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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraného českého protektorátního tisku 

v období od 10. května 1940 do 15. července 1940 a to zejména v souvislosti 

s válečnými akcemi nacistického Německa ve Francii na jaře 1940. V práci je popsáno 

fungování oficiálního protektorátního tisku včetně způsobu provádění cenzury a je též 

zmíněna otázka ilegálního tisku. Stručně jsou popsány a charakterizovány vybrané 

tituly. Stručně je popsán průběh bojů a související vývoj politické situace. Jednotlivé 

novinové články jsou konfrontovány s pokyny nacistických cenzurních orgánů, které 

byly předávány představitelům periodik na pravidelných poradách (tzv. tiskových 

konferencích). U vybraných událostí je dále popsáno, nakolik jejich tehdejší interpretace 

koresponduje s realitou, jak je popsána v současných odborných textech. Je zejména 

sledováno, nakolik se novináři drželi pokynů nacistických cenzurních orgánů, která 

témata byla ve sledovaném období prioritní, jak se vyvíjely komentáře k válečným 

událostem a jak byla celá válečná kampaň hodnocena. Samostatnou částí je pak 

propagandistická cesta českých protektorátních novinářů po dobitých územích ve 

Francii, uskutečněná ve dnech 24. června 1940 až 8. července 1940, která je popsána a 

je analyzován obsah článků, které zúčastnění novináři ve sledovaném tisku následně 

publikovali. Závěrem je pak shrnut cíl propagandy ve sledovaném období se 

zdůrazněním jednotlivých dílčích témat.    

 

 

 



   

Abstract 

This thesis deals with the analysis of selected Czech Protectorate print in the 

period from 10 May 1940 to 15 July 1940, especially in the context of the war actions 

of Nazi Germany in France in the spring of 1940. The thesis describes the functioning 

of the Protectorate's official press, including how to implement censorship. It is also 

mentioned about the question of the illegal press. Thesis described and characterized 

selected press titles and the process of fighting and related political developments as 

well. Individual newspaper articles are confronted with the instructions of the Nazi 

censorship authorities, which were forwarded to representatives of periodicals at regular 

meetings (ie. Press conferences). In selected events is described below, how their 

former interpretation corresponds with reality, as described in current academic texts. It 

is mainly observed how much the journalists kept the Nazi´s censorship authorities 

instructions, which topics has been a priority in the reference period. The development 

of comments on events of the war and how the entire war campaign was evaluated. A 

separate part is a Czech Protectorate journalist’s propaganda way over all conquered 

territories in France, carried out on June 24, 1940 to July 8, 1940. This journey is 

described and analyzed the content of articles that journalists in the monitored press 

subsequently reported. Finally, it summarizes the objective of propaganda in the 

reference period, with emphasis on individual topics. 
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Úvod 

Tématem práce je  analýza toho, jakým způsobem český protektorátní tisk 

popisoval a komentoval  události související s válečnými akcemi nacistického Německa  

ve Francii  na jaře 1940. Jedná se zejména o zobrazení  pozemních bojů a k nim se 

vážící politické události následující po zahájení německého útoku v květnu 1940. Cílem 

práce je popsat a zanalyzovat texty ve vybraném českém protektorátním tisku, zejména 

nakolik obsah článků a úvahy autorů vycházely z pokynů německých orgánů a nakolik 

tehdejší interpretace událostí koresponduje s realitou, která je popsána v odborných 

studiích. Práce se věnuje též propagandistické cestě českých protektorátních novinářů 

po dobitých územích ve Francii.    
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1. Tisk v období protektorátu –  fungování 

protektorátního tisku a jeho kontrola  

Po obsazení českých zemí nacistickým Německem zavedli nacisté na našem 

území obdobný systém propagandy, jaký již fungoval v Německu. Tedy systém, který 

posiloval princip národní jednoty a nabádal k potlačování jakýchkoliv alternativních 

názorů. V českých zemích pak byla typická snaha dostat pod kontrolu veškerá mediální 

sdělení, která mohla ovlivnit veřejné mínění, potlačit odpor proti nacistické politice a 

vynutit si loajalitu obyvatelstva.     

Protektorát Čechy a Morava byl zřízen výnosem Adolfa Hitlera ze dne 16. 

března 1939. Co se týče dozoru nad periodickým tiskem, převzal zprvu již existující 

strukturu. Dohled nad tiskem tak zajišťoval Tiskový odbor Předsednictva ministerské 

rady a jako cenzurní orgán bylo zřízeno tzv. Ústředí tiskové dozorčí služby. Dne 17. 

března 1939 byla zřízena prozatímní německá služebna pro tisk, čímž se kontrola nad 

protektorátním tiskem dostala plně pod kontrolu nacistů. K další změně došlo v dubnu 

1939 v souvislosti s ukončením vojenské správy v protektorátu, kdy bylo zřízeno 

tiskové oddělení při kulturně-politickém oddělení Úřadu říšského protektora. Ve 

sledovaném období byl vedoucím kulturně-politického oddělení Karl von Gregory a 

vedoucím tiskového oddělení (skupina Tisk – Gruppe Presse) pak Wolfgang Wolfram 

von Wolmar. Formálně byla sice skupina Tisk označována jako poradní orgán, fakticky 

jí ale byl Tiskový odbor Předsednictva ministerské rady plně podřízen. Konkrétní 

cenzurní zásahy byly prováděny zaměstnanci Ústředí tiskové dozorčí služby, kteří 

seděli přímo v redakcích (u regionálních listů na nejbližším státním zastupitelství) a 

svými pokyny zajišťovali kontrolu nad obsahem a úpravou tisku.  

Tiskový odbor Předsednictva ministerské rady dále vydával tzv. Informace pro 

šéfredaktory, ve kterých byly pokyny pro redakce. V průběhu protektorátu se v čele 

tiskového odboru Předsednictva ministerské rady vystřídali Zdeněk Schmoranz, Arnošt 

Bareš, František Hofman a Ctibor Melč. Obecné pokyny pro provádění cenzurních 

opatření byly od září 1939 uvedeny v tzv. Souborném přehledu pokynů pro tiskovou 

přehlídku. Cenzura byla třístupňová, po kontrole cenzorem v redakci a šéfredaktorem 

byl výtisk zaslán ke kontrole na Ústředí tiskovou dozorčí službu a v nutných případech 

byl ještě konzultován se skupinou Tisk. Závadné pasáže v textu či články byly 

nahrazovány jinými a články připravené přímo skupinou Tisk musely být otištěny 

doslovně.  
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Dále byly zavedeny pravidelné schůzky představitelů německých orgánů 

s šéfredaktory hlavních listů (tzv. tiskové konference), na kterých jim byly sdělovány 

pokyny k obsahu i formě článků v následujícím období. Po obsazení českých zemí se 

nacisté pokoušeli získat české novináře ke spolupráci.  Část českých novinářů tuto 

„nabídku“ aktivně přijala a spolupráci s nacisty aktivně rozvíjela. Odměnou byl mimo 

jiné rychlý kariérní vzestup, vesměs do pozic šéfredaktorů. Prvorepublikové novinářské 

organizace byly sloučeny do Národního svazu novinářů. Tento působil jako odborová 

organizace, která mimo jiné finančně podporovala novináře perzekuované nacisty. Od 

roku 1942 pak byla po personálních změnách plně pod kontrolou okupačního aparátu. 

Řada protiněmecky smýšlejících novinářů poté byla z organizace vyloučena, což 

znamenalo faktický zákaz novinářské práce.  

V průběhu války také došlo k výrazné redukci legálního tisku. Na začátku 

období protektorátu vycházelo na jeho území 2125 titulů, do konce války jich bylo 1887 

zakázáno, zpočátku zejména z důvodů politických, později i z důvodů ekonomických 

(nedostatek pracovních sil a papíru).1  

Co se týče zahraničně-politického zpravodajství, přebíraly se pouze zprávy 

německé agentury DNB (Deutsches Nachrichtenbüro) upravené pro protektorát a dále 

PZD (Prager Zeitungs-dienst), což byla tisková korespondence vydávaná česky a 

německy blízká Úřadu říšského protektora. 

Kromě tisku oficiálního existoval také tisk ilegální.2 Komunistický ilegální tisk 

působil po celou dobu protektorátu. Důvodem byla mimo jiné skutečnost, že komunisté 

měli k dispozici rozsáhlou tiskovou techniku. Hlavním periodikem bylo ilegální Rudé 

právo, doplněné o regionální tiskoviny jako Pochodeň svobody, Siréna, Hlasy 

z podzemí či tiskovinu komunistické mládeže Předvoj.  

Nekomunistický ilegální tisk významněji působil do jara 1942. Mezi 

nejrozšířenější ilegální tiskoviny patřil časopis V boj (případně Náš V boj), který 

postupně vydávalo několik odbojových skupin a to v nákladu až 7000 výtisků.3 Další 

ilegální tiskovinou byly například tzv. Detektivky, které vycházely formou sešitových 

detektivních románů, či časopisy K situaci, Signál, INSO (Informační služba národního 

osvobození). Významnou ilegální tiskovinou byl časopis Český kurýr, vydávaný 

v nákladu až 1000 výtisků do září 1941.  

                                                 
1 Dějiny českých médií, P.Bednařík,J.Jirák,B,Kopplová,s.199-207 
2 Kontrapropaganda v ilegálním tisku v letech 1939-1941,J.Kuklík,Historie a vojenství 1/2000,s.100-112 
3 Dějiny českých médií, P.Bednařík,J.Jirák,B,Kopplová,s.209-211 
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V dalším období až do konce protektorátu zastoupila ilegální tisk tzv. šeptaná 

propaganda, která měla určité přednosti (rychlost předávání zpráv, možnost aktuální 

reakce, malá postižitelnost represivními prostředky) i nedostatky (zkreslování faktů, 

přílišný optimismus v otázce vývoje válečných událostí). Ilegální tisk byl okupačními 

orgány tvrdě potlačován a stával se často organizátorem ilegální činnosti, neboť kolem 

vydavatelů a kolportérů vznikaly  struktury odbojových organizací.  

