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Abstrakt 
Marshallův plán znamenal pro poválečnou Evropu zásadní hospodářskou pomoc, která 

zúčastněním zemím znatelně usnadnila jejich poválečnou obnovu. Práce si klade za cíl 

popsat charakteristiky Hospodářské obnovy Evropy známé též jako Marshallův plán a 

uvést jej do historického kontextu poválečného Československa. Hlavní důraz je v této 

souvislosti kladen na analýzu dobového tisku, konkrétně periodik Rudé právo, 

Svobodné slovo a Právo lidu.  Autor se zaměří na reakce ze strany tisku jak na 

samotnou existenci Marshallova plánu, tak na faktické odmítnutí tohoto programu. 

Cílem práce je zodpovědět si na otázku, jak se tento postup projevoval v tisku 

a potažmo ve společnosti a jak byl vnímán. 

 

Abstract 
The Marshall plan meant important step in recovering of European countries from 

World War II. The aim of this thesis is to describe the Marshall plan and put it into 

historical context of Czechoslovakian republic. The main emphasis is to analyse 

selected journals such as Rude pravo, Svobodne slovo and Pravo lidu. The author will 

focus on the reactions of journals on refusing the Marshall plan by Czechoslovakian 

government. The main question of the thesis is to answer what were the reactions on 

this process in journals and in society like.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

 

ECA  European Cooperation Administration (Úřad pro ekonomickou  

  spolupráci v Evropě) 

ČSR  Československá republika 
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KSČ  Komunistitcká strana Československa 

OEEC  Organization of European Economic Cooperation (Organizce pro  

  evropskou hospodářskou spolupráci) 

RVHP  Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SSSR  Svaz sovětský socialistických republik 

UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Správa  

  spojených národů pro pomoc a obnovu)  

USA  Spojené státy americké 
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Úvod 

Marshallův plán představoval pro poválečnou Evropu zásadní milník a určil její 

chod na následující několik desítek let dopředu. Československá republika se de facto 

tohoto unikátního programu odmítla účastnit, čímž se stala vazalem Sovětského svazu 

a zavřela si dveře na trhy západní Evropy. Nevyužití hospodářské pomoci se navíc 

negativně podepsalo na průmyslovém potenciálu republiky.  

Má práce se snaží popsat základní ideu Marshallova plánu a uvést ji do 

historicko-politického kontextu poválečné Evropy, zejména pak Československa. 

Ústřední otázkou práce je analýza vybraných československých periodik v období více 

jak čtyř týdnů kolem 10. července 1947, kdy se konalo mimořádné zasedání 

československé vlády, na kterém se rozhodlo odvolat československou účast na pařížské 

konference o Marshallově plánu v Paříží, čímž se prakticky Československo od tohoto 

plánu úplně izolovalo. Konkrétně byly analyzovány deníky  Právo lidu, Rudé právo 

a Svobodné slovo. Zajímal jsem se zejména postojem, který tyto deníky zaujaly 

k Marshallově plánu a jak jej prezentovali české společnosti. 
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1. Poválečná Evropa a programy na její obnovu 
 

Po nejničivějším a obecně nejhorším válečném konfliktu v dějinách lidstva, 

druhé světové válce, se nacházela prakticky celá Evropa na pokraji hospodářského 

i sociálního zhroucení. Mezinárodní systém se po válečné paralýze dosluhujících 

koloniálních velmocí, jakými byly Velká Británie či Francie, ocitá bez dominantní 

mocnosti, která by byla schopna vyvstávající chaotickou situaci uklidnit.1 Tato 

skutečnost nebyla bezprecedentní. Wilsonova Společnost národů ukázala už dříve, že 

koordinovaného postupu v mezinárodním měřítku není schopna ani za trvání Velké 

hospodářské krize.2 Válečný konflikt v tomto směru nebyl výjimkou. Spojené státy 

americké, v zásadě jediná velmoc, na jejímž území nedošlo za celou válku 

k vojenskému střetu3, se tak ocitají na rozcestí, zda se vrátit ke své tradiční politice 

izolacionismu, nebo pokračovat v roli silného mezinárodního hráče, kterou za druhé 

světové války získaly. Evropa zoufale a okamžitě potřebuje finanční, materiální 

i vojenskou pomoc a mnozí si začínají uvědomovat, že Sovětskému svazu stačí jen 

počkat, až bude evropská krize neúnosná, z čehož bude Stalin těžit ve svých 

expanzivních plánech. Jak již v roce 1943 řekl William C. Bullit, že neexistuje žádný 

zásadní rozdíl v tom, je-li Evropa ovládána Hitlerem z Berlína či Stalinem z Moskvy.4 

Po válce je více než očividné, že doba wilsonovsko-rooseveltského idealismu 

a harmonie definitivně pominula. 

Válečný běs, kobercové nálety cílené mj. také na civilní objekty a též taktika 

spálené země využívaná armádami Třetí říše i Sovětského svazu v Pobaltí, Rusku, 

Ukrajině a v Polsku se zásadním způsobem podepsalo na evropské infrastruktuře. Jen 

domů bylo zničeno na 2 756 000 úplně a 2 923 000 částečně, a to bez započítání území 

                                                
1 TAJOVSKÝ, Ladislav. Spojené státy na cestě k Marshallovu plánu. 1. vyd. České Budějovice: 
Kopp, 2013, 123 s. ISBN 978-80-7232-456-9. 
2 WATKINS, T. The Great Depression: America in the 1930s. 1st ed. Boston: Little, Brown, 1993, 
viii, 375 p. ISBN 0316924539. 
3 Autor si dovolil nezapočítat útok admirála Yammamota na Havajské ostrovy, tedy na 50. stát 
USA, jelikož (i) se tak stalo za situace, kdy nebyl mezi zeměmi vyhlášen válečný stav, (ii) 
v porovnání s ostatním světem zasaženým válkou se nejedná o signifikantní případ a (iii) paradoxně 
měl útok na Havaj za následek oživení amerického průmyslu i armády. Japonský útok na Aleuty 
a Midway autor nepovažuje za významný útok na americká území.  
4 TAJOVSKÝ, Ladislav. Spojené státy na cestě k Marshallovu plánu. 1. vyd. České Budějovice: 
Kopp, 2013, 123 s. ISBN 978-80-7232-456-9. 
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Ruské sovětské federativní republiky5 a Německa, kde došlo k nezměrné devastaci. 

Navíc se za války obytné domy v zásadě vůbec nestavěly, což se nakonec projevilo 

bezprecedentním množstvím obyvatel bez domova. Když se k tomu započítá ještě 

omezené a z pohledu předválečné výkonnosti i málo produktivní zemědělství, 

nedostatek tvrdých měn k udržení dovozu zboží,  krutá zima v letech 1946/1947, 

likvidace lesních porostů za války a ztráta bezmála 60 milionů lidských životů6, nastává 

v Evropě nebezpečná hospodářská, sociální i politická situace, krize, ze které by mohl 

Stalin začít těžit a před kterou ve svém slavném telegramu z února 1946 interpretující 

sovětskou zahraniční politiku silně varuje i George F. Kennan.7  

 

 

1.1 Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu 
 

Již během války si Spojenci uvědomovali, že po osvobození zemí bude zapotřebí 

bezprostředně zajistit dodávky potravin, základního zboží a paliv. Sám F. D. Roosevelt 

řekl, že by bylo opravdu vrcholnou ironií, kdybychom vyhráli válku a pak zdědili 

světový chaos jen proto, že jsme nebyli připraveni na to, o čem jsme věděli, že se s tím 

setkáme. Známe lidské potřeby, které se vyskytnou po osvobození.8  9. listopadu 1943 

byla v Bílém domě za účasti 44 spojeneckých vlád konečně podepsána v pořadí již třetí 

verze programu na obnovu Evropy. Jednalo se o Správu Spojených národů pro pomoc 

a obnovu (z angl. United Nations Relief and Rehabilitation Administration, zkráceně 

UNRRA). Program měl představovat okamžitou pomoc a první esenciální obnovu 

osvobozeným zemím. Ustanovující shromáždění UNRRA se konalo hned den poté, 

10. listopadu v Atlantě. Celkem se programu zúčastnilo 48 zemí, z čehož 31 jich 

podporu odvádělo a 17 čerpalo. Přispívající země se v průběhu trvání UNRRA vzdaly 

dvakrát 1 % svého HDP ve prospěch tohoto programu, tedy válkou přímo postižených 

                                                
5 Jenom v Rusku bylo zničeno na 6 milionů obytných domů, což připravilo bezmála 25 milionů lidí 
o střechu nad hlavou. Zdroj viz níže. 
6 World Bank. 1948. Summary of the United Nations economic commission for Europe report entitled 
"A survey of the economic situation and prospects of Europe". Washington, DC: World Bank.  
[online]. [cit. 2016-04-11]Dostupné z:   
http://documents.worldbank.org/curated/en/1948/05/2873263/summary-united-nations-economic-
commission-europe-report-entitled-survey-economic-situation-prospects-europe 
7 Viz str. 19  TAJOVSKÝ, Ladislav. Spojené státy na cestě k Marshallovu plánu. 1. vyd. České 
Budějovice: Kopp, 2013, 123 s. ISBN 978-80-7232-456-9. 
8 Viz str. 81 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
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zemí. Pomoc byla poskytována bezplatně těm zemím, které neměly devizové rezervy, 

tudíž by si žádný import nemohly dovolit. Idea UNRRA byla postavena na vzájemné 

solidaritě, takže čerpající země, jako např. ČSR na oplátku také přispívala do programu, 

a to zejména uhlím.  

