, 3.11.1938, roč. 47, č. 258, s. 2. 
319 Židé v Německu do ghetta. In: Právo lidu, 3.11.1938, roč. 47, č. 258, s. 2. 
320 Msta za vypovídání polských Židů. In: Právo lidu, 8.11.1938, roč. 47, č. 262, s. 1.; Atentát na německého 

diplomata. In: Právo lidu, 8.11.1938, roč. 47, č. 262, s. 1.; Žid, který mstil osud svých rodičů i krajanů. In: 

Právo lidu, 9.11.1938, roč. 47, č. 263, s. 2.; Protižidovské bouře v Hesensku. In: Právo lidu, 10.11.1938, roč. 

47, č. 264, s. 2.; Židé na zemědělské práce. In: Právo lidu, 10.11.1938, roč. 47, č. 264, s. 2.; Židé zatýkáni, 

synagogy hoří. In: Právo lidu, 11.11.1938, roč. 47, č. 265, s. 3.; Odveta za atentát. In: Právo lidu, 

11.11.1938, roč. 47, č. 265, s. 1.; Černý den pro Německo. In: Právo lidu, 12.11.1938, roč. 47, č. 266, s. 1.; 

Židovská otázka bude řešena zákonem. In: Právo lidu, 12.11.1938, roč. 47, č. 266, s. 1.; Pokuta Židům za 
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tajemníka německého velvyslanectví v Paříži. Redakce do listu přejímala zahraniční texty, 

především pak z Francie, Německa a Anglie. Nejrozsáhlejší článek „Židé zatýkáni, 

synagogy hoří“ byl složen ze sloupků převzatých z německých tiskovin a popisoval lidovou 

mstu za smrt von Ratha v podobě pronásledování Židů na celém německém území321. 

Sloupek přejatý z anglického tisku, naopak odsuzoval protižidovské pogromy, které se 

odehrály v noci z 10. na 11. listopadu 1938 a označil je za největší v dosavadní historii322. O 

tři dny později ve večerním vydání publikovala redakce Práva lidu další článek přejatý 

z anglických deníků. Ten pojednával o uvěznění 35.000 nejen německých, ale i zahraničních 

židovských žen a mužů v německých koncentračních táborech pod záminkou držení zbraní, 

které bylo v Německu Židům zakázáno o několik dní dříve323. Podporu Židům žijícím 

v Německu, vyslovil i F. D. Roosevelt, který jim nabídl pomoc při emigraci a pohrozil 

německým představitelům, že pokud neukončí protižidovské pronásledování, bude to míti 

následky324. Zajímavostí byl pak krátký sloupek o tom, že v reakci na protižidovské bouře 

nechal newyorský starosta hlídat německé velvyslanectví židovskými policisty325. 

   

5.3.2. Období 1. prosinec 1938 – 20. leden 1939 

 

V prosinci roku 1938 byl v periodiku Právo lidu patrný útlum článků s židovskou tématikou, 

především pak textů mapujících situaci v zahraničí. 

 Dne 4. prosince 1938 přineslo ranní vydání rozhovor s prezidentem Emilem Háchou, 

kde se mimo jiné vyjadřoval k židovské otázce. Židovská otázka není na území Čech a 

Moravy, na rozdíl od Slovenska a Podkarpatské Rusi, nijak výrazně rozšířená a to díky 

relativně malému počtu Židů, který na tomto území žije, řekl československý prezident. 

                                                 
pařížskou vraždu. In: Právo lidu, 13.11.1938, roč. 47, č. 267, s. 2.; Třicet pět tisíc židů v koncentračních 

táborech. In: Právo lidu, 14.11.1938, roč. 47, č. 267, s. 1; Anglie odsuzuje události v Německu. In: Právo 

lidu, 15.11.1938, roč. 47, č. 268, s. 2.; Majetek německých židů do německých rukou. In: Právo lidu, 

16.11.1938, roč. 47, č. 269, s. 1.; „Stěží věřím, že protižidovská kampaň je možná ve 20. století“. In: Právo 

lidu, 17.11.1938, roč. 47, č. 270, s. 2.; Němečtí židé budou úplně vyřaděni z hospodářského života. In: Právo 

lidu, 17.11.1938, roč. 47, č. 270, s. 2. 
321 Židé zatýkáni, synagogy hoří. In: Právo lidu, 11.11.1938, roč. 47, č. 265, s. 3. 
322 Černý den pro Německo. In: Právo lidu, 12.11.1938, roč. 47, č. 266, s. 1 
323 Třicet pět tisíc židů v koncentračních táborech. In: Právo lidu, 14.11.1938, roč. 47, č. 267, s. 1 
324 „Stěží věřím, že protižidovská kampaň je možná ve 20. století“. In: Právo lidu, 17.11.1938, roč. 47, č. 

270, s. 2. 
325 Židovští policisté střeží německý konsulát. In: Právo lidu, 17.11.1938, roč. 47, č. 270, s. 1. 
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Řešení židovské otázky tedy bude znamenat nalezení cesty, která vymezí úlohu Židů uvnitř 

českého národa326. 