V souvislosti s bitvou o Francii nejprve předjímal porážku Německa (vtip o 

Hitlerovi a slunci - oba skončí na Západě). Po kapitulaci Francie se pak ilegální tisk 

pokoušel narušit nacistickou propagandu o vojenské nepřemožitelnosti Německa, kdy 

například v ilegálním časopisu Český kurýr jeho tvůrce Rostislav Korčák dne 31. května 

1940 uvedl názor, že Hitler má zásluhu v tom, že Čechy „zfackoval“ dohromady a až se 

totéž projeví v mezinárodním měřítku, tedy až nacisté svou brutalitou „zfackují“ 

dohromady všechny ostatní národy a obrátí je proti sobě, pak tyto národy otevřou oči a 

najdou společnou cestu k pravému poslání lidstva.4  

 

2. Analyzovaná periodika – popis jednotlivých titulů a 

jejich stručná charakteristika  

Na počátku vzniku  protektorátu vycházela řada celostátních deníků: např. A-

Zet, České slovo, Lidové listy, Lidové noviny, Národní listy, Národní politika, Národní 

práce, Polední list, Vlajka, Venkov a další.       

 Pro analýzu jsem si vybral deníky Národní politika (za I. a II. republiky deník 

s největším nákladem), Vlajka (deník českých fašistů), Národní práce (deník jediné 

povolené odborové organizace) a České slovo (deník bývalých národních socialistů). 

 Deníky Národní politika, České slovo a Národní práce byly v podtitulu označeny 

jako tzv. listy Národního souručenství. Tato organizace byla od dubna 1939 formálně 

jedinou politickou stranou v protektorátu. Podle usnesení Výboru Národního 

souručenství se měl deník Národní politika zabývat otázkami programovými a 

ideovými, deníky České Slovo a Národní práce pak otázkou zaměstnanců a dělnictva. 

Ovšem tyto odlišnosti jsou v rámci sledované události, tedy bitvy o Francii, stěží 

postřehnutelné.    

                                                 
4 Kontrapropaganda v ilegálním tisku v letech 1939-1941,J.Kuklík,Historie a vojenství 1/2000,s.110 
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Deník Vlajka byl listem Českého národně socialistického tábora, což byla 

organizace vzniklá v říjnu 1939 spojením několika fašistických skupin. Články v tomto 

deníku, týkající se sledované události, jsou obecně útočnější a jejich vyznění je více 

proněmecké než v ostatních ledovaných denících.     

Obsah článků v protektorátním tisku jsem pak konfrontoval s oficiálními pokyny 

z tiskových konferencí, jak jsou uvedeny v knize Končelík, Jakub - Köpplová, Barbara - 

Krišpínová, Jitka: Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara. 

Stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939-1941. 

Praha: Karolinum, 2003. Tato obsahuje stenografické zápisy novináře Antonína Fingera 

z tiskových konferencí konaných při Úřadu říšského protektora v letech 1939-1941 a 

dále obsahuje oficiální zápisy Tiskového odboru protektorátní vlády a detailní 

poznámky s údaji o osobách, o nichž se v dokumentech hovoří.  

 

3. Události a jejich obraz v tisku 

 

3.1 První fáze bojů – od zahájení německého útoku 10. 5. 1940 

do 20. 5. 1940 

3.1.1 Předehra bitvy 

Dne 3. září 1939 vyhlásila Francie (spolu s Velkou Británií) válku Německu, a 

to v reakci na německé napadení Polska. Následujících 8 měsíců je nazýváno ve Francii 

jako dróle de guerre (podivná válka), v Německu jako sitzkrieg (válka vsedě), což 

poměrně přesně vystihuje charakter bojových operací. Situace se razantně změnila dne 

10. května 1940, tento den  je obecně považovaný datum zahájení německé ofenzívy na 

západ.  

Na tomto místě považuji za vhodné stručně se zmínit o strategických plánech 

obou válčících stran.  

Francie se po neblahých zkušenostech z 1. světové války chtěla vyhnout válce na 

vlastním území. Proto na části svých hranic vybudovala systém moderních pevností 

(tzv. Maginotovu linii), který začínal u hranic se Švýcarskem, a končil u hranic s Belgií. 

Představa francouzského velení byla taková, že německé vojsko bude chtít Maginotovu 

linii obejít, a to postupem přes neutrální Belgii. U francouzsko-belgických hranic se 

proto měly soustředit hlavní francouzské a britské síly. V okamžiku, kdy Německo 
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zaútočí na Belgii, měly tyto spojenecké síly postoupit na předem připravenou obrannou 

linii v Belgii (plán „Dyle“), kde měly být svedeny rozhodující boje. Slabinou plánu byla 

skutečnost, že nebyly připraveny žádné další obranné linie ve francouzském vnitrozemí, 

žádné strategické rezervy, žádné evakuační plány civilního obyvatelstva.      

Německý plán útoku proti Francii se připravoval od října 1939 (plán „Gelb“) a 

předpokládal postup vojska Belgií směrem na západ s postupným zatlačováním 

spojeneckých vojsk. Byl však 10. ledna 1940 nedopatřením prozrazen a v únoru 1940 

byl proto přepracován. Podle nového plánu (je obvykle nazýván podle svého tvůrce 

Mansteinův plán) měly být německé síly postupující Belgií na západ pouze jakousi 

návnadou, která udrží v Belgii jádro spojeneckých sil, zatímco klíčový úder měl být 

veden přes hornatý region Ardeny, který se nachází na pomezí Lucemburska, Belgie a 

Francie. Zde měly německé jednotky (skupina armád A) prorazit francouzskou obranu 

zhruba v místech, kde končila Maginotova linie, projít severní Francií až k moři a poté 

se stočit na sever a spolu s německými jednotkami postupujícími Belgií (skupina armád 

B) obklíčit a zničit jádro spojeneckých vojsk. Slabinou plánu bylo riziko, že jednotky 

postupující severní Francií mohou být (s ohledem na chabé logistické zajištění) 

v případě spojeneckého protiútoku zcela zničeny. 

3.1.2 Stručný popis události 

Německá ofenzíva byla zahájena 10. května 1940 útokem na Belgii, Holandsko 

a Lucembursko. Téhož dne do Belgie vstoupily spojenecké armády. Již následující den 

byly dobyty klíčové belgické pohraniční pevnosti, které měly dle předpokladů spojenců 

zadržet německou armádu zhruba na týden. Plán na obsazení připravené obranné linie 

v Belgii se stal tudíž nereálným, německé jednotky ji byly schopny na některých 

místech obsadit dříve než spojenecké. Na jihu mezitím německá armáda postupovala 

Ardenami a 13. května překročila řeku Másu u města Sedan, čímž prolomila 

spojeneckou obrannou linii. Dne 14. května 1940 kapitulovalo Holandsko. 

V následujících dnech Němci v Belgii obsazovali jednotlivá města a zatlačovali 

spojenecké jednotky k pobřeží nebo do Francie. V severní Francii mezitím německé 

motorizované kolony rychle postupovaly směrem na západ. Střetávaly se pouze 

s minimálním odporem francouzských jednotek, což bylo důsledkem celkového chaosu, 

panujícího ve francouzském vrchním velení. Rychlý německý postup vyhnal z domovů 

statisíce uprchlíků, kteří zablokovali pozemní komunikace a znemožnili tak poslat do 
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oblasti francouzské posily. Dne 19. května 1940 došlo k výměně velitele spojeneckých 

vojsk, což ale nemělo na průběh bojů prakticky žádný vliv. Již následující den dorazily 

německé tanky, postupující severní Francií, ke kanálu La Manche, čímž rozdělily 

spojenecká vojska na dvě části.  

3.1.3 Odraz událostí v protektorátním tisku 

Dne 10. května 1940 se konala tisková konference, na které k novinářům hovořil 

Wolfram. Přítomným v souvislosti se zahájením německé ofenzívy vydal pokyny, jak 

mají informovat čtenáře. Zejména důrazně varoval před titulky typu „Německé vojsko 

vtrhlo do Belgie a Holandska“, což by mohlo vzbudit nežádoucí negativní kontext. 

Naopak mělo být vysvětleno, že německá vojska svým útokem pouze předběhla Anglii 

a Francii, které měly v úmyslu z území Belgie a Holandska napadnout Německo. Navíc 

podle nacistů existovaly důkazy o propojení štábů těchto zemí a vzájemné vojenské 

podpoře.  

Následující den, tedy 11. května 1940, protektorátní tisk obsáhle informoval o 

zahájení vojenské operace. Jednalo o celé oficiální prohlášení říšského ministra 

zahraničí von Ribbentropa 5 a prohlášení Adolfa Hitlera (respektive Hlavního stanu 

Vůdce).6 Většina článků v jednotném a požadovaném duchu zdůvodňovala nutnost 

německého zásahu ochranou před ofenzivními plány Anglie a Francie. Články 

s takovýmto obsahem bylo otiskovány i v následujících dnech a dále rozvíjely úvahu 

v tom smyslu, že Belgie a Holandsko ve skutečnosti nebyly neutrální,7 přičemž často 

odkazovaly na „důkazy“ předložené nacistickou propagandou. Ta mimo jiné 

zdůrazňovala, že všechna fakta, která byla východiskem pro německé rozhodnutí, byla 

předložena mezinárodní veřejnosti a nyní je může zkoumat, zda závěry, které Říše 

vyvodila, jsou oprávněné, o čemž samozřejmě autor článku nepochybuje.8  

Zároveň některá periodika již nekriticky předjímala vítězství nacistů s tím, že 

Německo je nepřemožitelné ve své branné moci i jednotě národa.9 Jiné komentáře 

vyzývaly český národ k loajalitě vůči nacistům, s tím, že se jedná o jedinou možnou 

cestu, na které bude národ moci budovat nový život za zcela změněných poměrů a ten, 

                                                 
5 Říše chrání neutralitu Belgie,Holandska a Lucemburska,České slovo, 11.5.1940, roč.XXXIII,č.109,s.1, 

vyd.II 
6 Vůdce na frontě,Národní práce,11.5.1940,roč.1940(2).č.126,s.1,vyd.II 
7 Holandsko bylo ve službách Velké Británie, Národní práce,11.5.1940,roč.1940(2).č.126,s.4,vyd.II 
8 Usvědčující důkazy, Národní práce,12.5.1940,roč,1940(2),č.127,s.2,vyd.II   
9 Cesta k vítězství říše nastoupena,Vlajka,12.5.1940,roč.X,č.104,s.1,4 
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kdo to nepochopí, bude tím více zklamán a jeho pád bude o to bolestivější.10 Dále 