Předpokládaný program odeslaných dodávek v rámci celé UNRRA byl nakonec 

splněn na 99,8 %, což představuje prakticky neuvěřitelnou efektivitu a důslednost. Mezi 

recipienty pomoci se navíc zařadily i některé země Dálného východu, jmenovitě třeba 

Čína. Bylo odesíláno zboží v několika kategoriích, od textilu, potravin, ropy přes 

vojenský materiál až po průmyslové stroje. USA přispěly do programu celkem více než 

tři a půl bilionem USD,9 což představovalo téměř 73 %10 celkového rozpočtu UNRRA. 

O dodávkách rozhodovala Rada UNRRA složená ze všech 48 států na základě zpráv 

z jednotlivých poradních výborů pro určité regiony. Definitivní konec programu nastal 

31. března 1947, kdy byly odeslány poslední dodávky pomoci.    

 

  

 1.2 Zrození Marshallova plánu 
 

 Evropa byla po velmi úspěšném programu UNRRA i nadále obrovskou mírou 

závislá na dodávkách ze zahraničí, zejména pak z USA. Navíc začala nastávat kritická 

situace v německých okupačních zónách. Američané i Britové si uvědomovali, že 

hospodářsky funkční Evropa stojí a padá na zapojení Německa do plánu obnovy,11 což 

tvrdě odmítali jak Rusové, tak i Německem logicky frustrovaní Francouzi. Bylo 

zapotřebí implementovat plán, který by byl natolik ambiciózní, aby propojil německou 

hospodářskou obnovu s celoevropskou rekonstrukcí.  

 Další bod pro pomoc Evropě byl čistě ekonomický. Americký průmysl byl po 

válce nastaven na enormní nadvýrobu, jelikož zásoboval prakticky celou Evropu. HDP12 

USA se během druhé světové války zdvojnásobil, což na jejím konci představovalo 

neuvěřitelnou polovinu celosvětové produkce. K tomu USA vlastnily značnou část 

                                                
9 Z angl. United States Dollar. 
10 Viz str. 88 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
11 Velká Británie doufala, že Evropa nebude hospodářsky rozdělena na dvě zóny (východní 
a západní), protože obnova kontinentu závisí na úplném hospodářském úsilí celé Evropy. Viz 
str. 119 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
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světových zlatých rezerv. V součtu to pak znamenalo, že Americe reálně hrozila 

ekonomická krize v důsledku poklesu poptávky doma i v zahraničí.13  

 Třetí důvod představovaly expanzivní tendence Sovětského svazu, kdy Stalin 

očividně vyčkával a doufal ve vypuknutí krize v Evropě, ze které by pak profitoval 

SSSR. Navíc po volbách v Západní Evropě, kdy se do parlamentů i do mnohých vlád 

dostávají komunistické strany, hrozí tzv. plíživé zavedení socialismu.14 I přes složení 

80. kongresu USA, kdy v listopadu 1946 po bezmála třinácti letech vlády demokratů 

získávají většinu v obou komorách kongresu republikáni,15 s nimiž přichází kritika 

dosavadní americké zahraniční politiky a snahy o otočení jejího směru zpět 

k předválečnému izolacionismu, se američtí zákonodárci nakonec dokázali dohodnout 

a k věci přistoupit pragmaticky. Prezident Harry Truman pak 12. března 1947 

v Kongresu přednáší svůj projev o ekonomické a finanční podpoře ohroženým zemím, 

který vešel do historie jako Trumanova doktrína. Tato koncepce se v obecných rysech 

snaží zamezit šíření komunismu. Doktrínu nakonec sám prezident podepsal 22. května 

1947 a svět směřoval ke svému bipolárnímu rozložení.  

 Tyto tři výše zmíněné skutečnosti představují základní důvody, proč se Spojené 

státy nakonec rozhodly Evropě zásadním způsobem pomoci. Již v lednu 1947 se stal 

ministrem zahraničí USA generál George C. Marshall, který se svými poradci mezitím 

intenzivně pracoval na novém plánu pro obnovu Evropy, který byl nyní plně v režii 

USA. Jak podotkl předseda Senátu USA Arthur H. Vandenberg, „již nikdy 

nepřispějeme 72 % na mezinárodní fond, jako tomu bylo v případě UNRRA, který 

může být kontrolován, a dokonce využíván jinými.“16 Prakticky tak došlo k přípravě 

plánu, který bude ignorovat Organizaci Spojených Národů.  

 

                                                                                                                                          
12 HDP je zkratkou ekonomického ukazatele Hrubý domácí produkt. 
13 Podroběnji viz str. 283 - 287 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené 
války. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
14 TAJOVSKÝ, Ladislav. Spojené státy na cestě k Marshallovu plánu. 1. vyd. České Budějovice: 
Kopp, 2013, 123 s. ISBN 978-80-7232-456-9. 
15 Statistical Abstract of the United States 1958. 79th ed. Washington: U. S. Department of 
Commerce, 1958, s. 354. 
[online]. [cit. 2016-04-11]. Dostupné z:  
https://www.census.gov/library/publications/1958/compendia/statab/79ed.html 
16 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
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1.3 Vyhlášení Marshallova plánu 
 

5. června 1947 ministr zahraničí USA přednesl na Harvardově univerzitě při 

slavnostní promoci absolventů projev, v němž avizoval plán hospodářské pomoci 

Evropě.17 Původně byli i významní ústavní činitelé z Evropy, ke kterým se obsah 

projevu dostal až později, velmi nadšeni. Vyvstávaly otázky, zda bude k tomuto plánu 

využita v březnu vzniklá Evropská hospodářská komise či jiný orgán OSN. Posléze byli 

delegát právě Evropské hospodářské komise frustrování, že je USA obcházejí, na což 

navázal komunistický tisk, který ostentativně tzv. Marshallův plán, od chvíle, kdy bylo 

jasné, že je plně v kompetenci USA, soustavně kritizoval.  

Po několika měsících plánování, bilaterálních příprav a formování konkrétní 

podoby byl v březnu roku 1948 přijat v Kongresu návrh zákona o Marshallově plánu,18 

který 2. dubna 1948 vstoupil v platnost podpisem prezidenta Trumana.19  

Realizace Marshallova plánu a stanovisko formujícího se východního bloku 

i jeho reakce včetně důrazu na situaci v Československu budou popsány níže. 

 

 

 

 

                                                
17 Podroběnji viz str. 299 - 300 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené 
války. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
18 V Senátu hlasovalo 69 pro, 17 proti. Ve sněmovně byl pak poměr hlasů 329:74. Viz  TRUMAN, 
Harry S. Memoirs. [1st ed.]. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1955-56, 2 v. 
19 S ohledem na republikánské složení Kongresu a demokratického prezidenta v Bílém domě lze 
tento akt považovat za velkou výhru politického konsensu v zájmu budoucnosti USA i Evropy.   
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2. Marshallův plán v historickém kontextu 
Československa 

 
2.1 Zahraniční politika exilové vlády v Londýně 
 
 Prezident Beneš, řídící exilovou vládu v Londýně během trvání Druhé světové 

války, usiloval o uzavření spojenectví zejména se Spojenými státy americkými, 

Kanadou,  Velkou Británií a Francií.20 Společně s Janem Masarykem považovali za 

důležité, aby Československo v budoucnu úzce spolupracovalo se západními státy. Tato 

spolupráce byla chápána předně z hlediska hospodářského a také kulturního. Z hlediska 

bezpečnostního bylo i pro mezinárodně uznávanou exilovou vládu v Londýně 

strategické spojenectví se Sovětským svazem.21  

 12. prosince 1943 tak byla podepsána spojenecká smlouva mezi 

Československem a Sovětským svazem. V této smlouvě byl i článek 4, který stojí za 

zmínění a kterého si prezident Beneš vážil nejvíce: „po obnovení míru (...) budou jednat 

ve shodě se zásadami vzájemného respektování své nezávislosti a svrchovanosti, jakož 

i nevměšování do vnitřních věcí druhého státu.“22 Kromě SSSR bylo nejblíže k uzavření 

spojenecké smlouvy s Francií23, ale nakonec jednání zkrachovala. Důvodem tohoto 

krachu spojenecké smlouvy byla i flagrantní nechuť a praktický zákaz Stalina uzavírat 

jakékoliv smluvní vztahy svých zemí se západní sférou. Po válce se Beneš snažil 

Československo vykreslovat jako „most“ mezi Východem a Západem. S tímto 

postupem měl však problém ministr zahraničí Jan Masaryk, který odmítal představu 

bipolárního světa, a tak namísto mostu chápal ČSR jako jeden z mnoha článků – „Ani 

opona, ani most, ale článek demokratického řetězu, který obepíná svět a drží tuto 

zeměkouli pohromadě!“24 Každopádně oba prosazovali provázání republiky jak 

s Východem, tak se Západem. 