 Článek „Neodpovědné tříštění v řadách lékařů“ z 8. prosince 1938 pak navazoval na 

zmiňovaný text z října téhož roku, kdy redakce odsuzovala násilné vylučování židovských 

lékařů z jejich oborového spolku. Text se nejprve zaměřil na situaci na Slovensku, kde vznikl 

nový Spolek lékařů slovenské krajiny a jehož vznikem byla silně oslabena celostátní 

Ústřední jednota čs. lékařů. K tomuto oslabení pak přispělo volání po tzv. národní očistě, 

což dle redakce mohlo vést až k rozkladu této organizace. Právo lidu tak vyzývalo k ukončení 

protižidovských výpadů uvnitř Ústřední jednoty čs. lékařů327. K situaci mezi lékaři se vracel 

i text zveřejněný poslední prosincové dny roku 1938. Jeho autor vnímal antisemitské výpady 

uvnitř lékařské komory jako špatně zvolenou pomůcku v řešení nedostatku pracovních míst 

pro absolventy. Upozorňoval na to, že vyloučení židovských lékařů neřeší daný problém a 

navrhl několik řádných opatření, které by problém s místy pro mladé lékaře řešily 

dlouhodobě328. 

 V neděli 12. prosince 1938 přinesl večerník na první straně zprávu o ustavení 

Národní strany práce s přiloženým programem, který požadoval rovnoprávnost všech 

občanů druhé republiky, tedy i Židů329.  

 Další text, který se dotýkal situace Židů na území druhé republiky, publikovalo Právo 

lidu 21. prosince 1938. Článek popisoval zájem pražských německých nacionálních 

socialistů o řešení židovské otázky, kdy se jim jevilo, že čeští vrcholní představitelé 

postupovali v této věci málo razantně s ohledem na přislíbenou půjčku od západních 

mocností. Proto druhorepublikové vládě doporučovali vzít si v řešení této problematiky 

Německo jako vzor, a razantně a nesmlouvavě proti Židům zakročit. K tomu měla pomoci i 

plánovaná lednová návštěva ministra zahraničí Františka Chvalkovského v Berlíně330. Týž 

den také vyšel ve večerním vydání článek o neárijských advokátech z Opavy, kteří byli 

donuceni vyhláškou soudu uzavřít svou praxi331. Opět je z textu patrný nesouhlasný postoj 

redakce k celé záležitosti. 

                                                 
326 Žádný vzor pro novou ústavu. In: Právo lidu, 4.12.1938, roč. 47, č. 285 , s. 2. 
327 -š-., Neodpovědné tříštění v řadách lékařů. In: Právo lidu, 8.12.1938, roč. 47, č. 288 , s. 4. 
328 -š-., K současné situaci mezi lékaři. In: Právo lidu, 29.12.1938, roč. 47, č. 307 , s. 4. 
329 Národní strana práce ustavena. In: Právo lidu, 12.12.1938, roč. 47, č. 291, s. 1. 
330 Pražští němečtí nac. socialisté o českých politických věcech. In: Právo lidu, 21.12.1938, roč. 47, č. 300 , 

s. 1. 
331 Árijští advokáti likvidují neárijské advokáty. In: Právo lidu, 21.12.1938, roč. 47, č. 300, s. 3. 
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 Formou konstatování je v ranním vydání Práva lidu dne 25. prosince 1938 vyjádřeno 

nařízení ministerstva školství o pensionování všech neárijských profesorů a docentů na 

německých vysokých školách v Česko-Slovensku332 . 

 Jako jediné z vybraných periodik se Právo lidu věnovalo otázce pražských 

židovských zastupitelů. V textu „Pražská radnice bez židů?“ se redakce pozastavovala nad 

nařízením, kdy byli dva židovští zastupitelé, příslušníci Židovské strany Československa a 

sdružených židovských volebních skupin, nuceni opustit svá místa na radnici. Redakce 

shledala oba tyto politiky vždy loajální a hlásící se k českému živlu. Zastupitelé, kteří jejich 

nucený odchod požadovali, argumentovali tím, že stejně nejspíše dojde v brzké době 

k rozpuštění všech židovských politických uskupení a židovští zastupitelé by z pražské 

radnice museli odejít stejně333. 

 Publikované zprávy ze zahraničí se v prosinci 1938 zaměřovaly na vzrůstající útlak 

Židů ve vybraných evropských státech. Nejvíce textů se zabývalo zhoršující se situací v 

Německu334, kde byla vydávána stále přísnější nařízení vedoucí k vyloučení Židů ze 

společnosti a jejich emigraci z říše. V Maďarsku se v té době taktéž začala židovská otázka 

řešit razantněji, což bylo popsáno v článku „Zásady maďarského zákona proti židům“. Židé 

nesměli pracovat ve veřejné správě, být zaměstnáni v novinách či řídit divadlo a biograf. 

Zároveň došlo k úpravě podmínek k vystěhovalectví a vývozu židovského majetku335. 

Obdobně se dostávalo řešení židovské otázky do popředí v Rumunsku či Polsku336. 