články vyzývaly k přehodnocení postoje k západním spojencům, když například 

uváděly, že národ „ukolébaný demokratický ideovým haraburdím“ zatím nemůže 

pochopit, že sen je sen a že často zdůrazňovanou péčí ciziny o nás byla jen pohádkou.11   

Dne 16. května pak všechna sledovaná periodika informovala o kapitulaci 

Holandska 12 a objevila se první hodnocení dosavadního průběhu války. Jeden 

z nejvýznamnějších kolaborantských novinářů, Karel Lažnovský, například ve svém 

komentáři z rychlé kapitulace Holandska dovozoval, že spojenci nejsou schopni 

žádných ofenzivních akcí a uváděl, že Západ po všech dosavadních lekcích tone ve 

svých iluzích tak dokonale, že ještě vůbec nevidí, co se vlastně děje. Čeká jej strašné 

procitnutí. Tak strašné, jaké my jsme prožili na podzim 1938.13  

Ve Vlajce Mohamed Abdullah Brikcius zase uváděl, že německý národ, pevně 

semknutý kolem Hitlera, je prosycen do morku kostí vírou ve vítězství nad starým 

světem a právě toto skálopevné přesvědčení o neprostém vítězství rodí všechny 

heroické činy řadových vojáků, se kterými se setkáváme ve válečných zprávách.14  

I budoucí vedoucí postava aktivistické protektorátní politiky, Emanuel Moravec 

ve svém komentáři v Českém slovu sice nekriticky chválil nacistická vojska, ovšem 

z jeho poznámky, že „tentokrát spojení mezi britskými ostrovy a pevninou nebude tak 

pohodlné, jako za války světové“ 15 lze dovodit, že celkový výsledek války považoval za 

velmi nejistý. 

V tomto případě je evidentní, že nacistická propaganda zde považovala za nutné 

vysvětlit rozpor mezi tvrzením, že Německo chrání malé národy, včetně českého, a 

realitou, tedy napadením tří malých neutrálních států. Ovšem argumentace v dobových 

článcích o jakési budoucí hrozbě pro Německo je v zásadě nepřesvědčivá. Argumenty 

nacistů byly souhrnem různých spekulací a neověřitelných tvrzení, byly zveřejňovány 

postupně a tím podtrhovaly dojem, že se jedná o účelovou propagandu. Za důkazy byly 

prohlašovány i naprosto zjevné fámy, typu „jistý holandský důstojník v Brazílii(!) 

potvrdil, že v Holandsku bylo umístěno 10 000 anglických vojáků“16 Navíc jiné články 

                                                 
10 Nevěřte našeptávačům,Vlajka,15.5.1940,roč.X,č.105,s.1,3 
11 Zanechme utopií,České slovo,15.5.1940,roč.XXXII,č.111,s.2,II.vyd.II 
12 Cesta na Anglii otevřena, Vlajka,16.5.1940,roč.X,č.106,s.1 
13 Západ před strašným procitnutím, České slovo, 17.5.1940,roč.XXXII,č.113,s.3,vyd.II 
14 Víra ve vítězství – nejmocnější zbraní,Vlajka,16.5.1940, roč.X,č.106,s.1,2 
15 Sklizeň pětidenní německé ofensivy na Západě, České slovo,17.5.1940,roč.XXXII,č.113,s.2,vyd.II 
16 Nový doklad falešné hry Holandska,Národní práce,13.5.1940,roč.1940(2),č.128,s.2,II.vyd.II 
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tyto informace popíraly, když se v nich psalo o anglických oddílech, které byly 

soustředěny na francouzsko-belgických hranicích a teprve následně se rozjely do Belgie 

a Holandska, ovšem marně.17   

Na základě současných poznatků lze konstatovat, že Holandsko a Lucembursko 

na jaře 1940 striktně dodržovaly neutralitu a není známo, že by existovala koordinace 

aktivit holandské armády s Francií či Velkou Británií (Lucembursko nemělo v té době 

klasickou armádu, ale asi 700 členný Sbor četníků a dobrovolníků).  

Belgie v roce 1920 podepsala vojenskou alianci s Francií, kterou v roce 1936 

vypověděla a vyhlásila neutralitu (hlavním důvodem byla obava ze zatažení do války 

kvůli spojeneckým závazkům Francie ve střední Evropě). Po zahájení války se Francie 

nejméně dvakrát (14. ledna 1940 a 11. dubna 1940) pokusila přesvědčit Belgii, aby 

souhlasila se vstupem spojeneckých vojsk na své území, ovšem neúspěšně. Dne 23. 

dubna 1940 se spojenci dohodli, že pokud Německo napadne Holandsko, vstoupí 

spojenecké armády do Belgie bez ohledu na názor její vlády. Lze tedy shrnout, že 

v případě Belgie měla nacistická propaganda částečně reálný základ.          

Další tisková konference se konala dne 17. května a k novinářům zde za 

německou stranu hovořil von Gregory. Ke způsobu, jakým protektorátní tisk informuje 

o probíhající válce, v zásadě neměl výhrady. Vyzval však na novináře, aby apelovali na 

Čechy, že by tito měli více dávat najevo svou spoluúčast s Německem v jeho boji, 

neboť na rozdíl od jiných národů mají díky Německu možnost žít v míru a prosperitě. 

Nestačí projevovat sympatie k Německu, je třeba jej aktivně podporovat. Na tomto 

pokynu je vidět, že nacisté znali skutečné mínění české veřejnosti. V této době většina 

českých deníků s výjimkou Vlajky, jen s nechutí otiskovala aktivistické články 

podporující nacisty.  

V reakci na německé nařízení  se objevilo v protektorátním tisku v následujících 

dnech několik článků  vyzývajících obyvatelstvo k účasti ve sbírce pro německý 

Červený kříž. Jednalo se o „dobrovolnou“ finanční sbírku, kterou vyhlásila protektorátní 

vláda a která se měla konat od 19. května do 2. června 1940. V textu článků byla přitom 

zdůrazněna dobrovolnost sbírky.18 Některé články pak v této souvislosti apelovaly na 

                                                 
17 Holandsko, oběť Anglie,Národní práce,16.5.1940, roč.1940(2),č.130,s.1,II.vyd.II 
18 Vše pro nejlepší zdar sbírky na Německý Červený kříž,Nedělní České slovo,19.5.1940,roč.XXXII, 

č.20(115), st.1.I vyd 
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solidaritu a lidství, když uváděly, že nyní má český národ příležitost, aby promluvil 

skutkem a nikoliv jenom slovy.19  

V této první fázi bojů byl stěžejním tématem protektorátního tisku popis průběhu 

válečných událostí, převzatý z německých zdrojů. Popis událostí poměrně přesně a 

aktuálně informoval o postupu nacistických vojsk – tedy zejména o proražení 

Maginotovy linie 20 a o obsazování významných belgických měst, zejména Bruselu 21 a 

Antverp. 22 Protože německá ofenzíva probíhala nečekaně úspěšně, nebylo tedy v zájmu 

nacistické propagandy tyto úspěchy jakkoliv zamlčovat.  

Komentáře k probíhajícím válečným událostem byly spíše opatrné, jejich autoři 

zjevně očekávali, že válka Německa s Francií bude trvat ještě dlouho. Tento předpoklad 

byl zřejmě dán zkušenostmi s průběhem bojů v 1. světové válce, kdy po manévrových 

bojích v úvodu války došlo na postupně k vytvoření stabilní fronty, a pro západní frontu 

se stala typickou tzv. zákopová válka. V některých komentářích ve sledovaném tisku se 

objevily úvahy o vojenské genialitě Adolfa Hitlera.23 Ze zápisů z tiskových konferencí 

sice není patrné, že by nacistické cenzurní orgány výslovně vyžadovaly, aby nacistické 

vojenské úspěchy.byly připisovány Hitlerově genialitě, ovšem kult geniálního vůdce byl 

pěstován po celou dobu Třetí říše a podobné úvahy jsou v dobovém tisku časté.  

Průběžně se také objevují články kritizující Benešovu vládu v Londýně, aktuálně 

podpořené nacistickými vojenskými úspěchy. Například M. A. Brikcius ve Vlajce 

vyzýval národ, aby vyslovil svůj odpor a hnus nejen vůči Anglii a Francii, jako 

zástupcům odumírající židovské světovlády, ale i k lidem vlastní krve, kteří ze své 

osobní omezenosti a ješitnosti hnali a ještě ženou český národ za pomoci psychopatů do 

nesmyslného boje, čímž zradili svůj národ způsobem nejodpornějším.24 Spojení 

s termínem „vlastní krve“ pak odkazuje na to, že Vlajkaři přijali nacistickou teorii „krve 

a půdy“. 

 

 

 

 

                                                 
19 Příkaz povinnosti a lidství,Večerník Národní práce, 21.5.1940, roč.1940(2),č.113,s.1,II.vyd.I 
20 100km Maginotovy linie proraženo,Vlajka,18.5.1940,roč.X,č.108,s.1,2 
21 Brusel obsazen včera německým vojskem,Národní práce,18.5.1940,roč.1940(2),č.132,s.1,vyd.II 
22 Antverpy padly,Vlajka,19.5.1940,roč.X,č.109,s.1,2  
23 Zmeškaná příležitost,Národní práce,18.5. 1940,roč.1940(2),č.132,s.1,vyd.II 
24 Krvavá lítost zrazených,Vlajka,21.5.1940,roč.X,č.110,s.3 
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3.2  Druhá  fáze bojů – od 20. 5. 1940 do kapitulace Francie 

22. 6. 1940 

3.2.1 Stručný popis události 

Po rozdělení spojeneckých armád se jejich velení nejprve pokusilo o protiútok, 

který byl zahájen 21. května 1940 u Arassu, který měl obě části armády znovu spojit 

(tzv. Weygandův plán, pojmenovaný dle tehdejšího velitele spojeneckých vojsk). 

Ovšem celková slabost spojeneckých vojsk v kombinaci se zmatky při koordinaci akcí 

francouzské, britské a belgické armády vedly k naprostému nezdaru celé akce. Německá 

armáda v téže době obsazovala přístavy na pobřeží kanálu La Manche.  