                                                
20 Viz str. 346 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
21 Viz str. 353 tamtéž. 
22 Viz str. 346 tamtéž. 
23 V roce 1945 byla s Francií uzavřena čs.-francouzská obchodní smlouva (pozn. autora) 
24 Viz str. 29 MASARYK, Jan, LEHMANNOVÁ, Zuzana a Mojmír KONEČNÝ (eds.). Jan 
Masaryk: projevy, články a rozhovory 1945-1948. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998. ISBN 
80-7079-022-9. 
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 Po skončení války v Evropě se tak relativně nezničené Československo 

nacházelo mezi sférami vlivu SSSR a Západu. Už jen fakt, že naše území bylo během 

osvobozování spojeneckými vojsky rozděleno demarkační linií, o tom náležitě svědčí. 

Bezprostředně po ukončení konfliktu započala spolupráce v rámci programu Správy 

Spojených národů na pomoc a obnovu (UNRRA), kam ČSR na základě ideálů UNRRA 

přispívalo a zároveň také čerpalo. Množství příspěvků přepočteny na tehdejší dolary 

činilo 5 334 000 USD.25 Na druhé straně pak země z organizace vyčerpala zboží 

a suroviny v hodnotě 261 337 400 USD, což představovalo celých 9 % z celkové 

pomoci.26 Program UNRRA si však kladl za cíl bezprostředně pomoci zemím od chaosu 

a hladu. Nešlo o komplexní řešení válkou zpustošené Evropy. To měl být 

až tzv. Marshallův plán, který vyhlásil americký ministr zahraničí George C. Marshall 

během svého projevu absolventům Harvardské univerzity dne 5. 6. 1947.  

 

2.2 Československo a Marshallův plán 
 
 Československo se samozřejmě o možnostech spolupráce na novém programu 

na obnovu Evropy velmi zajímalo. Ministr Masaryk spatřoval problém, obdobně jako 

ostatní zástupci evropských států, v nedostatečné specifičnosti celého plánu. I tak však 

samotnou ideu velmi podporoval. Sám řekl: „Jsme pro akci, sleduje-li jednotu Evropy, 

ale jsme proti ní, sleduje-li její rozdělení.“27 Dále také zmínil, že „(...) bude záviset 

zaprvé na tom, zda Marshallův plán je určován hledisky čistě hospodářskými, a to nejen 

formálně, nýbrž fakticky, a zadruhé na stanovisku, které k němu zaujmou naši 

spojenci.“28 Již 20. června 1947 se Marshallovým plánem zabývala Československá 

národní banka a vydala k němu dokument, který měl sloužit prezidentu Benešovi. 

V materiálu se píše „ČSR vázáno politicky a vojensky na SSSR – má však 

hospodářskou volnost, potřebuje pomoc západních států. (...) ČSR tvořila hospodářský 

most mezi Západem a Východem. (...) Pro nejbližší léta nelze počítat s pomocí SSSR, 

který musí provést obnovu své industrie.“29 Z tohoto dokumentu určenému prezidentovi 

je jasně patrné, že z hospodářského hlediska pro ČSR Marshallův plán představoval 

                                                
25 Viz str. 88 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
26 Viz str. 100 tamtéž. 
27 Viz str. 355 tamtéž. 
28 Viz str. 355 tamtéž. 
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zásadní příležitost k znovunavázání obchodních styků se západní Evropou a ke spojení 

obou mocenských sfér. Prezident Beneš navíc viděl v evropské hospodářské obnově 

skrytý problém související s nutnou obnovou Německa. Ve svém stanovisku k plánu 

uvedl, že „(...) je pro nás nezbytné, abychom nenechali za těchto okolností pomáhat 

Německu bez nás a bez Polska a bez řady ostatních menších států evropských.“30  

 Čs. vláda věnovala této problematice pochopitelně také pozornost. Vytvořená 

ministerská komise zabývající se Marshallovým plánem vydala 1. července 1947 

oficiální zprávu, kde ze všech hledisek uvítala možnost, kterou plán poskytuje. Dále 

doporučila vládě zmocnit Jana Masaryka, aby začal vyjednávat o vytvoření podkladů 

pro americkou pomoc s vládami SSSR, Británie a Francie.31 2. července 1947 

pak československá vláda oznámila velvyslanectví Francie, Británie a SSSR, že se 

na hospodářském projektu chce plně podílet. V této chvíli ČSR balancovalo na úzké 

hraně a plnilo těžký úkol udržet linii své zahraniční politiky po boku SSSR a zároveň se 

snažit neodříznout se hospodářsky od Západu. Tento úkol se stal ještě mnohem těžším 

po fiasku pařížské konference tří ministrů zahraničí, odkud 3. července 1947 se svou 

delegací odlétá Molotov. Od této chvíle řídí diskusi o Marshallově plánu v Evropě, 

která má Spojeným státům zmapovat situaci a v zásadě specifikovat evropské 

hospodářské potřeby, pouze Francie a Velká Británie. Tuto skutečnost SSSR velmi 

tvrdě kritizuje a varuje své spojence, že v případě účasti a spolupráce na 

britsko-francouzském návrhu to může znamenat ochlazení vzájemných vztahů. I přes to 

je Británií a Francií na 12. červenec svolána konference do Paříže o Marshallově plánu. 

V britské pozvánce na konferenci stojí mj. i „a) Účast na anglo-francouzském návrhu 

nebude ani v nejmenším omezovat národní svrchovanost, b) Nebude činěno žádné 

omezení žádoucímu evropskému obchodu. Z toho plyne, že žádná země nebude nucena 

proti své vůli zrušit bilaterální obchodní ujednání. c) Účast (...) dává jedinou rozumnou 

naději na americkou pomoc, kterou Československo, jak známo, jakož i mnoho jiných, 

potřebuje. d) (...) návrh je pokusem získat na obchodní bázi co nejvíce zemí pro to, aby 

se zúčastnily výhod, plynoucích z Marshallova plánu.“32 Je tedy očividné, nakolik si 

minimálně Britové vážili čs. účasti na konferenci. S blížícím se zahájením stoupaly 

                                                                                                                                          
29 Viz str. 367 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
30 Viz str. 368 tamtéž. 
31 Viz str. 357 a 358 tamtéž. 
32 Viz str. 360 tamtéž. 
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i ohlasy v západním tisku, které Československo vykreslovaly jako rozumnou zemi, 

které není osud Evropy lhostejný.  

 Vše se však mělo změnit v Moskvě, kam 9. července odlétá čs. vládní delegace 

v čele s předsedou vlády Gottwaldem, ministrem zahraničí Masarykem a Prokopem 

Drtinou. Týž den se tajně setkává se Stalinem Gottwald a zbytek delegace o tom 

informuje slovy: „Hoši, je to dobré, právě jsem se dohodl se Stalinem. Máte k němu 

přijít dnes večer.“33 Doposud se nestalo, aby Stalin přijal nějakou delegaci již ten samý 

den, kdy dorazila. V případě čs. vládní výpravy udělal výjimku. Během nočního 

jednání, ze kterého byla přijatelná až třetí varianta zápisu, došlo na ostrá slova a dlouhá 

jednání. Československá účast na konferenci v Paříži představovala hlavní bod celého 

nočního setkání. Stalin o tomto prohlásil „Pokládáme tuto věc za otázku zásadní, na níž 

závisí vaše přátelství se SSSR. Půjdete-li do Paříže, dokážete, že chcete spolupůsobit při 

akci na izolaci Sovětského svazu. Všechny slovanské státy odmítly, i Albánie se nebála 

odmítnout, a proto soudíme, že byste měli své rozhodnutí zrušit.“34 Z této rétoriky je 

tudíž jasně patrné vyhrožování a v zásadě vydírání čs. zástupců. Stalin se 

pravděpodobně obával, že pokud Československo na konferenci pojede, přidají se 

k němu další státy, které s účastí prozatím váhají. Bylo proto nutné zrušit 

československou účast, a to okamžitě. Po dlouhém nočním jednání odešla z Moskvy 

depeše volající po okamžitém svolání mimořádné vládní schůze, kde bude odmítnuta 

účast ČSR na konferenci týkající se Marshallova plánu v Paříži. Tak se také stalo 

a vláda 10. července zasedla, přičemž jednomyslně účast odmítla. Problém nastal při 

hledání důvodu, jak společnosti vysvětlit, proč nebudeme na takto důležité konferenci. 