 Právo lidu vystřídalo 1. ledna 1939 periodikum Národní práce, oficiální ústřední 

orgán Národní strany práce. Během ledna se opět rozběhlo vydávání článků zabývajících se 

židovskou otázkou v Česko-Slovensku. Krátce po Novém roce přineslo večerní vydání 

článek reflektující zprávy z listů Venkov a Pražský Večer. Tento text pojednával o 

rozhodnutí Strany Národní jednoty nepřijímat Židy. Redakce Národní práce se nad touto 

                                                 
332 Řada vládních nařízení. In: Právo lidu, 25.12.1938, roč. 47, č. 304, s. 2. 
333 Pa., Pražská radnice bez židů?. In: Právo lidu, 30.12.1938, roč. 47, č. 308, s. 2. 
334 viz V Německu obnovují židovská ghetta. In: Právo lidu, 3.12.1938, roč. 47, č. 284, s. 5.; Jak židé zaplatí 

kontribuční miliardu. In: Právo lidu, 5.12.1938, roč. 47, č. 285, s. 4.; Klatba na židy v Německu. In: Právo 

lidu, 7.12.1938, roč. 47, č. 287, s. 4.; Židovská otázka v Německu. In: Právo lidu, 13.12.1938, roč. 47, č. 

292, s. 1.; O vystěhovalectví židů z Německa. In: Právo lidu, 20.12.1938, roč. 47, č. 299, s. 3.; Židé opustí 

německé školy. In: Právo lidu, 23.12.1938, roč. 47, č. 302, s. 2. 
335 Zásady maďarského zákona proti židům. In: Právo lidu, 24.12.1938, roč. 47, č. 303, s. 1. 
336 viz Kam s rumunskými židy?. In: Právo lidu, 21.12.1938, roč. 47, č. 300, s. 3.; Rumunský plán na řešení 

židovské otázky. In: Právo lidu, 23.12.1938, roč. 47, č. 302, s. 3.; Židé musí z Polska. In: Právo lidu, 

22.12.1938, roč. 47, č. 301, s. 5. 
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informací pozastavovala, jako nad novinkou o které dosud neslyšela a tudíž nemůže 

s jistotou říci, zda je to pravda337.  

 Článek „Konkurence těží z našeho antisemitismu“ byl ukázkovým příkladem 

odmítání protižidovské propagandy v Česko-Slovensku, které redakce Národní práce, 

potažmo Práva lidu prosazovala od ustavení druhé republiky. Text publikovaný 12. ledna 

1939 zřetelně odsuzoval antisemitismus, který čišel ze stránek českých bulvárních listů, 

jakožto brzdu v exportu našeho zboží do Velké Británie a Spojených států amerických a tím 

pádem z hospodářského poškozování státu338. Dvě zprávy o tom, že řešením židovské otázky 

se zabývaly dvě ministerské komise, přinesla Národní práce hned následující den339.  

 List Národní práce i nadále informoval o problematice uprchlíků z pohraničí, kdy 

požadoval především rovné zacházení, a kdy nesměly být činěny rozdíly z důvodu 

národnostních, náboženských, politických či rasových ve využívání peněz z anglické půjčky 

v jejich prospěch340.  

 Nezanedbatelné množství článků, které během ledna vyšlo na stránkách Národní 

práce, se zaměřovalo na skutečnost, že Česko-Slovensko spadá do německé sféry vlivu. 

Důvod, proč tomu tak bylo, souvisel s plánovanou návštěvou ministra zahraničí Františka 

Chvalkovského v Berlíně 21. ledna 1939. Den před touto událostí byl na první straně ranního 

vydání publikován text „Česko-Slovensko patří do německého životního prostoru“ jakožto 

názor oficiální německé korespondence. Redakce Národní práce toto berlínské stanovisko 

otiskovala bez dalších komentářů, ovšem s jasným označením, že se nejedná o její názor341. 

 

5.3.3. Období 21. leden – 15. březen 1939 

 

Od konce ledna 1939 a především během února 1939 bylo v Národní práci opět otištěno 

mnoho textů monitorujících situaci Židů v zahraničí. Do popředí se znovu dostaly zprávy o 

                                                 
337 Židé do Národní jednoty. In: Národní práce, 4.1.1939, roč. 1, č. 4, s. 1. 
338 -z-., Konkurence těží z našeho antisemitismu. In: Národní práce, 12.1.1939, roč. 1, č. 12, s. 3. 
339 viz Vláda si dělá pořádek. In: Národní práce, 13.1.1939, roč. 1, č. 13, s. 1.; Pět ministrů jedná o židovské 

otázce. In: Národní práce, 13.1.1939, roč. 1, č. 13, s. 2. 
340 viz Největší naše starost. In: Národní práce, 13.1.1939, roč. 1, č. 13, s. 2.; Péče vlády o uprchlíky. In: 

Národní práce, 19.1.1939, roč. 1, č. 19, s. 2., taktéž Anglická půjčka Česko-Slovensku. In: Národní práce, 

29.1.1939, roč. 1, č. 29, s. 1. 
341 Česko-Slovensko patří do německého životního prostoru. In: Národní práce, 20.1.1939, roč. 1, č. 20, s. 1. 
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dění na území Palestiny, které vyznívaly z počátku optimisticky342, ovšem po 28. únoru 1939 

se stav opět zhoršil343.  

Židovská otázka v Maďarsku, nabrala v tomto období taktéž na obrátkách a její řešení 

se dotklo i nejvyšších pater politické reprezentace. Dne 16. února 1939 přinesla Národní 

práce zprávu o tom, že maďarský ministerský předseda Béla Imrédy byl přinucen podat 

demisi z důvodu svého židovského původu344.  