Britské velení proto 26. května 1940 vydalo příkaz k evakuaci britských vojsk 

z Francie a Belgie, která byla zahájena o den později (operace „Dynamo“). Následující 

den (28. května 1940) kapitulovala Belgie. Evakuace britských vojsk v okolí města 

Dunkerque (což je přístav na francouzsko-belgické hranici) byla ukončena 3. června 

1940 a oblast byla poté obsazena nacisty, čímž došlo ke zničení hlavního jádra 

spojeneckých vojsk, jak předpokládal německý plán. Uvolněné nacistické jednotky se 

pak přesunuly na jih a po krátkém odpočinku zahájily všeobecný útok směrem do nitra 

Francie.  

Pokusy francouzského velení vytvořit další obranné linie a zastavit tak 

postupující tankové kolony, se ukázaly jako neúčinné. Dne 10. června 1940 francouzská 

vláda opustila Paříž a do války vstoupila na straně Německa Itálie. Dne 13. června 1940 

se konala poslední francouzsko-britská válečná porada a následující den vstoupila 

nacistická vojska do Paříže.    

Dne 16. června začala jednání o příměří, což bylo o den později oznámeno 

rozhlasem obyvatelstvu. Německý postup přesto dál pokračoval. Velká část 

francouzských vojáků ale již věděla, že válka je prohraná a nechávala se bez odporu 

zajmout. Dne 22. května 1940 Francie kapitulovala a německý postup se tím zastavil. 

3.2.2 Odraz událostí v protektorátním tisku 

Informace o tom, že spojenecké síly byly rozděleny na dvě části (respektive, že 

se část armád ocitla „v kleštích“) se v protektorátním tisku objevila dne 22. května 

1940.25 Ve sledovaném tisku ovšem stále ještě doznívají komentáře, které zjevně 

                                                 
25 Belgie odříznuta od Francie,Vlajka,22.5.1940,roč.X,č.111,s.1 



   

 

13 

  

předpokládají delší průběh války, kdy například uvádějí, že po dobytí uhelných oblastí v 

Holandsku, Belgii a severní Francii bude mít Anglie a zbytek Francie problémy se 

zásobováním uhlím.26  

Tisk popisoval další postup nacistů, a to jednak oficiálními zprávami německého 

vrchního velení 27, jednak odkazy na projevy francouzských politiků, přičemž 

komentoval i personální změny ve francouzském velení s tím, že tonoucí se stébla chytá 

(tímto stéblem má být stařičký maršál Pétain) a s doporučením francouzským 

představitelům obrátit se o radu na pana Beneše v Londýně, který pro všechny případy 

má svůj plán,28 což byla narážka na tzv. Benešův plán ze září 1938, který byl často 

zesměšňován při dehonestujících článcích proti prezidentovi v druhorepublikovém 

tisku.  

Z německých zdrojů tisk také převzal zprávu, že v Charleroi z 509 tamních 

Čechů jich 489 odmítlo nastoupit vojenskou povinnost, čímž „otevřeli oči českým 

sýčkům“ v protektorátu a ukázali jim, kde je české místo ve světovém zápolení. Tím prý 

padá „opona za dobou českého žoldáctví“ a roztříštěnosti českého národního ducha a 

zvedá se ke šťastnějšímu životu.29 Komentáře opět vyzývají k loajalitě s německým 

národem, k podpoře nacistů a varují před pochybovači o německém vítězství jako před 

zrádci národa. Všichni, kdo se staví „spravedlivému boji Říše do cesty, musí sami 

spadnout do hrobu, který vykopali národu“. Naopak ti, kteří se aktivně zapojí do 

spolupráce s nacisty, budou mít z toho také výhody, které dnes takřka nikdo nedokáže 

docenit.30   

K tomuto lze dodat, že v odborné literatuře ani v jiných veřejně dostupných 

zdrojích žádné informace o vzpouře Čechů v Charleroi uvedeny nejsou a ani 

protektorátní tisk se touto skutečností následně nijak podrobně nezabýval. Lze tedy mít 

za to, že informace neměla reálný základ. 

Dne 24. května 1940 se konala tisková konference, na které JUDr. František 

Hofman sdělil přítomným novinářům, že na bojišti se rýsují známky rozhodnutí a 

vyzval je k větší aktivitě ohledně sbírky pro německý Červený kříž a k vřelému přivítání 

zraněných německých vojáků.  

                                                 
26 Velká rána pro zásobování západních mocností uhlím,Národní práce,24.5.1940,roč.1940(2), 

č.138,s.1,II.vyd. 
27 Průlom německých vojsk rozšířen, České slovo,23.5.1940,roč.XXXII,č.118,s.1.II.vyd. 
28 Pochod na pobřeží průlivu La Manche pokračuje, Vlajka, 23.5.1940,roč.X,č.112,s.1 
29 Vzpoura Čechů proti fracouzským odvodům,Vlajka, 23.5.1940,roč.X,č.112,s.3 
30 Pod ochranou německých zbraní, Vlajka,24.5.1940.roč.X,č.113,s.1  
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Reakcí byl další apel na účast ve sbírce, zdůvodněný (kromě morální povinnosti) 

též úvahou, že německý národ ocení, jestliže Češi se mu ostaví po bok, formou nikoli 

vojenské účasti, ale finanční účasti pomoci německým vojákům. Pak, jak komentáře 

zdůrazňovaly, bude pečlivě sledováno, jak se choval český lid ve chvílích, kdy všechna 

pozornost německého národa byla upřena k boji. Podle novinářů si má každý uvědomit, 

že nesmí být Čecha, který by neodevzdal peněžitý dar ve prospěch německého 

Červeného kříže a že je třeba, aby každý dal co může nejvíc, neboť tím nepodá jen 

pomocnou ruku německému národu, ale prospěje i národu svému.31 I takto nepřímo byli 

Češi nuceni k příspěvkům na německý Červený kříž. V dalších komentářích je úspěch 

této „dobrovolné“ sbírky prezentován jako důkaz sepětí českého národa s německým.32     

Titulky i obsah zpráv z bojiště navozují dojem, že nacistický postup je 

nezastavitelný 33 a že válka bude brzy skončena porážkou spojenců.34 Ve stejném duchu 

se nesou i komentáře vedoucího hnutí Vlajka,  Jana Ryse, který, ostatně jako ostatní 

Vlajkaři, dlouhodobě kritizoval „síť idiotské šuškandy, rozprostřenou po všech krajích, 

která lidem šeptá pitomá proroctví a obluzuje ho nejnesmyslnějšími předpověďmi“.35 

Někteří novináři též aktuální situaci v komentáře využívají ke kritice a odskudku 

prvorepublikové demokracie jako zkrachovalou a neúspěšnou ideologii.36 

Dne 29. května 1940 tisk velkými titulky informoval o kapitulaci Belgie.37  

V následujících dnech se porážka Belgie rozebírala jako samostatné téma, komentáře 

zdůrazňovaly, že Belgie byla zrazena Franci a Anglií, které jí slíbily přispěchat na 

pomoc, což ovšem neudělali a po této zkušenosti nezbylo Belgii nic jiného, než 

kapitulace.38 

 Z německého tisku byly převzaty články, které srovnávaly rychlou porážku 

Belgie s porážkou Polska s tím, že se jedná o pozoruhodnou shodu 18 dnů, které stačily 

ke kapitulaci obou zemí.39 V článku M. A. Brikcia se objevují úvahy o celkové slabosti 

Anglie, která nebyla schopna efektivně vojensky pomoci žádnému ze spřátelených států. 

Anglie se navíc údajně pokusila vtáhnout do války USA a Sovětský svaz, ovšem 

                                                 
31 Vše pro Německý Červený kříž,Národní práce,25.5.1940,r.1940(2),č.139,s.1,II.vyd. 
32 V dramatických dnech, Národní práce,26.5.1940,r.1940(2),č.140,s.1,II.vyd. 
33 Pronikání na sever Francie,Vlajka,25.5.1940, roč.X,č.114,s.1 
34 Katastrofální porážka spojenců, Vlajka,26.5.1940, roč.X,č.115,s.1 
35 S Říší cestou k vítězství, Vlajka,26.5.1940, roč.X,č.115,s.1,2 
36 Kupčíci s cizím zbožím, Vlajka,28.5.1940, roč.X,č.116,s.1 
37 Bezpodmínečná kapitulace Belgie,Národní práce,29.5.1940, r.1940(2),č.143,s.1,II.vyd. 
38 Jak došlo ke kapitulaci Belgie, Vlajka,30.5.1940, roč.X,č.118,s.1 
39 Po 18 dnech kapitulovala bezpodmínečně Belgie, Vlajka,30.5.1940, roč.X,č.118,s.2 
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bezvýsledně, což znamená, že po porážce vojenské následuje i porážka diplomatická.40 

Poprvé se také objevuje informace o nasazení barevných vojáků na straně Francie, 

převzatá z italského tisku, zatím nekomentovaná.41 

Dne 31. května 1940 se konala tisková konference, na které k novinářům hovořil 

Wolfram. Uvedl, že šéfredaktoři jsou povinni nejméně jednou týdně napsat velký 

politický úvodník k válečným událostem. V nejbližším takovém článku má být 

zdůrazněno, že situace spojenců ve Francii a Belgii je beznadějná a že britská a 

francouzská propaganda lže, když tvrdí, že spojenecké jednotky se jednak úspěšně brání 

a jednak se úspěšně evakuují. Dále měl tisk informovat o tom, že Češi ve Francii byli 

povoláni k vojenské službě, což se občanů protektorátu netýká. Dále Wolfram uvedl, že 

o Francouzích nemá být psáno lépe než o Angličanech, neboť tím, že nasadili do bojů 

barevné vojáky, nelze je považovat za obránce civilizace.  