Nakonec byl jako hlavní důvod označen neúčast žádného slovanského státu a také 

SSSR, jakožto největšího spojence.35 K tomu navíc prezident Beneš do dění nemohl 

zasáhnout, neboť se právě léčil z následků mrtvice.  

 Odmítnutí účasti na konferenci o Marshallově plánu roku 1947 de facto skončila 

suverénní zahraniční politika ČSR. Po návratu z Moskvy pak Jan Masaryk údajně 

pronáší slavnou větu „Do Moskvy jsem jel jako ministr samostatného státu a vracím se 

jako Stalinův vazal.“  

                                                
33 Viz str. 329 DRTINA, Prokop. Československo - můj osud: kniha života českého demokrata 20. 
století. Praha: Melantrich, 1992. Memoáry (Melantrich). 
34 Viz příloha č. 10, str. 475 – 481 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené 
války. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
35 Ve skutečnosti byl SSSR jediný československý velmocenský spojenec (pozn. autora). 
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 Úspěch v Moskvě je však to, co živí média. SSSR nám poskytne statisíce tun 

obilí a dalších surovin okamžitě. Fakt, že sám je po válce zdecimovaný a takovýto 

vývoz si prostě nemůže dovolit, v konečném důsledku povede mj. i k devastujícímu 

hladomoru na Ukrajině, který bude důkladně utajován. Československo propáslo 

neopakovatelnou příležitost a na další desítky let se stalo přímým vazalem Sovětského 

svazu.  

 

2.3 Marshallův plán – dohra 
  

 3. dubna 1948 kongres schvaluje program evropské hospodářské obnovy na 

dobu čtyř let. Zřizuje se Úřad pro ekonomickou spolupráci v Evropě, který má 

realizovat Marshallův plán a přitom dbát na zájmy Spojených států amerických. Celkem 

je přiděleno 12, 8 miliard dolarů36 pro celkem 18 členů, kteří se sdružují pod Organizaci 

pro evropskou hospodářskou spolupráci37, jež byla založena právě v dubnu 1948 

v Paříži jako reakce na schválení Marshallova plánu v USA. V prvních letech jsou do 

Evropy transportovány zejména komodity jako obilí, krmiva, umělá hnojiva apod. 

Komodity tvoří v roce 1948 62 % evropského dovozu, přičemž z toho více než 70 % 

pochází z USA.38 Na základě spojené Evropy pod ideou společné hospodářské obnovy 

pak v roce 1950 vzniká Evropská platební unie a v roce 1951 Evropské společenství 

uhlí a oceli, které představovalo plynulé navázání na oficiální konec Marshallova plánu 

v roce 1952. Na závěr lze říci, že americká zahraniční pomoc důrazně přispěla 

k obnovení platební schopnosti západní Evropy a tím i k vzájemnému obchodu mezi 

USA a západní Evropou.   

  

                                                
36 Pokud se pokusíme tuto částku převést na hodnotu, kterou by měla vyjádřena v dnešních 
dolarech, suma by činila více než 88 miliard USD (pozn. autora).   
37 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4 
38 Viz str. 405 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4 
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3. Marshallův plán v perspektivě Rudého práva 
 

 Rudé právo poprvé vyšlo 21. září 1920, tehdy ještě jako ústřední tiskový orgán 

levice sociální demokracie. Ústředním tiskovým orgánem Komunistické strany 

Československa se stal deník v květnu 1921 na ustanovujícím sjezdu a jeho prvním 

šéfredaktorem se stal dr. Bohumír Šmeral. 39  V dobách protektorátu Čech a Moravy 

bylo vydávání Rudého práva, stejně jako mnoha dalších deníků, zakázáno. KSČ se však 

i přes to snažila působit na vlastní členy a podporovatele. Docházelo k vydávání letáků 

a také ilegálního tisku. Vůbec první ilegální Rudé právo vyšlo v srpnu 1939 a mělo 

v zásadě celoprotektorátní působnost.40 I přes zásahy gestapa a časté střídání členů 

ilegální redakce se Rudé právo udrželo a vydávalo se až do 1. května 1945.41 

 První vydání znovuobnoveného deníku vychází 6. května 194542 a prvním 

poválečným šéfredaktorem se stal Vladimír Koucký. V roce 1947 se pak průměrný  

denní náklad pohyboval kolem 500 000 výtisků.43 List byl znovu v plné síle.  

 

3.1 Výzkum vydání deníku v období 23. června -  25. července 
1947  
  
 Komunistický deník Rudé právo informuje o Marshallově plánu až 17. června, 

tedy plných 12 dní poté, co jej americký ministr zahraničí zmínil ve svém projevu na 

Harvardově univerzitě. Malý článek Co znamená Marshallův program nacházející se na 

druhé straně čtenáři sděluje, že Marshall vyhlásil program na obnovu Evropy, přičemž 

nespecifikoval země, kterým má tento program pomoci. Názor na tento program se 

snaží článek uvádět do kontextu a odkazovat se na zahraniční tisk - „Ohlas plánu 

v pokrokovém britském a sovětském tisku však naznačuje, že jde jen o novou a méně 

brutální formulaci Trumanovy protikomunistické doktríny.“44 V článku je též citován 

                                                
39 Viz str. 169; BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od 
počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 
40 Viz str. 210 tamtéž. 
41 Rudé Právo 1939-1945: Sborník. Praha: Svoboda, 1971. ISBN 25-086-71. 
42 Viz str. 223; BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od 
počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 
43 Viz str. 233 tamtéž. 
44 Co znamená Marshallův plán. Rudé právo. Ročník III, číslo 140. 17. 6. 1947. Str. 2. ISSN 0032-
6569 
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„vlivný britský družstevnický list Reynolds News“45, který označuje celý plán jako 

pomoc v podobě okupačních dolarů, které nejsou vítány. Dále je dle Rudého práva 

Marshallův program pouze tlakem na  rozdělení východu a západu a fakt, že jej vítají 

Churchillovi příznivci je toho nejlepším důkazem.46  

 V úterý 24. června má Rudé právo na své titulní stránce stručný článek SSSR se 

zúčastní jednání o Marshallově plánu. Jde o oznámení účasti na konferenci tří ministrů 

zahraničí v Paříži. Text tvoří prakticky jen citace ze sovětské noty, kterou byla přijata 

účast na konferenci a dále reakce na  tuto notu v britském i francouzském parlamentu – 

„Všichni francouzští poslanci bez výjimky tleskali zahraničnímu ministrovi 

G. Bidaultovi, když oznámil, že sovětská vláda přijala francouzsko-britské pozvání na 

konferenci do Paříže.“47 Ještě je citováno vyjádření k Marshallova plánu ze strany 

čs. ministra zahraničí Jana Masaryka: „Bude-li tento plán společným evropským 

podnikem, jsem bez výhrad pro něj. Je-li však jeho účelem rozdělit Evropu, jsem proti 

němu.“48 

 O den později list sděluje, že světový tisk vyzdvihuje účast SSSR na konferenci 

v Paříži a že nebylo správné, aby si USA, Británie a Francie nejdříve sladily stanoviska 

a až poté pozvaly Sovětský svaz.49  

 V dalším vydání přináší Rudé právo článek Moskevská „Pravda“ o Marshallově 

návrhu, kde cituje článek tohoto sovětského listu. Kritizuje se v něm, že návrh není 

nijak specifikován, nijak uveden. Pravda též varuje před případnými podmínkami 

poskytnutí pomoci ze strany USA. Z textu je jasné patrný kritický postoj – „Návrh byl 

učiněn proto, že se všeobecně soudí, že poválečná americká konjunktura brzy skončí 

a že neustále vzrůstá vypuknutí hospodářské krize. Vládnoucí kruhy USA se snaží 

nalézt východisko z nesnází blížící se krise závratným zvětšováním amerického 

vývozu.“50  

 Informace související s programem na obnovu Evropy Rudé právo oproti 

ostatním analyzovaným periodikům prakticky do svých vydání nezahrnuje. 28. června 

                                                
45 Co znamená Marshallův plán. Rudé právo. Ročník III, číslo 140. 17. 6. 1947. Str. 2. ISSN 0032-
6569 
46 Rudé právo. Ročník III, číslo 140. 17. 6. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
47 SSSR se zúčastní jednání o Marshallově plánu. Rudé právo. Ročník III, číslo 146. 24. 6. 1947. 
Str. 1. ISSN 0032-6569 
48 SSSR se zúčastní jednání o Marshallově plánu. Rudé právo. Ročník III, číslo 146. 24. 6. 1947. 
Str. 1. ISSN 0032-6569 
49 Rudé právo. Ročník III, číslo 147. 25. 6. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
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pouze stručně informuje v několika řádcích, že byla Pařížská konference zahájena. 