Další článek, který se zabýval situací židovských lékařů na území druhé republiky, 

vyšel 24. ledna 1939. Autor v něm odkazoval na situaci v Německu, které po vyloučení 

neárijských lékařů, trpí jejich nedostatkem. Proto apeloval na českou oborovou organizaci, 

aby neprozíravě neznemožňovala židovským lékařům vykonávat jejich praxi s tím, že by u 

nás mohl nastat stejný stav jako v Německu345.  

V průběhu února 1939 bylo publikováno několik článků zabývajících se revisí 

státního občanství. Dne 3. února 1939 bylo v ranním vydání otištěno vládní nařízení, kterým 

byla „vyřešena otázka nežádoucích emigrantů, nepohodlných živlů a současně v zásadě 

otázka židovská…potvrzení o státním občanství nebude uděleno osobám nežádoucím, 

neárijcům a těm, jež je získali sňatkem“346. Text „Revise státního občanství“ informoval o 

tom, že nařízení o přezkoumání státního občanství bylo ukotveno ve Sbírce zákonů347. 

Článek zabývající se postupným odstraňováním židovského živlu v Čechách 

reflektoval plnění vládního programu, co se židovské otázky týkalo. Redakce Národní práce 

informovala o tom, že listy strany Národní jednoty přinesly důkazy o snižování židovského 

vlivu v druhorepublikovém hospodářství, bankovnictví i kulturním životě a apelovala na 

jejich vystěhování do ciziny348. 

Jistý obrat ve vztahu k nacistickému Německu byl v tomto období v periodiku 

Národní práce patrný. Dne 5. března 1939 byl ranním vydání publikován celostránkový text 

s názvem „Trvalé základy našeho poměru k Německu“. Tento článek přesvědčoval čtenáře 

                                                 
342 viz Židé se radí s Araby. In: Národní práce, 10.2.1939, roč. 1, č. 41, s. 3.; Židovský názor na Palestinu. In: 

Národní práce, 15.2.1939, roč. 1, č. 46, s. 3.; Nový plán na rozdělení Palestiny. In: Národní práce, 

16.2.1939, roč. 1, č. 47, s. 2. 
343 viz Sen o židovské domovině mizí. In: Národní práce, 28.2.1939, roč. 1, č. 59, s. 2.; Židé odmítají 

anglické návrhy. In: Národní práce, 28.2.1939, roč. 1, č. 59, s. 2.; Židé odejdou z Palestinské konference. In: 

Národní práce, 6.3.1939, roč. 1, č. 65, s. 2. 
344 Židovský původ Imrédyho příčinou jeho demise. In: Národní práce, 16.2.1939, roč. 1, č. 47, s. 1.; 

Židovský původ příčinou demise ministerského předsedy. In: Národní práce, 17.2.1939, roč. 1, č. 48, s. 1. 
345 -š-., Neprozíravá agitace s „nadbytkem lékařů“. In: Národní práce, 24.1.1939, roč. 1, č. 24, s. 3. 
346 Opatření proti nežádoucím živlům. In: Národní práce, 3.2.1939, roč. 1, č. 34, s. 1. 
347 Revise státního občanství. In: Národní práce, 18.2.1939, roč. 1, č. 49, s. 1. 
348 Vláda řeší židovskou otázku. In: Národní práce, 2.3.1939, roč. 1, č. 61, s. 1. 
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o nutnosti dobrých vztahů s Německem, což bylo dokumentováno na příkladech z historie349. 

Jednalo se tak o první text z pera člena redakce Národní práce, který vyjadřoval takto kladný 

postoj k našemu sousedu. Jako podpoření těchto myšlenek pak sloužil uveřejněný sloupek 

ministra Chvalkovského, který říkal, že dobrý sousedský poměr k Německu je nutností nejen 

pro zahraniční, ale i domácí politiku350. 

                                                 
349 SRB, A., Trvalé základy našeho poměru k Německu. In: Národní práce, 5.3.1939, roč. 1, č. 64, s. 3. 
350 Nemůžeme si zahrávat s osudem. In: Národní práce, 24.2.1939, roč. 1, č. 55, s. 1. 



71 

 

6. Srovnání vybraného periodického tisku 

 

Výše analyzovaná periodika, tedy Národní politika, České slovo, Právo lidu i Národní práce, 

vykazovala v období druhé republiky znaky protižidovské propagandy. Židovská otázka a 

její řešení bylo jedním z témat, kterým se listy věnovaly. Největší prostor však v této době 

dostávaly zahraniční zprávy popisující postavení Česko-Slovenska ve světě a domácí texty 

informující o přeměně politického a stranického systému v druhé republice. Ve všech 

sledovaných listech bylo možné zaznamenat souhlas s politickým odklonem od liberální 

demokracie první republiky k autoritářskému režimu republiky druhé. Humanismus a 

benevolence k cizím státním příslušníkům pak byly označovány za jednu z příčin 

mnichovského diktátu a fenomén, kterého je potřeba se zbavit. Problém uprchlíků 

z pohraničí, který úzce souvisel s židovskou otázkou, byl v dobovém tisku značně 

monitorován, přičemž navrhovaným řešením byla emigrace.  