V následujících dnech se tedy objevily další informace o použití koloniálních 

vojsk, převzaté z německého tisku,42 o povolávání Čechů ve Francii, s tím, že Francouzi 

i Angličané vidí velmi neradi svou krev a snaží se strkat před sebe zotročené národy, 

jejichž krve není škoda 43, případně spojené do úvahy, že pro Francii není rozdíl mezi 

Čechem a vojákem z Afriky. Francie považuje Čechy na svém území za svůj majetek, 

měli být zařazeni do pomocných oddílů pro Finsko, a když tam neodjeli, pak do 

orientální armády. Mají bojovat za nejtěžších podmínek a na nejhorších místech za 

záchranu země, o které v poslední době Češi ví jen to nejhorší. Zákony, lidská práva a 

mezinárodní práva pro ně neplatí.44  

Komentáře se dále zabývají údajnými zločiny Francie, spočívající jednak 

v intenzivní protiněmecké propagandě, kdy jsou zmíněny protiněmecké štvanice a 

mluva francouzského tisku, neznající mezí 45 a dále spočívající v zabíjení německých 

zajatců, které je logickým důsledkem bestiálního chování Francie v mimoevropských 

zemích jako Sýrie nebo Maroko.46 

O násilí na německých zajatcích ve Francii v roce 1940 nejsou v odborné 

literatuře žádné informace. Samozřejmě nelze vyloučit, že k jednotlivým excesům 

mohlo docházet. Ovšem lze předpokládat, že násilí se týkalo zejména posádek 

                                                 
40 Británie se stala mocností pátého řádu, Vlajka,31.5.1940, roč.X,č.119,s.1 
41 Západ posílá černochy do boje,České slovo,28.5.1940, roč.XXXII,č.122,s.2.II.vyd. 
42 Barevní vojáci ochránci civilisace?, České slovo,1.6.1940, roč.XXXII,č.126,s.2.II.vyd. 
43 Dvojí vítězství, Národní práce,2.6.1940,r.1940(2),č.147,s.1,II.vyd. 
44 Pro Francouze:Čech jako Senegalec, Vlajka,4.6.1940, roč.X,č.122,s.1 
45 Nerytířské vedení války u Francouzů, Národní práce,1.6.1940,r.1940(2),č.146,s.1,II.vyd. 
46 Maska „rytířské“ Francie spadla, Vlajka,2.6.1940, roč.X,č.121,s.1 
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sestřelených německých letadel (je logické, že vojáci i civilisté, kterým padaly na hlavy 

bomby, měli vůči nepřátelským letcům silnou averzi), v průběhu kampaně není 

zaznamenána situace, kdy by došlo k zajetí většího počtu německých příslušníků 

pozemních sil.  

Ve zprávách z bojiště je popisováno obklíčení spojeneckých vojsk v okolí města 

Dunkerque 47, postupná likvidace obklíčených vojsk se zdůrazněním počtu zajatců 48 a 

nakonec úplné zničení severní části spojeneckých vojsk, což je líčeno jako největší bitva 

světových dějin.49 Dále je zpravodajství popisuje předpokládaný další průběh války, 

tedy útok na Paříž 50 a poté i zahájení nacistického postupu na jih Francie,51 což je i 

komentováno s odkazem na genialitu Adolfa Hitlera. Jeho plán prý předešel útok 

spojenců a tak jim byla „dána lekce, na kterou nezapomenou. Nové německé síly se 

ženou na Paříž a její pád budeme moci oslavovat co nejdříve“.52  

Kromě těchto událostí je v komentářích opětovně zdůrazňována slabost Anglie, 

která prý nešla do války proto, aby ochránila malé národy – Čechy, Poláky, Nory, 

Belgičany a Holanďany. Důvodem prý byly sobecké zájmy bohatých anglických tříd, 

které shledaly, že Německo musí být zničeno, neboť veliký německý národ intenzivně 

přemýšlí a usilovně pracuje ve školách, laboratořích a továrnách. Podle komentářů jde 

tedy o  „boj koloniální plutokratické hrabivosti proti lidskému mozku, proti 

přirozenému vývoji jiného národa, který dobrodiní své práce a svého nadání 

přenechává zcela nezištně i jiným národům k dispozici, jen proto, aby civilizační pokrok 

byl rychlejší“. Odpovědnost za válku proto nese Anglie a ta dle komentářů také bude 

skládat účty.53 V dalších komentářích byl český národ (zejména dělnictvo) vyzýván 

k podpoře vojenského úsilí Říše s tím, že široké masy českého dělnictva byly prvními, 

kterém se snažily o správnou orientaci  a proto budou těmi, které německé vítězství 

nepřekvapí.54  

Na tiskové konferenci dne 7. června 1940, které se zúčastnilo celkem 150 

novinářů a úředníků cenzurních orgánů, přednesl obsáhlý referát JUDr. František 

Hofman, který v něm popsal válečné události jara 1940 a oslavoval vojenské schopnosti 

                                                 
47 Konec fronty na průlivu La Manche, Vlajka,1.6.1940, roč.X,č.120,s.1 
48 Ve Flandřích a Artois zajato již 330 000 nepřátel, České slovo,4.6.1940, roč.XXXII,č.128,s.1.II.vyd. 
49 Německé vítězství v největší bitvě světových dějin,Večerník Národní práce, 5.6.1940, r.1940(2), č.126, 

s.1, II.vyd. 
50 Paříž v hrůze náletů,Vlajka,5.6.1940, roč.X,č.123,s.1 
51 Nástup k dalšímu boji na západě, Vlajka,6.6.1940, roč.X,č.124,s.1 
52 Do nové etapy vítězných bojů,Vlajka,7.6.1940, roč.X,č.125,s.1 
53 Anglické vyúčtování, České slovo,4.6.1940, roč.XXXII,č.128,s.2.II.vyd. 
54 Nepřipraveni na vítězství, České slovo,7.6.1940, roč.XXXII,č.131,s.2.II.vyd. 
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nacistů. Z hlediska Čechů hovořil o nutnosti loajality vůči nacistům, o nutnosti vnímat 

Německo jako ochránce a pozitivně referoval o výsledcích sbírky pro německý Červený 

kříž.   

Wolfram poté uvedl, že spojenci ve Flandrech utrpěli stoprocentní porážku, že se 

jedná o jedinečný úspěch v dějinách válečnictví a uvedl, že je možno v tisku zmínit, že 

Češi ve Francii jsou povoláváni do armády, kde budou sloužit společně s barevnými. 

Pochválil denní tisk, naopak výhrady vznesl k týdeníkům. Dále hovořil o významném 

vlivu šeptané propagandy, která má negativní vliv na prodej tisku. Dále varoval před 

spekulacemi ohledně toho, jak se k válečnému konfliktu postaví Itálie, požadoval, aby i 

v časopisech byl jednou týdně uveřejněn článek o politických a vojenských událostech a 

aby se tisk zabýval i otázkou dvojjazyčného označení podniků, obchodů a jiných 

zařízení, které by mělo být samozřejmostí a mělo by vycházet z českého podnětu.   

V tisku se v návaznosti na Wolframova nařízení objevily komentáře, které 

předpovídaly brzké zhroucení Francie a to jak z důvodů vojenských, neboť tzv. 

Weygandova linie je pouhou bájí a bude proražena,55 tak i z důvodu politické 

nestability. „Kletbou demokracie v osudových chvílích“ je prý vždy polovičatost a 

nedostatek opravdového smyslu pro skutečnou organizaci. „Desetkrát může pan 

Reynaud ještě změnit vládu, ale ruce jejích kormidelníků budou se stále třásti. Jsou to 

jen pouhé politické figuríny, jaké strhávají Francii do záhuby již po desetiletí. Německé 

nadšení, cílevědomost, organizace, bezmezná oddanost a důvěra k Vůdci a jeho 

spolupracovníkům je právě opak, zcela jiný svět, který sráží Francii degenerovaných 

politických paňáců na kolena.“ 56  

Komentáře dále nabádaly Čechy k zaujetí jasného postoje k probíhajícím 

událostem. Zde v podstatě novináři doporučovali občanům to, co měli od nacistů sami 

nařízeni. Za národní zájem je prý prohlašováno pochopení faktu, že demokracie je 

mrtva. „Demokracii se jakž tak dařilo v míru, kdy šlo jen o dělání obchodů. Ale jakmile 

musela demokracie historicky jednat, byla hotova a musela nastoupit diktatura 

nějakého direktoria a po porážkách dokonce diktatura jednotlivce (Churchill v Anglii, 

Reynaud ve Francii). Ani ta však není schopna zachránit před porážkou národy, které 

se příliš dlouho daly ukolébat demokracií. Nejedná se o diktaturu z vůle lidu či z vyššího 

                                                 
55 Až k úplnému zničení nepřítele,Vlajka,8.6.1940, roč.X,č.126,s.1 
56 Vláda Francie-třtina ve vichřici,Vlajka,8.6.1940, roč.X,č.126,s.2 



   

 

18 

  

dějinného poslání, ale o diktaturu vzniklou z parlamentního prostředí zákulisní politiky. 

Churchill i Reynaud jsou pouze náhražkami vůdců, které Západ nemá.“ 57  

Dále je zdůrazňována hloupost a lživost nepřátelské a šeptané propagandy. Ani 

jediné tvrzení této propagandy se prý nesplnilo. Naopak aktuální události dokladovaly, 

že to, co tato propaganda prorokovala Německu, tedy porážku, se nakonec stalo Francii 

a Anglii.58 Dobový tisk také předpovídal údajnou skvělou hospodářskou budoucnost 

Evropy pod vedením nacistického Německa, které buduje hospodářskou pospolitost 

nejen pro svůj národ, ale i pro ostatní národy, které s ním chtějí spolupracovat. V zájmu 

„šťastné budoucnosti Evropy i Ameriky“ je proto třeba, aby nové možnosti a nutnosti 

hospodářského života zvítězily nad starými politickými představami. Tyto „politické 

bludy“ údajně selhaly a nemají již právo na život.59 V tisku se dále se objevují články 

(převzaté z německého tisku) o zbytečnosti obrany Paříže s varováním o jejím možném 

zničení a to s odkazem na osud Varšavy.60  

Dne 11. června 1940 je hlavním tématem tisku vstup Itálie do války. V tisku byl 

otištěn Mussoliniho projev k vyhlášení války,61 přičemž do této doby se tisk o možné 

účasti Itálie ve válce téměř nezmiňuje. Právě vstup Itálie do války je pak v komentářích 

spojován s nezadržitelným koncem britského impéria 62 a se „světlou budoucností 

národů Evropy v prostředí sociální spravedlnosti a míru“.63  

Ve vlajkařských komentářích se objevuje zklamání nad tím, že Češi 

nedostatečně vyjadřují své nadšení nad nacistickým vítězstvím, že „český národovec 

v Praze prolezlé šuškandou marně hledá vlajkoslávu a radostné vzrušení ve tvářích a 

mluvě lidu“.64  

Dne 15. června 1940 je hlavním tématem tisku vstup nacistických vojsk do 

Paříže s informací, že v Německu budou po 3 dny vyvěšeny na poctu vítězům prapory a 

vlajky.65 Taktéž v protektorátu bylo vyhlášeno povinné vyvěšení nacistických a 

protektorátních vlajek na veřejných budovách s doporučením, aby se obyvatelstvo k této 

poctě nacistům dobrovolně připojilo.66 V dalších dnech tisk informuje o dalším postupu 