Navíc je uvedeno, že v Paříži je velké horko, které bude narušovat jednání.51 

 Nedělní vydání z 29. června je věnováno památce právě zesnulého Stanislava 

Kostky Neumanna. Vedle toho opět ve stručnosti je Československo vyzdviženo 

ředitelem právě končícího programu UNRRA Rooksem, jako symbol ideálů UNRRA. 

V článku je mj. tento program lapidárně popsán.52 

 Úterní vydání sděluje, že jednání v Paříži neprobíhají zcela ideálně. Komentuje 

se francouzský tisk, který cituje jistého britského delegáta ohledně názorové pře mezi 

britskou a sovětskou stranou. Dále se cituje i sovětské stanovisko, které není v ničem 

jiné, než stanovisko dřívější. Opět se akcentuje nespecifičnost plánu, případná pomoc 

Německu a také dosud neznáme podmínky USA, podle kterých by pak měla být 

hospodářská pomoc poskytnuta. Druhý článek zpravuje o usnesení speciální komise 

čs. vlády, která byla ustanovena již 24. června s cílem monitorovat situaci kolem 

Marshallova plánu. Usnesení se týká doporučení vládě zmocnit ministra Masaryka 

jednání se sovětskou, britskou a francouzskou stranou a oznámit jim ochotu 

Československa plně spolupracovat na plánu hospodářské obnovy.53 

 Ve středu 2. července se objevují zprávy kolem Marshallova plánu znovu na 

titulní straně. V prvním článku je parafrázován George C. Marshall, který sdělil, že jeho 

návrh všeobecné hospodářské pomoci Evropě rozhodně nebude zasahovat do vnitřních 

záležitostí evropských států. Posléze je v druhém stručném článku informace o tom, že 

Pařížská konference se sejde ještě dnes. Britský ministr Bevin předložil kompromisní 

plán sovětské straně, přičemž Molotov nechal jednání odročit na další den, aby si mohl 

vzít čas na prostudování návrhu. V článku se lze dále dočíst: „Rozhodnutí pokračovat 

v poradách ještě další den, přichází vlastně jako překvapení, neboť je známo, že britský 

ministr zahraničí Bevin s jistotou očekával konec jednání a chtěl již ve středu ráno 

odletět do Londýna.“54 V tomto ohledu je Rudé právo jediné, které přináší informace 

tohoto zákulisního rázu. V tomto ohledu deník ještě přitvrzuje na další straně, kde 

prakticky rozvíjí konspirační teorie. Článek Americký úvěr má sloužit jako vnadidlo 

                                                                                                                                          
50 Moskevská „Pravda“ o Marshallově plánu.  Rudé právo. Ročník III, číslo 148. 26. 6. 1947. Str. 2. 
ISSN 0032-6569 
51 Rudé právo. Ročník III, číslo 150. 28. 6. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
52 Československo symbolem ideálů UNRRA. Rudé právo. Ročník III, číslo 151. 29. 6. 1947. Str. 1. 
ISSN 0032-6569 
53 Rudé právo. Ročník III, číslo 152. 1. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
54 Pařížská konference se sejde ještě dnes. Rudé právo. Ročník III, číslo 153. 2. 7. 1947. Str. 1. ISSN 
0032-6569 
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k nátlaku na Evropu je toho důkazem, když uvádí „Anglie a Francie nehodlají řešit své 

hospodářské obtíže samy, jelikož by byly nuceny sáhnout hluboko do kapsy svým 

bohatým třídám; chtějí se zotavit na úkor evropského potěru – malých evropských 

států.“55 

 Ve čtvrtek 3. července je čtenář zpraven o tom, že Pařížská konference 

skončila – Molotov varuje – Francie a Anglie budou jednat bez SSSR z důvodu 

nesouhlasu s francouzským kompromisním návrhem56, který byl pouze souhrnem toho, 

co již předtím Molotov zamítl. Článek informuje o tom, že Molotov dále varoval před 

pokračováním jednání bez SSSR, které by tak mělo mít za následek organizaci 

západního hospodářského bloku a rozdělení Evropy.57 Na druhé straně jsou důvody 

stanoviska Moskvy vysvětleny zevrubněji. Jsou vysloveny obavy nad zřízením 

nadnárodní instituce, která by měla řídit redistribuci hospodářských dodávek, čímž by 

údajně docházelo ke vměšování do vnitřních záležitostí států. Dále v článku Molotov 

odmítá všeobecný charakter programu, jelikož vyspělé státy jako např. Británie 

a Francie již své vlastní programy na obnovu po válce mají, tudíž by další návrh, navíc 

všeobecné charakteru, v zásadě zejména zvýhodnil pozice Anglie a Francie.  

V neposlední řadě též striktně odmítá vytvoření systému mezinárodní spolupráce 

založeném na výsadním postavení některých států. V této souvislosti je pak Molotov 

citován: „Sovětský svaz trvá na mezinárodní spolupráci, založené na právech 

a vzájemném respektování svrchovanosti a práv všech zúčastněných.“58 

 4. července se vydání Rudého práva věnuje proběhnuvšího pohřbu 

S. K. Neumanna. Dále je otištěna část děkovného dopisu od prezidenta Beneše řediteli 

UNRRA Rooksovi.59  

 Den poté však téma Marshallova plánu na stránkách Rudého práva skutečně 

rezonuje. Objevuje se i karikatura znázorňující konec jednání tří ministrů zahraničí 

v Paříži, kde Molotov oděn v bílém obleku odchází na východ, jehož směr symbolizuje 

směrovka. Za ním se obtloustlý Bevin a malý Bidault pokoušejí stáhnout vrata 

z vlnitého plechu, přičemž na stole jim leží velký papír s nápisem Marshallův plán. Před 

                                                
55 Americký úvěr má sloužit jako vnadidlo k nátlaku na Evropu. Rudé právo. Ročník III, číslo 153. 
2. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
56 O den dříve Rudé právo ještě tento návrh označovalo za britský (pozn. autora). 
57 Pařížská konference skončila – Molotov varuje – Francie a Anglie budou jednat bez SSSR. Rudé 
právo. Ročník III, číslo 154. 3. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
58 Pařížská konference skončila – Molotov varuje – Francie a Anglie budou jednat bez SSSR. Rudé 
právo. Ročník III, číslo 154. 3. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
59 Rudé právo. Ročník III, číslo 155. 4. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
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tímto místem se krčí několik postav v otrhaných kabátech bez tváří, patrně malé 

evropské státy, a bezmocně přihlížejí. Pod karikaturou stojí „... tak a teď zatáhnem 

železnou oponu“.60  Na posměšný obrázek navazuje vcelku obsáhlý článek Pařížské 

rozladění, kde se lze dočíst o ideovém boji mezi sovětským stanoviskem urputně bránící 

suverénní práva evropských zemí a francouzsko-britským názorem zasahovat do 

svrchovanosti států Evropy. Deník se snaží vykreslit celé jednání v Paříži tak, jako by se 

jednalo o přímý zásah do vnitřních záležitostí států, který by mohl mít za následek 

vykořisťování těchto zemí. Vše je navíc postaveno na příkladu Československa – „(...) 

to by tedy mohlo znamenat, že kdyby řídící výbor, v němž by měla Anglie zaručenou 

většinu hlasy svých přátel, rozhodl o tom, že Československo má zvýšit zemědělskou 

produkci, omezit výrobu strojů a nakupovat je v zemích, jež je budou chtít dráže prodat, 

museli bychom se podvolit bez ohledu na náš schválený dvouletý plán a jiné záměry své 

vlády.“61 Tento úryvek je skutečně příkladem osudové ironie, neboť Rudé právu zde 

varuje před tímto stavem a nepřímo jej označuje za nepřijatelný, ale v hrubých rysech 

tak v zásadě popisuje budoucí RVHP. V závěru je také vyslovena obava, že Marshallův 

plán si klade mj. za cíl obnovu Německa. Dále je otištěna krátká informace upozorňující 

na vyzdvihování Marshallova plánu v projevu amerického prezidenta Trumana během 

oslav Dne nezávislosti. Dále je opět formulována konspirační teorie, že celý Marshallův 

plán je tajnou akcí bankéřů a vlivných politiků napojených na Wall Street, který byl 

nadiktován Bevinovi, aby jej v Evropě prosadil.62   

 Titulní strana z úterý 8. července zpravuje o cestě předsedy vlády Gottwalda 

s delegací do Moskvy63 v doprovodu Masaryka, Drtiny, Heidricha a Reimana. Delegace 

se bude zabývat prohlubováním obchodních styků obou zemí. Po tomto oznámení 

následuje ještě článek Zástupce Československa na konferenci do Paříže, který 

informuje o pověření dr. Noska zastupovat ČSR na konferenci 12. července.64 Toto 

skromné sdělení je vůbec první přímou informací o konání konference 12. července, 

kterou Rudé právo přináší. Ohledně plánované konference se též zmiňuje, že Finsko se 

zúčastnit odmítlo. Dále jsou parafrázovány reakce ze světa, a to výhradně ty negativní. 