Dalším tématem, které hýbalo novinářským diskurzem, bylo druhorepublikové 

hospodářství, které muselo po ztrátě velké části území hledat nové zdroje. V kultuře se kladl 

důraz na její národní stránku, kdy měly být potlačeny všechny cizí vlivy. V analyzovaných 

tiskovinách byl patrný důraz na vše české, ať už se jednalo o české výrobky, či české 

obchody, přičemž nečesky znějící názvy byly přejmenovávány. Obecně lze říci, že po 

mnichovských událostech, proběhlo vzedmutí národního cítění, jaké nemělo na našem území 

po založení první československé republiky obdoby. 

Řešení židovské otázky přikládala všechna sledovaná periodika velký důraz a 

problematika Židů žijících na území druhé republiky nebyla brána na lehkou váhu. Značný 

rozdíl byl však v tom, jak k židovské otázce jednotlivé listy přistupovaly a interpretovaly ji. 

Kromě Národní politiky, z jejíž stránek byl patrný protižidovsky laděný postoj redakce, bylo 

možné zaznamenat i několik článků vyznívajících ve prospěch českých Židů. Nejzásadnější 

v předchozí větě, je však slovo „českých“, jelikož bylo značně rozlišováno právě mezi 

českými Židy a těmi Židy, kteří neměli česko-slovenské občanství. Periodikum, které 

nedělalo ve svých textech rozdíly mezi Čechy a Čecho-židy bylo Právo lidu, potažmo 

Národní práce. List například v článku „Lidé bez domova“ výslovně deklaroval, že i čeští 

židovští uprchlíci z pohraničí jsou Češi a tudíž jediní, kdo by měli republiku opustit, jsou 
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němečtí Židé351. S tím souhlasil i Svaz Čechů-židů, který byl spolkem sdružující asimilované 

Židy na území druhé republiky352.  

Naopak deníkem, který v mnoha textech vnímal Židy na území druhé republiky jako 

jeden homogenní celek, byla Národní politika. Její redaktoři, především pak Stanislav 

Nikolau, často publikovali antisemitské texty, nehledě na státní příslušnost. 

Židovská otázka byla pro všechna analyzovaná periodika otázkou hospodářskou a 

sociální. Řešení na rasovém principu, které probíhalo v Německu či Itálii, druhorepublikové 

redakce odmítaly. Hlavní problém byl považován v nedostatku pracovních míst pro Čechy, 

Slováky a Rusíny na zmenšeném území. V první řadě bylo dle zkoumaných deníků nutné 

existenčně zajistit česko-slovenské občany. Tento fenomén se nejvíce projevil v advokacii a 

lékařství, o čemž svědčilo velké množství textů z vybraných periodik. 

 V období od 1. října do 30. listopadu 1938 se ve zkoumaných listech vyskytovalo 

mnoho textů monitorujících situaci Židů nejen v Česko-Slovensku, ale i ve světě. Zahraniční 

zprávy informovaly především o postupujících protižidovských opatření napříč Evropou. 

Nejvíce článků se pak zabývalo stavem Židů v Německu, kde byl protižidovskou 

propagandou pod vedením Josepha Goebbelse vyvolán silný antisemitismus prostupující 

všechny vrstvy společnosti. Zcela zásadní vliv na podobu zpráv z německého území měl 

úspěšný atentát mladého Žida Grynszpana na německého legačního tajemníka v Paříži. 

Tímto činem a následky, které vyvolal v podobě Křišťálové noci, se zabývala všechna 

sledovaná periodika v mnoha textech. Nemalé množství článků taktéž popisovalo dění na 

území Palestiny, které se měla stát novou domovinou mezinárodního židovstva. 

 Velmi rozdílně pak analyzované deníky reflektovaly poměry židovské menšiny na 

území druhé republiky. List Národní politika od počátku postupoval ve smyslu národního 

uvědomění a proti cizím vlivům, které reprezentovali nejen Němci, ale i Židé. Již během 

října a listopadu 1938 volali redaktoři Národní politiky po očistě svobodných povolání od 

židovského živlu, obviňovali Židy z „antiariismu“ a požadovali jejich emigraci. 

Problematika vystěhovalectví byla hojně zmiňována v úvodnících Stanislava Nikolau, který 

se prezentoval jako silně protižidovsky orientovaný. Ze všech autorů, kteří do 

                                                 
351 -g-., Lidé bez domova. In: Právo lidu, 1.11.1938, roč. 47, č. 257, s. 3. 
352 ČTK., Svaz Čechů-židů proti židovské emigraci. In: Národní politika, 6.11.1938, roč. 56, č. 306, s. 3.; 

Národní ráz státu bděle chránit. In: České slovo, 20.10.1938, roč. 30, č. 246, s. 3. 
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analyzovaných periodik přispívali, byl právě Nikolau tím, který svými texty přiživoval 

protižidovskou propagandu353. 

 Nejvíce se však problematikou uprchlíků z pohraničí a vystěhovalectvím obecně 

zabývalo České slovo, které prezentovalo zájmy Československé strany národně 

socialistické, později Strany národní jednoty. Redakce Českého slova ve svých textech o 

uprchlících ze Sudet rozlišovala mezi Čechožidy a Židy jiných národností. Typickými se pro 

toto periodikum staly články vyjadřující podporu vyhnaným českým Židům z pohraničí, 

kteří byli nuceni přežívat na nové státní hranici zcela bez prostředků354. Řešení židovské 

otázky pak České slovo vnímalo jako ryze praktickou věc z hlediska ochrany pracovního 

trhu355. 