                                                 
57 Náš nejvyšší zájem, České slovo,8.6.1940, roč.XXXII,č.132,s.2.II.vyd. 
58 Také náš zápas, Národní práce,9.6.1940,r.1940(2),č.154,s.1,II.vyd. 
59 Cesta do budoucnosti, Nedělní České slovo,9.6.1940, roč.XXXII,č.23(133),s.2 
60 Chce být Paříž druhou Varšavou?, Vlajka,11.6.1940, roč.X,č.128,s.1 
61 Itálie vstoupila do války po boku Německa, Národní práce,11.6.1940,r.1940(2),č.156,s.1,II.vyd. 
62 Osa zakalená, Vlajka,12.6.1940, roč.X,č.129,s.1 
63 Kostky jsou vrženy, Vlajka,13.6.1940, roč.X,č.130,s.1 
64 Praha a válka, Vlajka,13.6.1940, roč.X,č.130,s.2 
65 Německé vojsko v Paříži, Národní práce,15.6.1940,r.1940(2),č.160,s.1,II.vyd. 
66 Vlajky na poctu vojákům Říše, České slovo,15.6.1940, roč.XXXII,č.138,s.1.II.vyd. 
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nacistů a chaosu ve zbytku Francie (převzato ze zahraničního tisku) v důsledku 

obrovského množství uprchlíků.67   

18. června 1940 je na první straně sledovaných periodik jednotný titulek 

„Francie skládá zbraně“, což je reakce na rozhlasový projev předsedy francouzské 

vlády Pétaina.68 Vojenské události se tak dostávají až na druhé strany novin.69 Zároveň 

se objevuje ve veškerém tisku oficiální komentář Wolframa, který v něm hodnotí nejen 

bitvu o Francii, ale využil aktuální situaci k útokům na londýnskou exilovou vládu.70  

Následující den, tedy 19. června 1940, je hlavním tématem tisku jednání Hitlera 

a Mussoliniho v Mnichově o stanovisku k francouzské žádosti o příměří,71 přičemž tisk 

důsledně v případě obou politiků je označuje tituly Vůdce a Duce.  

Události jsou na základě nacistických pokynů intenzivně komentovány, přičemž 

v častým momentem v komentářích je tvrzení, že pád Francie je trestem za její zradu 

z roku 1938. „Trestá-li dnes Německo Francii za její kapitalistickou slepotu, trestá ji i 

za nás.“ 72 Čtenáři byli ubezpečováni, že český národ začíná další kapitolu bez bývalých 

falešných spojenců 73 a že obsazení Paříže znamená i konec vysílání zahraničního 

rozhlasu z Francie (a propagandy zde hlásané), čímž bylo „vyčištěno jedno ze dvou 

středisek všeho zlého“. 74 Zde jaksi mimoděk a možná nechtěně propaganda oznamuje 

cíl dalšího útoku – na Anglii. 

V komentářích se dále objevuje tvrzení, že francouzský národ byl do války 

vtažen zrádci a Velkou Británií. Německo válku s Francií prý nechtělo, ale jeho 

„ušlechtilá snaha byla zaslepenými válečnými zločinci, inspirovanými Londýnem, který 

si přál bojovat do posledního Francouze, urážlivě a potupně odmítnuta“. Podle 

komentátorů ovšem nyní francouzský národ nemůže počítat s tím, že jeho vina na válce 

bude zadostiučiněna jen pouhou lítostí nad vojenskou porážkou,75 což naznačuje 

budoucí události ve Francii.  

Zároveň se v tisku objevuje zajímavá informace o tom, že anglický velvyslanec 

ve Francii předložil francouzské vládě plán, podle kterého by se Francie měla stát 

                                                 
67 Zbytek Francie ve strašlivém chaosu, Vlajka,16.6.1940, roč.X,č.133,s.1 
68 Francie skládá zbraně, České slovo,18.6.1940, roč.XXXII,č.140,s.1.II.vyd 
69 Alsasko a Lotrinsko úplně obklíčeno, Vlajka,18.6.1940, roč.X,č.134,s.2 
70 Poznání přišlo ve Francii příliš pozdě, Národní práce,18.6.1940,r.1940(2),č.163,s.1,2,II.vyd. 
71 Dohoda Vůdce a Duceho o stanovisku k francouzské žádosti o příměří, České slovo, 19.6.1940, 

roč.XXXII, č.141,s.1.II.vyd 
72 Kolo dějin se otočilo, České slovo, 19.6.1940, roč.XXXII, č.141,s.2.II.vyd 
73 Začínáme druhou kapitolu, Vlajka,21.6.1940, roč.X,č.137,s.1 
74 Světlo, které zhaslo, Vlajka,19.6.1940, roč.X,č.135,s.2 
75 Francie byla vržena přes palubu, Vlajka,20.6.1940, roč.X,č.136,s.1 
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součástí britské říše.76 Komentáře zdůrazňují nemorálnost tohoto návrhu s tím, že se 

jedná o „lupičství páchané na mrtvole“ a to, že ve skutečnosti jde Velké Británii pouze 

o francouzské loďstvo a kolonie. 

 To souvisí se situací v době, kdy francouzská vláda po útěku z Paříže (10. 

června 1940) začala ztrácet přehled o situaci a rozdělila se na dvě skupiny, z nichž jedna 

chtěla rychle uzavřít příměří s nacisty a druhá (včetně tehdejšího předsedy vlády Paula 

Reynauda) chtěla pokračovat v boji. Protože v této době již souvislá francouzská 

obranná linie neexistovala, přicházel Reynaud s řadou alternativních možností dalšího 

vedení války, jako bylo například vytvoření opevněného předmostí na Bretaňském 

poloostrově, přesun vojsk do severní Afriky, žádost USA o vstup do války a také (po 

vzoru Holandska) vyhlášení klidu zbraní na bojišti, odchod vlády do zahraničí a 

pokračování v boji s podporou Velké Británie. 

 Tento návrh byl odeslán k posouzení Britům 16. června 1940 ráno. Britská 

vláda s návrhem nejprve souhlasila s podmínkou, že francouzské loďstvo bude odesláno 

do britských přístavů. Ještě téhož dne odpoledne však své stanovisko změnila a 

prostřednictvím generála Charlese de Gaulla (který tehdy v Británii navazoval styky 

s britskými politiky a důstojníky) navrhla transformaci anglo-francouzského spojenectví 

v úplnou politickou unii obou států. Návrh, který měl posílit část francouzské vlády, 

stavějící se proti příměří, měl efekt přesně opačný. Francouze rozladil, síly pro příměří 

získaly převahu a Reynaud ještě téhož dne večer rezignoval.77 Lze tedy konstatovat, že 

výše uvedená zpráva v protektorátním tisku měla částečně reálný základ, ovšem byla 

silně propagandisticky zkreslena. Bylo zcela zamlčeno, že se jednalo o reakci na 

francouzskou žádost a celý nápad byl účelově podsunut britské vládě. Tento způsob byl 

ostatně jedním z nástrojů nacistické propagandy po celou dobu existence tzv. 

Velkoněmecké říše.  

Další tisková konference se konala dne 21. června 1940 a na mimořádné poradě 

šéfredaktorů denního tisku dne 24. června 1940 (zápis je společný) JUDr. František 

Hofman  hovořil opakovaně o nutnosti spolupráce Čechů s nacisty s tím, že stav se 

zlepšuje, novináři již nejsou osamoceni, čehož důkazem je úspěšná sbírka pro německý 

Červený kříž. Pokud by ale propaganda fungovala, nebylo by přece dalších článků 

třeba.  

                                                 
76 Anglie by chtěla Francii anektovat, České slovo, 19.6.1940, roč.XXXII, č.141,s.1.II.vyd 
77 Pád Francie,J..Jackson,s.174-179 
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Hofman dále vyzval přítomné, aby upozornili na nutnost odstranit do 1. července 

1940 symboly ČSR a legionářské znaky.  

Wolfram poté pochválil tisk za správné informování o průběhu války 

s výhradou, že jeden z deníků neotiskl důležitý článek na 1. straně. To, že dosavadní 

články a komentáře proti tzv. šeptandě evidentně nezafungovala dokázal Wolfram tím, 

že opětovně vyzval novináře k akci proti šeptané propagandě, ale s tím, že články 

napříště nemají psát všichni najednou, nýbrž postupně, během 14 dnů.  

Wolfram dále varoval před falešnou sentimentalitou vůči Francii, znovu vyzval 

k odsouzení nasazení barevných vojáků spojenci a přikázal novinářům v jejich textech 

srovnat podmínky německo-francouzského příměří v roce 1918 a v roce 1940 s tím, že 

mají zdůraznit, jak dlouho museli Němci v roce 1918 čekat na podmínky příměří. Dále 

se řešily technické detaily cesty novinářů po Francii. 