                                                
60 Rudé právo. Ročník III, číslo 156. 5. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
61 Pařížské rozladění. Rudé právo. Ročník III, číslo 156. 5. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
62 Rudé právo. Ročník III, číslo 156. 5. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
63 Oproti Právu lidu i Svobodnému slovu, kde se vždy píše o čs. vládní delegaci přináší Rudé právo 
Perspektivu pouze předsedy vlády. Je jasně patrné, že se jedná o ústřední orgán komunistické 
strany Československa (pozn. autora). 
64 Zástupce Československa na konferenci do Paříže. Rudé právo. Ročník III, číslo 157. 8. 7. 1947. 
Str. 1. ISSN 0032-6569 
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Politiku kolem Marshallova plánu Rudé právo přirovnává k politice Mnichova. Na 

závěr také sděluje, že Lucembursko, Holandsko a Belgie pozvání přijaly65 – prakticky 

holou větou. 

 Další den je zhruba ve třech větách podána informace, že odlet čs. vládní 

delegace vedené Gottwaldem bylo nutné odložit o den kvůli nepřízni počasí.66 Druhá 

strana přináší statistické informace z USA, kde má podle listu být téměř 6 milionů 

nezaměstnaných, přičemž se jedná o stoupající trend. Nicméně na druhé straně 

nalezneme skutečně obsáhlý článek s obrovskými písmeny napsaným názvem Americká 

půjčka nezachránila Británii. Ve zkratce se jedná o zdůraznění některých statistik tak, 

aby bylo patrné, že Británie se díky americké dolarové pomoci stala prakticky vazalem 

a podřízeným státem USA. Ačkoliv čísla mohou být reálná, kontext a tehdejší válečné 

pozadí, které měly na toto půjčování zásadní vliv, nejsou vůbec zmíněny.67  

 V den konání tajného zasedání vlády informuje Rudé právo o slavnostním 

uvítání čs. vládní delegace na letišti v Moskvě a o projevu, který přednesl předseda 

vlády Klement Gottwald při této příležitosti, kde akcentoval zejména spojenectví se 

SSSR. Článek Do Paříže přicházejí odpovědi kladné i záporné z téhož dne poukazuje na 

skutečnost, že dosud mělo na pozvání na konferenci odpovědět 11 států kladně. Velmi 

je kritizována přítomnost státního tajemníka pro hospodářské záležitosti v ministerstvu 

zahraničí USA Claytona, jakožto údajného neformálního poradce delegací o rozsahu 

a záměrech Marshallova plánu.68 

 Obsáhlý článek na titulní straně Rudého práva z 11. července informuje, že se 

ČSR pařížské konference nezúčastní a že ČSR neučiní nic, co by bylo vykládáno za krok 

směřující proti SSSR a ostatním našim spojencům. Jelikož se konference neúčastní naši 

spojenci, zvláště pak žádný další slovanský stát, vykládala by se účast ČSR jako akt 

proti přátelství se SSSR a ostatními spojenci.69 Další velký článek se zabývá přijetím 

čs. vládní delegace Stalinem. Důraz je kladen na to, že generalissimus Stalin přijal 

předsedu vlády Gottwalda. Článek dále informuje o reakcích všech ústředních 

sovětských denících, které ve svých vydáních píší o příletu čs. delegace do Moskvy.70 

                                                
65 Rudé právo. Ročník III, číslo 157. 8. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
66 Rudé právo. Ročník III, číslo 158. 9. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
67 Rudé právo. Ročník III, číslo 158. 9. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
68 Do Paříže přicházejí odpovědi kladné i záporné. Rudé právo. Ročník III, číslo 159. 10. 7. 1947. 
Str. 1. ISSN 0032-6569 
69 ČSR se konference v Paříži nezúčastní. Rudé právo. Ročník III, číslo 160. 11. 7. 1947. Str. 1. ISSN 
0032-6569 
70 Rudé právo. Ročník III, číslo 160. 11. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
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Naproti tomu článek Pařížská konference chce utvořit západní blok a rozdělit Evropu 

na dvě části v tomto ohledu stojí v jasné opozici a snaží se zřejmě ukázat, že v Paříži 

jednají spíše nepřátelé, nežli spojenci. Deník poukazuje, že se nezúčastní SSSR, 

Československo, Polsko, Jugoslávie, Rumunsko, Maďarsko i Albánie. Navíc jsou 

uveřejněny důvody neúčasti polské delegace, a sice „1. Text pozvání naznačoval, 

že mezi zeměmi, které se budou podílet na výhodách Marshallova plánu, je Německo 

a že bývalý útočník je postaven na roveň zemím, které byly jeho obětí. 2. Země, jejichž 

neutralita během války byla nepřátelstvím vůči spojencům, jsou podle pozvánky 

postaveny na roveň zemím, které po boku spojenců bojovaly. 3. Zemím, které nejvíce 

trpěly, není přijímáno žádné přednostní právo proti státům, které byly méně 

poškozeny.“71 Na druhé straně je téma probíráno znovu velmi obsáhle, konkrétně 

v článku Proč Sovětský svaz odmítá účast na pařížské konferenci, jehož hlavní 

myšlenky by se daly shrnout do několika bodů, tedy (i) Evropské státy by se neměly 

spoléhat na pomoc z USA. Je totiž v jejich zájmu, aby pomohly sami sobě. 

(ii) Francouzsko-britské návrhy počítají s obnovou Německa na úkor spravedlivých 

reparačních požadavků, kdy hrozí, že Německem poničené země nebudou touto formou 

obejity (iii) Musí vzniknout organizace, která bude dodávky rozdávat a taková 

organizace bude chtě nechtě zasahovat do vnitřních záležitostí jednotlivých států, a to se 

nesmí stát. (iv) Vznikne mocenský blok vedený Francií a Británií, což povede 

k rozdělení Evropy.72 

 V den zahájení pařížské konference přináší Rudé právo hned dva větší články na 

své titulní straně. První z nich, Marshallův plán má pomoci americkým kapitalistům 

získat cizí trhy,73 uvádí, že zahájení hospodářského oživení Evropy je de facto nezbytné 

pro udržení americké konjunktury a vyhnutí se hospodářské krizi. Druhý článek 

Evropská konference proti většině Evropanů v zásadě vykresluje celou událost jako 

amaterismus. Marshallův plán neexistuje, není nikde ukotven, tudíž konference 

o Marshallově plánu je invalidní svým názvem i obsahem.  Navíc konference věnující 

se hospodářskému oživení Evropy, kde není zastoupena většina evropského 

                                                
71 Pařížská konference chce utvořit západní blok a rozdělit Evropu na dvě části. Rudé právo. Ročník 
III, číslo 160. 11. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
72 Proč Sovětský svaz odmítá účast na pařížské konferenci. Rudé právo. Ročník III, číslo 160. 11. 7. 
1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
73 Marshallův plán má pomoci americkým kapitalistům. Rudé právo. Ročník III, číslo 161. 12. 7. 
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obyvatelstva, nemá prakticky výpovědní hodnotu.74 Na druhé straně vydání je pak 

krátkou deklarací posílena odhodlanost a správnost neúčastnit se konference v Paříži, 

konkrétně „Československo, pečlivě dbajíc své svrchovanosti i svých národních zájmů, 

v duchu své důstojné mírové, demokratické a slovanské zahraniční politiky a věrno 

svým spojeneckým závazkům, řeklo na pařížské pozvání své definitivní: Ne. Jeho 

stanovisko odpovídá stanovisku našich nejbližších spojenců, s nimiž jsme spjati pakty 

o spojenectví a vzájemné pomoci, tj. SSSR, Polsko a FLR Jugoslávie. Přinášíme ve 

zkratce oficiální texty, vysvětlující odmítnutí jmenovaných států zúčastnit se pařížské 

konference.“75 Následují skutečně tři stručné dopisy, proč se výše jmenované země 

nezúčastní konference.76 

 Prakticky celá titulní strana nedělního vydání z 13. července 1947 se věnuje 

úspěchu čs. vládní delegace v Moskvě, kde byla uzavřena Československo—sovětská 

smlouva o vzájemných dodávkách.  Jsou akcentována zejména čísla, konkrétně 200 000 

tun pšenice, 200 000 tun krmných obilnin a kukuřice, 65 000 tun hnojiv a 20 000 tun 

bavlny, které mají být dodány ČSR. Navíc jsou připojeny děkovné telegramy sovětským 

státníkům za krásné přivítání a skvělá jednání. Je popsán přátelský oběd u Stalina a na 

závěr skromné konstatování, že byla Pařížská konference zahájena s politováním, že se 

jí účastní málo delegací.77 Na druhé straně je tento článek ještě rozveden a poukazuje na 

to, že USA jsou spokojeny, když se neúčastní SSSR, neboť v opačném případě by 

kongres žádnou hospodářskou pomoc neschválil. Veškeré tyto informace předává 

deníku telefonicky jeho zvláštní zpravodaj André Simone78 z Paříže.79 

 Stejný zvláštní zpravodaj je podepsán pod článkem Posílení Německa do 

popředí světových jednání. Varuje před přeměnou oblastí Evropy spadající do americké 

hospodářské pomoci na zóny vlivu amerického kapitálu a před kontrolou Evropy 

Amerikou.80 Na druhé straně v tomto duchu pokračuje článek Dolarové půjčky: 