 Na rozdíl od Národní politiky a Českého slova se Právo lidu veřejně profilovalo jako 

list, kde není na protižidovskou propagandu místo. Nejen, že odmítalo požadavky lékařů a 

advokátů na numerus clausus jako neopodstatněné, ale ani uprchlíky redakce nerozlišovala 

na základě náboženství, ale pouze dle státní příslušnosti356. Oproti dvěma předchozím 

deníkům obsahovalo Právo lidu nejméně textů s židovskou tématikou. 

 V následujícím období, tedy od 1. prosince 1938 do 21. ledna 1939, se počet textů 

zabývajících se židovskou otázkou snížil a to ve všech analyzovaných periodikách. Jedním 

z důvodů bylo i vládní vyjednávání o mezinárodní půjčce, která byla podmíněna vstřícnou 

židovskou politikou. Protižidovské výpady taktéž nepomáhaly česko-slovenskému exportu, 

který začal výrazně klesat. Nebylo tudíž zájmem druhorepublikové vlády, aby listy šířily 

protižidovskou propagandu. Na fakt, že okolní státy těží z česko-slovenského antisemitismu, 

upozornila i Národní politika, nástupce Práva lidu, ve svém textu z 12. ledna 1939. V něm 

obviňovala české bulvární listy z šíření protižidovské propagandy, na kterou reagovala 

                                                 
353 Viz NIKOLAU, S., Braňme se včas!. In: Národní politika, 12.10.1938, roč. 56, č. 281, s. 1.; NIKOLAU, 

S., „Národ sobě“. In: Národní politika, 16.10.1938, roč. 56, č. 285, s. 1.; NIKOLAU, S., Židovská otázka. In: 

Národní politika, 20.11.1938, roč. 56, č. 320, s. 2.; NIKOLAU, S., Naléhavé řešení emigrace. In: Národní 

politika, 25.11.1938, roč. 56, č. 325, s. 2.; NIKOLAU, S., Nežádáme nic nespravedlivého. In: Národní 

politika, 7.12.1938, roč. 56, č. 337, s. 2.; NIKOLAU, S., Problém židovské emigrace. In: Národní politika, 

1.3.1939, roč. 57, č. 60, s. 1. 
354 Viz Kda., Zoufalá situace 156 židovských rodin. In: České slovo, 21.10.1938, roč. 30, č. 247, s. 3.; Židé 

táboří na polích. In: České slovo, 21.10.1938, roč. 30, č. 247, s. 4.; kda., Útěk židů z Chomutova do Loun. In: 

České slovo, 11.11.1938, roč. 30, č. 265, s. 2.; Sudetští židé za dráty u našich hranic. In: České slovo, 

18.11.1938, roč. 30, č. 271, s. 3.; Židé bloudí na hranici. In: České slovo, 19.11.1938, roč. 30, č. 272, s. 4. 
355 MERTL, J. O rozumný program. In: České slovo, 16.11.1938, roč. 30, č. 269, s. 1. 
356 -g-., Lidé bez domova. In: Právo lidu, 1.11.1938, roč. 47, č. 257, s. 3. 
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Velké Británie a Spojené státy americké omezením dovozu česko-slovenských výrobků, což 

mělo ve výsledku negativní dopad na druhorepublikové hospodářství jako celek357. 

 Právo lidu i v tomto období marginalizovalo počty Židů v advokacii a lékařství a tím 

pádem nesouhlasilo s prováděním numeru clausu. Zároveň se jako jediný deník postavil za 

dva pražské židovské zastupitele, kteří byli donuceni kvůli svému náboženství ze 

zastupitelských postů odejít358. 

 České slovo pokračovalo i v prosinci 1938 a lednu 1939 v publikování článků 

popisujících vystěhovalectví z Česko-Slovenska a s ním spojených problémů. V dobovém 

kontextu vybočoval text s názvem „Budujme a nebědujme“, kde autor vyzýval české 

obchodníky, aby se sami inspirovali ochotou židovských podnikatelů, kteří řadí uspokojení 

zákazníka nad svůj vlastní profit359.  

 Třetí analyzovaný list, Národní politika, i nadále podporovala nacionalistické 

vzedmutí uvnitř lékařské a advokátní komory a jejich požadavek na snížení počtu 

židovských příslušníků dle principu proporcionality. Často zmiňovaným tématem byla 

vystěhovalecká politika druhorepublikové vlády, která podporovala emigraci židovských 

uprchlíků, mimo jiné do států Jižní Ameriky360. 

U všech vybraných periodik byl patrný počínající příklon k politice nacistického 

Německa, které zvětšovalo na území druhé republiky svůj vliv. Zlomem v zahraniční politice 

se stala návštěva ministra zahraničí Františka Chvalkovského v Berlíně dne 21. ledna 1939.  