 

3.2  Události po kapitulaci Francie – od 22.6.1940 do 15.7.1940 

3.3.1 Stručný popis události 

Příměří bylo podepsáno dne 22. června 1940. Francie byla rozdělena na 

okupovanou zónu a severu a neokupovanou na jihu. Armáda byla demobilizována (s 

výjimkou 100 000 mužů k udržení pořádku), loďstvo mělo být odzbrojeno a lodě 

zakotveny ve svých domovských přístavech.78 Podmínky příměří byly francouzskému 

národu oznámeny dne 25. června 1940 a 1. července 1940 vláda zřídila svou základnu 

ve Vichy. Protože Britové měli obavy, že by francouzské loďstvo mohlo být použito ve 

válce proti nim, vyslali před přístavy v severní Africe (ve kterých se velká část 

francouzského loďstva v té době nacházela) námořní svaz, který po ultimátu a krátkém 

vyjednávání dne 3. července 1940 podstatnou část francouzské námořní flotily zničil, 

přičemž zahynulo téměř 1300 francouzských námořníků.79  

Dne 10. července 1940 francouzský parlament zplnomocnil tehdejšího předsedu 

vlády Pétaina k vydávání ústavních zákonů. Hned následujícího dne Pétain vydal první 

ústavní zákony podle nových pravomocí, kterými prakticky ukončil republiku a byl 

vyhlášen hlavou Francouzského státu.80   

 

                                                 
78 Francie v temných letech 1940-1944.J.Jackson, str.141 
79 Francie v temných letech 1940-1944.J.Jackson, str.142 
80 Francie v temných letech 1940-1944.J.Jackson, str.147 
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3.3.2 Odraz událostí v protektorátním tisku 

Protektorátní tisk informace o uzavření německo-francouzského příměří přinesl 

v neděli 23. června 1940 81 a pak v úterý 25. června 1940.82 Komentáře se v intencích 

nacistických pokynů zabývají mimo jiné tím, jak by se český národ měl poučit 

z porážky Francie (ukončit šuškandu a proměnit mysl) 83 a také kritikou britského 

premiéra Winstona Churchilla, který vyzval Francouze k pokračování v boji a letce 

(včetně českých) k úletu do Velké Británie, což tisk hodnotí jako mimořádnou podlost 84 

a v případě přeletu francouzských letadel na britské ostrovy jako výzvu ke krádeži.85  

V následujících dnech se pak v některém tisku začaly objevovat citace z různých 

západoevropských tiskovin, rozhlasových zpráv, projevů politiků a oficiálních 

válečných zpráv od září 1939 do července 1940, které byly srovnávány se zprávami 

německého vrchního velitelství z téže doby a jejichž cílem bylo dokázat nepravdivost 

zpráv protivníků Německa.86 Opět se tedy jedná o vytrhané citáty z kontextu a jejich 

propagandistické využití. 

Ovšem v zásadě se již zpravodajství a komentáře soustřeďují na budoucí válku 

proti Velké Británii, přičemž zdůrazňují její osamocenost 87 a předpokládají, že vítězství 

nacistů je jisté, neboť mezi francouzským a anglickým vojákem není rozdíl. Proti 

německým vojákům s jednotným a radostným duchem prý stál francouzský voják, 

„rozhlodaný nespokojeností s vlastním režimem a cítící, že nepřítele nemá jen před 

sebou, nýbrž i v zádech“. Anglický voják má prý tytéž důvody k nespokojenosti 

s ohledem na „propast, jaké se klene mezi anglickými lordy a anglickými chudáky. 

Prudkému větru sociálních změn a spolupráce, který vane Evropou, nemůže svět britské 

plutokracie odolat“.88   

Na tiskové konferenci konané dne 4. července 1940 se Wolfram podrobně 

zabýval britsko-francouzskou námořní bitvou u Oranu. Navrhoval konkrétní protibritské 

titulky a vyzval přítomné novináře, aby co nejdůrazněji vylíčili ničemnost Angličanů, 

kteří Francouzům ve válce nijak nepomohli a navíc zničili francouzské loďstvo, které 

                                                 
81 Německo-francouzská smlouva o příměří podepsána,Nedělní České slovo,23.6.1940, roč.XXXII, 

č.25(145), s.1,II.vyd. 
82 Válka na západě skončena,Národní práce,25.6.1940,r.1940(2),č.170,s.1 
83 Francie a my,Vlajka,25.6.1940, roč.X,č.140,s.2 
84 Podlost Angličanů nezná mezí, Vlajka,26.6.1940, roč.X,č.141,s.1,2 
85 Churchillovy metody, Národní práce,25.6.1940,r.1940(2),č.170,s.1 
86 Prolhanost nepřátelského zpravodajství, České slovo, 28.6.1940, roč.XXXII, č.149,s.1,2.II.vyd 
87 Zbývá již jenom Anglie!,Večerní České slovo,3.7.1940, XXXII, č.153.s.1,2 
88 Západ dvou světů, Národní práce,30.6.1940,r.1940(2),č.175,s.1 
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nacisté chtěli Francii ponechat pro ochranu jejich kolonií. Novináři také měli ironicky 

uvést, že Angličané tím dosáhli svého prvního námořního vítězství. 

O útoku Britů na francouzské loďstvo informoval tisk dne 5. července 1940 a 

kromě informace o události samé 89 ihned následují odsuzující komentáře. „Anglický 

zločin nemá v dějinách obdoby a musí vzbudit odpor v celé civilizovaném světě.“ 90  

Na tiskové konferenci konané dne 5. července 1940 Melč upozornil v souvislosti 

se změněnou situací na Západě na důležité politické projevy státního prezidenta, 

ministerského předsedy a vedoucího výboru Národního souručenství J. Nebeského, na 

neblahý vliv šeptané propagandy a na úspěšnou sbírku pro německý Červený kříž.  

Hlavním tématem tisk v tomto období již bylo letecké bombardování Velké 

Británie 91 a Francie byla zmiňována především v souvislosti s tím, jak Velká Británie 

zabavovala francouzské lodě v britských přístavech,92 což bylo komentováno tak, že 

proti Velké Británii se tímto jejím postupem obrátí i její bývalí spojenci, což jenom 

uspíší její zničení 93 a dále v té souvislosti, že Velká Británie se chystá obsadit některé 

francouzské kolonie.94      

Na tiskové konferenci konané dne 11. července 1940 Wolfram hovořil 

v souvislosti s válkou o tom, že psaní českého tisku o Francii bylo správné a některé 

vyhrocené formulace, především vlajkařské, velmi dobré. Upozornil na to, že mezi 

Německem a Francií není mír, ale příměří a že Francie musí pykat za svou vinu, když 

vyprovokovala Německo k válce. Uvedl, že je třeba okomentovat i skutečnost, že 

Francie byla do války natlačena Anglií a Polskem a že by k tomu měly přispět i články, 

novinářů poté, co se vrátí z návštěvy západní fronty. 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Britští piráti přepadají své spojence, Národní práce,5.7.1940,r.1940(2),č.180,s.1 
90 Vrchol anglické podlosti, České slovo, 5.7.1940, roč.XXXII, č.154,s.1,II.vyd 
91 Německé letectvo bombardovalo vojenské cíle v Anglii, Národní práce,9.7.1940,r.1940(2),č.184,s.1 
92 Další násilné činy Anglie proti Francii, České slovo, 9.7.1940, roč.XXXII, č.157,s.1,II.vyd 
93 Šupiny padají z očí,Národní práce,9.7.1940, r.1940(2),č.184,s.1 
94 Anglie se chystá uloupit Francii kolonie, Národní práce,10.7.1940, r.1940(2),č.185,s.2 
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3.4 Návštěva protektorátních novinářů na dobitých územích ve      

dnech  od 24. 6. 1940 do 8. 7. 1940 a její prezentace v médiích 

Po podepsání příměří uspořádali nacisté pro vybranou skupinu protektorátních 

novinářů cestu po bojištích právě skončené války. Celá akce proběhla mezi 24. 

červnem a 8. červencem 1940. Výprava jela do Berlína vlakem a odtud autobusem přes 

Německo do Belgie, napříč Francií směrem na jih až ke španělským hranicím. Cestou 

zpátky pak novináři navštívili Maginotovu linii a některá bojiště 1. světové války. 

Cestu lze vyznačit městy (a místy) Berlín, Düsseldorf, Hannover, Aachen, Lutych, 

Hervé, Fleront, Héry, Namur, Gemblou,, Wavre, Brusel, Zzeberg, Gent, Brugy, 

Ostende, Newport, De Pane, Dunkerque, Calais, La Chapelle, Saint Amer, Lille a 

pevnosti v jeho okolí, La Baseé, Lens, Douai, Arras, Perronne, Bapaume, Compiégne, 

Paříž, Versailles, Chartres, Tours, Vendome, Poitiers, Berdeaux, Bazonne, Biarritz a 

městečko Heday u španělských hranic, zpátky pak Tours, Orleans, Remeš, Méty, 

Maginotova linie a Západní val.     

Sledovaná periodika byla zastoupena Aloisem Křížem (Vlajka), Ladislavem 

Novákem (Národní práce), Karlem Lažnovským (České slovo) a Leošem Süssem 

(Národní politika). Zatímco Kříž zveřejňoval své postřehy již v průběhu cesty formou 

reportážních článků (první list deníku z cesty vyšel 28. června 1940),95 ostatní novináři 

publikovali své články až po návratu z cesty a to od 12. července 1940.96   

Články líčící dojmy z návštěvy bojiště byly v tisku otiskovány i i v dalších dnech 

97, až za sledované období a vyústili ve vydání několika propagandistických knih.98 

Výše uvedení novináři čtenářům shodně vysvětlovali, že důvodem cesty byla snaha 

nacistů prostřednictvím českých novinářů otevřít Čechům „oči a srdce“ a vyvrátit 

„ostny šuškandy“. Články jsou někdy doprovázeny fotografiemi a mapkami a jejich 

vyznění je velmi podobné.  

                                                 
95 Praha/Berlín,Vlajka,28.6.1940, roč.X,č.143,s.1 
96 Po stopách války na západě, Národní práce,12.7.1940, r.1940(2),č.187,s.1,2,  Fantastické skutečnosti o 

válce v Belgii a Francii, České slovo, 12.7.1940, roč.XXXII, č.160,s.1,2,II.vyd,  Projíždíme napříč Belgií, 

Národní politika,12.7.1940,r.LVIII,č.192,s.3 
97 Cestou po západních bojištích, Národní práce,14.7.1940, r.1940(2),č.189,s.1,3 
98 V.Fiala: Poražená Francie. Český novinář na západních bojištích. Praha: Orbis, 1940, V.Fiala: Na 

křižovatce nových dějin. Český novinář v Belgii a ve Francii roku 1940. Praha: Orbis, 1941, A.Kříž: Krev 

za novou Evropu. Praha: vlastním nákladem, 1940 
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Můžeme je shrnout do několika následujících floskulí. V Německu nejsou 

viditelné žádné stopy války, veškeré informace o zničených německých městech 

spojeneckým bombardováním jsou lživé. Města v Belgii a Francii jsou poškozena 

pouze málo či vůbec, s výjimkou měst, o které se tvrdě bojovalo (Dunkerque, 

Perronne). Pokud se v blízkosti měst nacházely pevnostní objekty, jsou tyto zničeny, 

ovšem města sama jsou nepoškozena (Lutych) a civilní obyvatelstvo v rozhovorech 

vyjadřuje svůj hněv vůči Anglii. V příkopech podél silnic se nachází mnoho zničené 

vojenské techniky nepřítele, ale cesty jsou (díky obětavosti nacistických vojáků) již 

dobře průjezdné. Taktéž stovky zničených mostů byly díky píli nacistů již nahrazeny 

provizorními dřevěnými mosty. Ve Francii je mnoho uprchlíků, o které se vzorně 

starají němečtí vojáci, uprchlíci jim se slzami v očích děkují a proklínají proradné 

Angličany. Pevnostní objekty Maginotovy linie jsou zničené, což je důkazem účinnosti 

německých zbraní (s nezbytnou poznámkou, že stejně by v případě války v roce 1938 

dopadli pevnosti československé), němečtí vojáci navíc obětavě čistí Maginotovu linii 

od min. 