                                                
74 Evropská konference proti většině Evropanů. Rudé právo. Ročník III, číslo 161. 12. 7. 1947. Str. 1. 
ISSN 0032-6569 
75 Proč nejsme v Paříži. Rudé právo. Ročník III, číslo 161. 12. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
76 Rudé právo. Ročník III, číslo 161. 12. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
77 Rudé právo. Ročník III, číslo 162. 13. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
78 André Simone byl významný československý levicový a komunistický novinář. Ve velkém 
politickém procesu s Rudolfem Stránským byl též obviněn a odsouzen k trestu smrti. Popraven byl 
3. prosince 1953 (pozn. autora). 
79 Rudé právo. Ročník III, číslo 162. 13. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
80 Rudé právo. Ročník III, číslo 163. 15. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
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umíráček hospodářské nezávislosti, kde se píše na příkladu Rakouska, že za americkou 

půjčku se dostavila úplná americká kontrola Rakouska.81 

 Během konání pařížské konference přináší Rudé právo vskutku velké množství 

stejně laděných příspěvků. Ve středu 16. července uveřejňuje krátký výtah z blíže 

nespecifikovaného britského tisku, který vyzdvihuje československo-sovětskou 

hospodářskou smlouvu, čemuž se věnuje článek Sovětský svaz pomáhá ČINY, Marshall 

jen SLIBY.82 Dále list informuje o ukončení první části pařížské konference s tím, že 

„mrtvá jednání zůstala na mrtvém bodě“.83 Titulní strana končí ohraničeným prostorem 

uvedený jako Mezi Paříží a Moskvou, kde se k aktuálnímu dění vyjadřují dělníci 

v továrnách. Tento článek cituje jednotlivé dělníky, kteří sdělují, co si myslí 

o konferenci v Paříži a o československé neúčasti. Konkrétně sdělují následující: 

„Docela správné, že jsme tam nejeli. (...) Gottwaldově vládě věřím. (...) Nikdo na nás 

nebude vydělávat.“84 Na druhé straně se objevuje obvinění, že v pozadí pařížské 

konference je obchod s německým uhlím a že pod americkou kontrolou má dojít 

k obchodování s tímto vytěženým uhlím, čemuž má připravit prostředí právě 

Marshallův plán.85 

 Další den titulní strana vyzdvihuje pomoc Sovětského svazu v článku SSSR nám 

dodá výrobky a suroviny, které bychom těžko platili dolary. K tomu navíc je otištěn 

telegram, který zaslal předseda vlády Klement Gottwald Stalinovi, kde jej ujišťuje 

o nezištném a bezmezném přátelství a spojenectví mezi ČSR a SSSR. Další článek 

Moskevské dohody slouží evropskému míru v krátkosti znovu vyzdvihuje 

československo-sovětskou hospodářskou spolupráci, tentokrát z perspektivy listu 

Pravda. Konec titulní strany se zabývá problematikou Marshallova plánu článkem 

Pařížská konference skončila fiaskem, kde se píše, že se zřídil pouze koordinační výbor, 

který formou dotazníků zjistí hospodářskou situaci jednotlivých států. Vše je uvozeno 

slovy „Bevin, jakož i belgický a italský ministr zahraničí odjeli domů – Bidault je 

postrašen americkými plány v Německu – Dvoustranné smlouvy se SSSR jsou účinnější 

                                                
81 Rudé právo. Ročník III, číslo 163. 15. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
82 Sovětský svaz pomáhá ČINY, Marshall jen SLIBY. Rudé právo. Ročník III, číslo 164. 16. 7. 1947. 
Str. 1. ISSN 0032-6569 
83 Sovětský svaz pomáhá ČINY, Marshall jen SLIBY. Rudé právo. Ročník III, číslo 164. 16. 7. 1947. 
Str. 1. ISSN 0032-6569 
84 Mezi Paříží a Moskvou. Rudé právo. Ročník III, číslo 164. 16. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
85 Rudé právo. Ročník III, číslo 164. 16. 7. 1947. Str. 2. ISSN 0032-6569 
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a rychlejší než Marshallův plán, píše belgický list.“86 Obecně je text velmi otevřený 

a celou situaci vykresluje jako směšnou a amatérskou. Deník v článku užívá slovní 

spojení jako „Koordinační výbor rozdává delegátům, kteří se rozhodli v Paříži dále 

ztrácet čas, různé dotazníky!“87 Na druhé straně pak článek zabírající čtvrtinu strany 

píše Americká studená sprcha pařížské konferenci, kdy kongres nesvolal kvůli 

projednávání Marshallova plánu na žádost prezidenta Trumana mimořádné zasedání. 

Text zesměšňuje práci na pařížské konferenci, upozorňuje na naivitu zemí, které se 

spoléhaly na USA, a opět srovnává s účinným řešením v podobě dvoustranných dohod 

se SSSR.88 

 Po skončení konference v Paříži Rudé právo náhle v problematice evropské 

hospodářské pomoci z USA utichá. Další zmínka vychází až v sobotu 19. července 

pouze krátký článek staví Bevina a Bidaulta do rolí naivních obětí amerického plánu, 

který se k nim náhle otáčí zády, jelikož americká pomoc není stále specifikována 

a navíc se o ni ani nebude v brzké době hlasovat, protože není svolané zasedání 

kongresu USA. V článku je dáno za pravdu Molotovovi, který prosazoval, aby se 

nejprve zjistily parametry americké pomoci a až poté se začalo jednat.89 

 Karikatura v nedělním vydání 20. července představuje nekončící nákladní vlak 

se srpem a kladivem na vagonech s asociovaným nápisem „pšenice“. Vlak je plný pytlů, 

které se vykládají vedle budovy nádraží s československou vlajkou a nápisem Č.S.R. 

v místech, kde by měl být název stanice. Vedle vagonu je strom a na něm pták 

s dolarovou mincí v zobáku. Pod vším pak nápis „Lepší pšenice v pytlích – nežli straka 

na vrbě“. 90 Pod karikaturou je článek, ve kterém se píše, že deník New York Herald 

Tribune v jednom ze svých článků napsal „Hospodářský plán sovětského svazu, který 

má být protiváhou proti Marshallova plánu, je již uskutečňován v praxi“.91  Vedle toho 

je ještě malé oznámení, že SSSR přednese v OSN stížnost proti USA a Anglii proti 

hrubému porušení charty OSN. Důvod však uveřejněn není.92 

                                                
86 Pařížská konference skončila fiaskem. Rudé právo. Ročník III, číslo 165. 17. 7. 1947. Str. 1. ISSN 
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87 Pařížská konference skončila fiaskem. Rudé právo. Ročník III, číslo 165. 17. 7. 1947. Str. 1. ISSN 
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 Úterní vydání cituje amerického prezidenta Trumana v článku Truman: 

Neposkytneme-li půjčky, čeká americký vývoz chmurná budoucnost a snaží se poukázat 

na nutnost realizace Marshallova plánu jakožto sobeckého aktu USA. Pro představu 

ještě text uvádí, že ceny potravin v Americe stouply téměř o 50 %.93 

 Problematiku Marshallova plánu Rudé právo postupně opouští. Začíná rezonovat 

konflikt v Indonésii. Nicméně jeden z posledních příspěvků a poslední příspěvek ve 

sledovaném období je ze středy 23. července, kde na druhé straně vydání článek 

Marshall prohrál první kolo svého plánu sdělující, že po pařížské konferenci se veškeré 

plánování zaseklo, stejně jako plánovaná obnova západoněmeckého průmyslu. Titulek 

k článku však skoro neodpovídá, neboť se v něm přímo osoba amerického ministra 

zahraničí ani nezmiňuje a navíc není nikde zmíněno, jaké je skutečný důvod této 

avizované prohry. Na závěr článku se opět akcentuje sovětská pomoc ČSR.94 

                                                
93 Neposkytneme-li půjčky, čeká americký vývoz chmurná budoucnost. Rudé právo. Ročník III, 
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4. Marshallův plán v perspektivě Svobodného slova 
 

 Československá strana národně socialistická vydávala ještě před Druhou 

světovou válkou a také za protektorátu svůj ústřední deník nazvaný České slovo. Po 

válce však bylo nařízeno některým deníkům přejmenování, aby tak byla jasně patrné 

distancování se od vlastní minulosti během okupace. Příkladem je i předválečné České 

slovo, které v roce 1945 změnilo svůj název na Svobodné slovo. V roce 1947 se denní 

náklad pohyboval kolem 300 000 výtisků.95  

 

4.1 Výzkum vydání deníku v období 23. června -  25. července 
1947  
 
 Analýza mediálního obsahu týkajícího se Marshallova plánu v periodiku 

Svobodné Slovo začíná 16 dní před tajným zasedáním čs. vlády vedoucí k odvolání 

účasti na konferenci v Paříži.  