V období od 21. ledna 1939 do vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava proběhl ve 

sledovaných tiskovinách opětovný nárůst textů reflektujících postavení Židů nejen na území 

druhé republiky, ale i za jejími hranicemi. Na domácí půdě byla hojně monitorována otázka 

revize státního občanství, která se nejvíce dotkla právě židovského obyvatelstva. Dalším 

tématem, kterým se analyzovaná periodika zabývala, bylo pensionování státních 

zaměstnanců. Toto vládní nařízení nebylo oficiálně namířené proti Židům, ale neoficiálně 

byl vydán vládní pokyn, který měl cíleně omezit počet židovských úředníků.  

List Národní politika, který publikoval nejvíce protižidovských článků, pokračoval 

v této tendenci i během února a března 1939. Židovská otázka byla v deníku označena za 

nejpalčivější evropský problém. Přesto neměla být řešena na území druhé republiky na 

                                                 
357 -z-., Konkurence těží z našeho antisemitismu. In: Národní práce, 12.1.1939, roč. 1, č. 12, s. 3. 
358 Pa., Pražská radnice bez židů?. In: Právo lidu, 30.12.1938, roč. 47, č. 308, s. 2. 
359 Budujme a nebědujme. In: České slovo, 7.1.1939, roč. 31, č. 6, s. 1. 
360 rč., První krok vlády v otázce židovské. In: Národní politika, 5.1.1939, roč. 57, č. 5, s. 1. 
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principu rasovém, ale hospodářském a sociálním361. S tím souvisel i opětovný požadavek na 

provedení numeru clausu v advokacii a lékařství. Otázku židovské emigrace znovu 

reflektoval v úvodníku ze dne 1. března 1939 Stanislav Nikolau. Vystěhování Židů 

z republiky viděl jako jediné řešení židovské otázky, které ovšem bylo těžko uskutečnitelné, 

jelikož v celé Evropě stále žilo přes deset miliónů Židů, které žádný stát nemohl pojmout362. 

U redakce Českého slova byl v tomto období viditelný příklon k vládnímu postupu 

při řešení židovské otázky. Propagace myšlenky, že český národ musí být sobecký a zajímat 

se jen o vlastní zájmy vedoucí k řízené emigraci Židů, se stala na stránkách Českého slova 

realitou. Dále deník upozorňoval na neúměrný vliv židovské menšiny na veřejný život 

v Česko-Slovensku363. 

Národní práce, jakožto tiskový orgán Národní strany práce, se v posledních měsících 

druhé republiky také částečně přiklonila v politice nacistického Německa364, ale svůj 

nezměněný postoj k postavení Židů deklarovala alespoň úbytkem článků popisujících řešení 

židovské otázky v Čechách a na Moravě.  

Zprávy ze zahraničí ve vybraných periodikách nadále informovaly o zhoršujícím se 

právním postavení Židů napříč Evropou. Nejhorší situace byla v nacistickém Německu, kde 

sám Adolf Hitler otevřeně promluvil o plánu vyhladit veškeré židovské obyvatelstvo365. 

 

  

                                                 
361 -jtm-., Židovská otázka. In: Národní politika, 1.2.1939, roč. 57, č. 32, s. 1. 
362 NIKOLAU, S., Problém židovské emigrace. In: Národní politika, 1.3.1939, roč. 57, č. 60, s. 1. 
363 x., Otázka židovská bude řešena bez hněvu a msty. In: České slovo, 2.3.1939, roč. 31, č. 51, s. 2.; ý., Bude 

řešena i otázka Židů. In: České slovo, 2.3.1939, roč. 31, č. 51, s. 3. 
364 SRB, A., Trvalé základy našeho poměru k Německu. In: Národní práce, 5.3.1939, roč. 1, č. 64, s. 3. 
365 Viz Kancléř Hitler žádá kolonie a zničení židovského vlivu v Evropě. In: Národní politika, 31.1.1939, roč. 

57, č. 31, s. 1.; Hitler věří v dlouhý mír. In: České slovo, 31.1.1939, roč. 31, č. 25, s. 2. 
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7. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo pomocí tří vybraných periodik zmapovat protižidovskou 

propagandu na území druhé československé republiky a zachytit její případný vývoj. 

Sekundárním záměrem bylo přiblížit čtenářům atmosféru kolem židovské otázky za druhé 

československé republiky pomocí analyzovaných deníků.   

 Protižidovská propaganda se v období druhé republiky ve vybraných periodikách, 

kterými byly Národní politika, České slovo a Právo lidu, potažmo Národní práce 

vyskytovala v různých podobách a intenzitě. Definujícím faktorem bylo, zda byl list spojen 

s některou z politických stran, či k jakým myšlenkovým směrům se přikláněl. Podobu 

protižidovské propagandy ve velkém určovali jednotliví novináři a další přispěvatelé. 

Nejvíce protižidovsky laděný byl list Národní politika. Toto periodikum se 

označovalo za nepolitické, přesto mělo svými názory blízko k vládní Straně národní jednoty. 

Na svých stránkách kladlo důraz na nacionální charakter druhé republiky, která měla být 

očištěna od všech cizích živlů. Mezi tyto živly redakce Národní politiky řadila i Židy, 

přičemž na rozdíl od ostatních periodik, nerozlišovala ve většině případů mezi českými Židy 

a Židy jiné státní příslušnosti. Židovskou otázku list chápal jako problém hospodářský, který 

je nutno řešit emigrací Židů, nebo alespoň provedením numeru clausu v určitých povoláních. 