V případě této cesty na bojiště ve Francii se jednalo již o třetí nacisty 

organizovanou výpravu českých novinářů na bojiště a vzhledem k průběhu bojů se dalo 

předpokládat, že její propagandistický účel bude snadno splněn. Že novináři neuvidí 

zničená německá města, bylo vcelku logické. Spojenecké letectvo totiž v průběhu tzv. 

podivné války provádělo především průzkum a shoz letáků. Po 10. květnu 1940 pak 

bylo plně vytíženo taktickými úkoly, zejména pokusy zastavit postupující nacistické 

pozemní jednotky. K bombardování cílů na německém území tak docházelo velmi 

sporadicky.  

Co se týče bombardování měst v zemích postižených nacistickou agresí, dne 

14. května 1940 zaútočilo německé letectvo na holandské město Rotterdam, jehož 

centrum zcela zničilo. Původní odhad 40 000 mrtvých byl sice později výrazně snížen, 

ovšem cílem útoku bylo zlomit morálku obyvatel, nikoliv zničit vojenské cíle.99 Přes 

Rotterdam výprava samozřejmě nejela. Další města v Holandsku, Belgii a Francii cílem 

takto masivního leteckého útku nebyla. Ovšem nikoliv z důvodu humanismu, nýbrž 

prostě proto, že prioritními cíly nacistických bombardérů byly letiště, seřadiště tanků a 

významné prvky dopravní infrastruktury (nádraží, křižovatky, hlavní silnice).  

                                                 
99 Bitva o Francii 1940,P.Warner ,s.73 
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Samozřejmě silně poškozena byla města na pobřeží, která byla bráněna při 

evakuaci spojeneckých vojsk. Co se týče uprchlíků, odhaduje se, že v důsledku bojů 

opustilo své domovy 6 až 8 milionů civilistů 100 (podle protektorátních novinářů asi 10 

milionů civilistů,101 ale přesná čísla bohužel zjistit nelze). Protože neexistovaly žádné 

evakuační plány, veškerá pomoc uprchlíkům byla improvizace. Jejich zoufalé situaci 

tak nepochybně odpovídaly i jejich reakce na dotazy, navíc pokud byli motivováni 

například darováním jídla.  

Závěr 

Francie vstupovala do války s Německem v roce 1939 sice nerada, nicméně 

s přesvědčením, že je dobře připravena se ubránit a následně s pomocí Velké Británie 

nacistické Německo porazit. S ohledem na neustálé pokyny nacistů odsuzovat tzv. 

šeptanou propagandu lze předpokládat, že podobný názor v době zahájení války měla i 

ta část českého národa, která se nesmířila s nacistickou okupací. O to větší zřejmě 

muselo být jejich zklamání nad rychlou porážkou Francie v roce 1940.  

Hlavním úkolem protektorátních novinářů v období bitvy o Francii (jak vyplývá 

z instrukcí předávaných na tiskových konferencích) bylo vzít protiněmecky a 

demokraticky smýšlejícím Čechům naději, že odpor proti nacistům má nějaký smysl. 

Přesvědčit je, že je zbytečné vzpomínat na první republiku, neboť nacisté nepřipustí 

návrat demokracie. Parlamentní demokracie jako taková je dle jejich názoru úpadkový 

systém, který se přežil, který nemůže konkurovat totalitě a bude jí proto všude v Evropě 

nahrazen. Že jejich budoucí prosperita, jak osobní, tak národa jako celku, je možná 

pouze v případě naprosté loajality vůči nacistům.  

Klíčem k prosazení těchto názorů samozřejmě bylo vědomí, že nacistické 

Německo nemůže být vojensky poraženo. Z těchto hledisek bylo období v létě 1940 pro 

účely propagandy ideální. Bitvu o Francii lze nepochybně považovat za naprosto 

triumfální vítězství nacistického Německa, které bylo náležitě propagandisticky využito 

i v protektorátních médiích. Zároveň to ovšem bylo poslední vítězství nacistů, jehož 

výsledkem byla úplná kapitulace vojensky rovnocenného soupeře. Prvním zlomem 

                                                 
100 Pád Francie,J.Jackson,s.224 
101 Fantastické skutečnosti o válce v Belgii a Francii, České slovo, 12.7.1940, roč.XXXII, 

č.160,s.1,2,II.vyd 
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v nacistické expanzi byla hned následující kampaň, tedy porážka v letecké bitvě o 

Británii v září 1940.  

 Ve sledovaném období lze najít v protektorátním tisku několik témat, které byly 

nacistickou propagandou zdůrazňovány. 

Nejprve se jednalo o snahu vysvětlit, že nacisté útokem na Holandsko, Belgii a 

Lucembursko chrání neutralitu těchto zemí. Podle mého názoru tato snaha v zásadě 

úspěšná nebyla, neboť například informace o výskytu spojeneckých vojsk v Holandsku 

byly publikovány nejednotně a mále přesvědčivě.  

Dalším tématem byla finanční sbírka pro německý Červený kříž. Ta byla sice 

původně deklarována jako dobrovolná, ale následně opakovaně byla prezentována jako 

povinnost a jako důkaz loajality českého národa vůči Německu. Německé cenzurní 

orgány ovšem sbírku a její podporu v tisku hodnotily jako úspěch, propagandistické 

působení tisku zde tedy zřejmě splnilo svůj účel.  

V souvislosti s účastí koloniálních vojsk v bojích nacisté tuto skutečnost 

komentovali s ohledem na svoji rasovou nauku jako zločin proti evropské civilizaci, 

protektorátní tisk toto téma posunul do roviny srovnání afrických vojáků a Čechů ve 

Francii, s tím, že obě tyto skupiny bojují za cizí zájmy. Lze tedy předpokládat, že 

nacističtí ideologové si byli vědomi odlišného vnímání rasové nadřazenosti ze strany 

Němců a Čechů.  

Dlouhodobým tématem byl boj proti šeptané propagandě, jehož součástí byla i 

cesta vybraných novinářů po bojištích. Jak je patrné například z tiskové konference ze 

dne 24. června 1940, nacisté si byli vědomi skutečnosti, že aktivističtí novináři (a 

obecně proněmecky smýšlející Češi) tvoří výraznou menšinu a že většina českého 

národa jim nedůvěřuje a obsah jejich článků tak logicky nemůže mít na názory Čechů 

zásadní vliv. Pokud tedy vůbec došlo v této době k nějakému omezení šeptané 

propagandy či k určitému pesimismu protiněmecky smýšlejících občanů, pak je 

otázkou, zda důvodem byla propaganda či spíše vývoj válečných událostí jako takový.  

 

Summary 

France entered into the war with Germany in 1939, although reluctantly, but 

with the conviction that it has been well prepared to resist and then with the help of 

Great Britain defeat Nazi Germany. It could be assumed that a similar opinion at the 
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time of starting the war had even the part of the Czech nation, which did not accept the 

German occupation. Their disappointment was bigger after the defeat of France in the 

1940's. The main task of the Protectorate journalists during the Battle of France (as is 

clear from the instructions forwarded in press conferences) was to take anti-German and 

democratically minded Czechs hope of resistance against the Nazis has any sense. 

Convince them that it is unnecessary to remember the First Republic, because the Nazis 

will not allow a return to democracy. That parliamentary democracy is decadent system 

that has outlived that could not be compete with totalitarianism and it will be replaced 

everywhere in Europe. To convince that their future prosperity, both personal and of the 

nation as a whole, is possible only with the absolute loyalty to the Nazis. Key to enforce 

these opinions were aware that Nazi Germany could not be defeated. From these points 

of view was a period in the summer of 1940 for propaganda purposes ideal. Battle of 

France can undoubtedly be considered absolutely triumphant victory of Nazi Germany. 

At the same time, however, it was the last victory of the Nazis, which resulted in the 

militarily equal opponent complete surrender. The first breakthrough in the Nazi 

expansion was the very next campaign, a defeat in the Battle of Britain in September 

1940. In the reporting period may be found in the Protectorate press several topics 

which have been emphasized by Nazi censorship authorities. First, it was an attempt to 

explain that the Nazi attack on the Netherlands, Belgium and Luxembourg protected the 

neutrality of these countries. In my opinion, this attempt was unsuccessful because 

information about allied forces in the Netherlands have been fragmented and small 

convincing. Financial collection for the German Red Cross was originally declared as 

voluntary, but was subsequently presented as compulsory. Financial collection was to 

demonstrate the loyalty of the Czech nation. German censorship authorities collection 

and its promotion in the press evaluated as a success, the propaganda effect of the press 

apparently served its purpose. Another topic was the participation of colonial troops in 

the fighting. If this fact the Nazis perceived with regard to their racial doctrine as a 

crime against European civilization, then protectorate press convert this topic and 

compared African troops and Czechs in France, with the fact that these two groups are 

fighting for foreign interests. It can be assumed that the Nazi ideologues were aware of 

the different perceptions of racial superiority from the Germans and Czechs point of 

view. The long-term theme was the fight against “whispered propaganda”, which 

included a travels across a battlefields for a selected journalists. As is clear from the 

press conference of June 24, 1940, the Nazis were aware of the fact that activist 
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journalists (and generally pro-German minded Czechs) constitute a distinct minority and 

that the majority of the Czech people did not trust them and the content of their articles 

had no impact on Czech´s opinions. So if has actually occurred at this time to any 

restrictions “whispered propaganda” or to some anti-German sentiments pessimism, 

then the question is whether the reason was the official propaganda, or rather the 

development of war events as such. 
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