Neskrývaný antisemitismus pak vystupoval především z úvodníků Stanislava Nikolau, který 

byl jedním z nejaktivnějších autorů rozšiřujících protižidovskou propagandu v rámci druhé 

československé republiky.  

Periodikum České slovo se nejvíce z analyzovaných deníků zabývalo otázkou 

uprchlíků z pohraničí a jejich další emigrací. Přestože i jeho redakce vnímala potřebu 

semknutí národa a propagovala vzedmutí národního cítění, na rozdíl od Národní politiky 

rozlišovala ve svých textech mezi českými a německými, případně rakouskými Židy. 

Českým Židům, kteří byli nuceni opustit své domovy v pohraničí, byla vyjadřována 

sympatie, stejně jako jim nebyla upírána obchodnická zručnost. Židovskou otázku vnímala 

redakce Českého slova zcela prakticky z hlediska ochrany pracovních míst pro Čechy, 

Slováky a Rusíny. Od ledna 1939 byl patrný příklon listu k vládní politice, která v té době 

byla již stále více pod vlivem nacistického Německa.  

Nejméně protižidovsky laděných článků vycházelo v období druhé republiky 

v periodiku Právo lidu, respektive Národní práce. Tento deník byl ústředním tiskovým 
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orgánem státotvorné opozice Národní strany práce. Právo lidu již od mnichovského diktátu 

vyslovovalo nesouhlas s protižidovskou propagandou, kterou vedly některé bulvární deníky. 

Na rozdíl od ostatních analyzovaných periodik se Právo lidu nepřiklánělo na stranu advokátů 

a lékařů, kteří volali po vyloučení židovských pracovníků ze svých řad. Dále odmítalo 

vystěhovaleckou politiku na základě rasového antisemitismu a naopak striktně rozdělovalo 

české Židy a ty s cizí státní příslušností, což ostatně propagoval i Svaz Čechů-židů.  

Díky analýze vybraných periodik, bylo možné potvrdit hypotézu, že během druhé 

československé republiky došlo k proměně protižidovské propagandy. Po 21. lednu 1939 se 

všechny tři deníky více či méně přiklonily k vládnímu řešení židovské otázky, které 

vycházelo z německého vlivu. Nejmenší posun byl patrný u Národní politiky, jejíž texty byly 

protižidovské již od vyhlášení druhé republiky. Z listu Právo lidu, potažmo Národní práce, 

který byl v prvních měsících druhé republiky deníkem odsuzujícím antisemitské výpady, se 

stal list apatický, kdy se redakce raději přestala k židovské otázce vyjadřovat. K největšímu 

stupňování protižidovských textů se uchýlila redakce Českého slova, která monitorovala 

problematiku židovské emigrace. Počáteční sympatie s českými Židy vystřídalo volání po 

vyloučení židovstva z česko-slovenského hospodářského života. Proto je možné potvrdit i 

druhou hypotézu a to, že se protižidovská propaganda v čase stupňovala. 

Po provedení diskurzivní analýzy sledovaných listů v jednotlivých obdobích druhé 

republiky je možné potvrdit závěry, které učinil Petr Bednařík. Vybraná periodika můžeme 

zařadit do třech rozdílných skupin. Do první skupiny deníků, které publikovaly antisemitské 

články, patřil list Národní politika, který rozšiřoval protižidovskou propagandu především 

díky horlivosti svých redaktorů. České slovo řadíme do druhé skupiny periodik, které se 

snažily nezaujímat vyhraněný postoj k řešení židovské otázky v rámci druhé republiky. 

Přesto na konci ledna 1939 došlo ke zvýšené vyhraněnosti deníku vůči židovské menšině 

v souladu s politikou nacistického Německa. List Právo lidu, který s Novým rokem získal i 

nový název Národní práce, patřil do třetí skupiny deníků, které odmítaly projevy 

antisemitismu. Po 21. lednu 1939 však jeho kritický hlas také utichl. 

Výsledky této diplomové práce potvrzují na třech, potažmo čtyřech periodikách 

správnost klasifikace vytvořené Petrem Bednaříkem. Přesto nebylo záměrem pouze rozšířit 

jeho stávající studii, ale naopak se jí pouze inspirovat a provést vlastní výzkum, což se 

úspěšně zdařilo. Autorka například učinila důležitý poznatek, jakým bylo cílené rozlišování 

některých redakcí mezi Čechožidy a Židy jiné státní příslušnosti, což nebylo v textu 

„Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky“ reflektováno.  
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Druhá československá republika, jakožto laickou veřejností málo vzpomínané 

období československých dějin, je z historického i politologického pohledu velmi zajímavé, 

čehož je důkazem i velké množství odborných studií zabývajících se tímto tématem. Nejen, 

že došlo za krátký čas, který ji byl vyměřen, ke změně jak politického, tak stranického 

systému, ale zřejmě i k proměně společnosti. Od liberálních občanů, kteří se nebáli čelit 

cizím vlivům, se stal národ uzavřený do sebe odmítající židovského souseda, který byl ještě 

předchozí den jeho dobrým přítelem. Tato diplomová práce však kapacitou ani zaměřením 

neumožňovala sledovat tento fenomén, který by si zasloužil svoji vlastní studii. Proto je na 

dalších autorech, aby se toho případně chopili. 
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