 První zmínka o Marshallova plánu se nachází ve vydání ze dne 6. června, tedy 

den po Marshallově projevu absolventům Harvardovy univerzity. Zmínka je na titulní 

straně, ale článek je velmi stručný. V podstatě pouze tlumočí Marshallovy myšlenky 

o tom, že USA pomohou Evropě, ale jsou ostře proti zneužívání pomoci k politickým 

účelům. Žádá též evropské země, aby se samy dohodly na svých potřebách.96 

Následující den již o Marshallově plánu na stránkách Svobodného slova není žádná 

informace. 

 Na titulní straně úterního vydání z 24. června 1947 se hospodářské pomoci 

Evropě ze strany USA věnuje malý odstavec, který informuje o vyjednávání ohledně 

termínu konference tří ministrů zahraničí, tedy Ernesta Bevina (Velká Británie), 

Vjačeslava Molotova (Sovětský svaz) a Georgese Bidaulta (Francie). Podle deníku 

zřejmě došlo k nalezení konsensu, kdy by se konference měla konat 27. června.97 Dále 

je parafrázován mluvčí čs. velvyslanectví v Londýně, který doufá k utužení vztahů 

Velké čtyřky. Zároveň dodává, že Československo je pro jakoukoliv hospodářskou 

                                                
95 Viz str. 233; BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od 
počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. 
96 Svobodné slovo. Ročník III, číslo 131. 6. 6. 1947. Str. 1. ISSN 0231-732X 
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pomoc, avšak důrazně odmítá úvěry, které by si podmiňovaly změnu aktuální čs. 

vlády.98 

 Vydání ze středy 25. června má na své titulní straně uprostřed relativně velký 

titulek Spolupráce velmocí na pomoc Evropě, pod kterým je vyslovena radost nad 

přijetím francouzsko-britského pozvání na konferenci v Paříži ze strany Molotova. 

Dokonce je zmíněno, že tato Molotovem vyslovená ochota povede k plné, otevřené 

a zejména kladné diskusi o Marshallově plánu. 99 

 Obdobně informuje titulní strana z pátku 27. června, kde titulek hlásí, že dnes 

začínají porady o pomoci Evropě mezi Anglií, Francií a Sověty. V článku je též zmíněn 

komentář převzatý z Pravdy, že Marshallův plán má Spojeným státům získat evropské 

hospodářské trhy a že je příliš obecné, než aby z něj bylo patrné, zda si klade za cíl 

obnovu Evropy, nebo jen boj ideologií. 100 

 Nedělní vydání, které je zhruba o polovinu obsáhlejší, než jsou vydání ve 

všedních dnech a v sobotu, uvádí na titulní straně menší článek ohledně programu 

UNRRA. Píše se v něm, že generální ředitel tohoto programu Rooks zaslal prezidentu 

Benešovi poděkování se slovy, že ČSR je symbolem ideálů UNRRA a velmi 

si pochvaloval spolupráci s naší vládou i společností.101 

 V úterý 1. července přináší Svobodné slovo na titulní stránce hned dva články 

v souvislosti s hospodářskou pomocí Evropě. Jednak informaci, že mezi sovětskou 

stranou a stranou britsko-francouzskou došlo k rozporům, které mohou ohrozit úspěch 

celého jednání. Britské i francouzské kruhy se prý vyslovily, že rozdíly jsou tak 

výrazné, že může v brzké době dojít až k přerušení rozhovorů. Britský ministr Bevin 

bude podle článku vyžadovat jasnou odpověď od Molotova, zda je Sovětský svaz 

ochoten spolupracovat na programu na rozvoj Evropy bez zvláštních podmínek. Druhý 

článek sděluje, že ministr Masaryk se připravuje doporučit vládě, aby mohl navázat 

styky se všemi třemi jednacími stranami a informovat je o ochotě Československa 

účastnit se a plně spolupracovat v otázkách poskytnutí americké hospodářské pomoci.102 

V ten samý den se jeden článek věnuje také konci činnosti organizace UNRRA, kde je 

                                                
98 Svobodné slovo. Ročník III, číslo 146. 24. 6. 1947. Str. 1. ISSN 0231-732X 
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upozorňováno, že i přes oficiální skončení tohoto programu ke dni 30. června 1947 

budou země dostávat dodávky dál dle předem určeného programu, než budou doručeny 

všechny. 103 

 Titulní strana z 2. července přináší článek V Paříži na mrtvém bodě 

s podtitulkem Je Velká Británie s Francií rozhodnuta prosadit své plány i za cenu 

rozštěpení Evropy Ze strany Francie byl předložen kompromisní návrh a Molotov si 

vzal čas na prostudování, načež bylo jednání odročeno. V zásadě se v článku jedná 

o vysvětlení aktuálního problému na konferenci v Paříži, kde se USA obávají, že jejich 

prostředky, které dají k dispozici Evropě, budou použity proti nim, a kde SSSR nemá 

důvěru v politickou nezištnost amerických návrhů. Pokud by tomu tak nebylo, byla by 

dle deníku věc snadná.104 

 Až na třetí straně oproti minulým vydáním se nachází informace, že jednání 

v Paříži skončilo. Molotov podle Svobodného slova kategoricky odmítl kompromisní 

návrh z dílny Francie a konferenci opustil. V této souvislosti je Molotov v článku 

citován – „Sovětská vláda považuje za nezbytné upozornit vlády Velké Británie 

a Francie na důsledky takové akce, která by směřovala nikoli k sjednocení úsilí 

evropských zemí v jejich úkolu hospodářské obnovy po válce, ale vedly by k opačným 

výsledkům, které nemají nic společného se skutečnými zájmy evropských národů.“105 

Bevin i Bidault však Molotovovi oznámili, že budou ve vyjednávání evropského 

programu na obnovu pokračovat i bez účasti Sovětů.106   

 Na titulní stranu se události v Paříži vracejí hned v pátek 4. července. Článek 

avizuje, že ČSR a dalších jednadvacet států je zváno na 12. července do Paříže na 

konferenci o evropské hospodářské obnově. Pozváni nebyli zástupci USA ani SSSR, ale 

článek vyslovuje naději, že sovětské Ne ještě není konečné. Článek též cituje mluvčího 

jednoho francouzského vládního úřadu, který doufá, že ČSR nepoleví v zájmu 

o Marshallův plán a bude riskovat i možnou nepřízeň Sovětského svazu. V závěru 

článku je zmíněno, že Sovětský svaz si nárokoval 80 % pomoci z celého Marshallova 
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plánu.107 Přímo pod informacemi kolem plánované konference v Paříži je relativně 

velký článek citující úryvky děkovného dopisu ze strany prezidenta dr. Edvarda Beneše 

organizaci UNRRA.108 Zbytek dopisu je na druhé straně vydání. 

 Titulní strana z 5. července přináší hlavní myšlenky Trumanova projevu 

o Marshallově plánu ze Dne nezávislosti u Jeffersenova památníku. Inspirativní je 

např. část „Nestačí, když jeden národ splňuje svou odpovědnost při obnově. Je třeba 

spolupráce všech národů, má-li být úkol splněn. Naším cílem musí být ne mír v naší 

době, ale mír navždy.“109  

 V celém sloupci, konkrétně ve 3 článcích na titulní straně, nalézáme informace 

o přijmutí pozvání na konferenci o evropské obnově do Paříže. Následně je čtenář 

stručně seznámen s odletem čs. vládní delegace do Moskvy ve složení Gottwald, 

Masaryk, Drtina, Heidrich, Reiman a Borek. Tématem jednání mají být bilaterální 

obchodní styky mezi Československem a Sovětským svazem. Poslední z trojice článků 

uvádí slova sovětského velvyslance v Praze, který prohlašuje, že USA, Británie 

a Francie se dohodly na Marshallově plánu za zády SSSR. Článek je zakončen větou, že 

Francie Marshallův plán považuje za jedinečnou příležitost k vytvoření rekonstrukčního 

evropského programu.110 

 Avizování čs. účasti na konferenci v Paříži má velký prostor na titulní straně 

z 9. července. Tuto informaci dle Svobodného slova kvitují deníky zejména v USA, 

Británii i Francii a je vyslovena prosba, aby se díky ČSR vrátil Sovětský svaz 

k jednacímu stolu. Zároveň je zmíněno, že pozvání do Paříže přijalo již 9 států, a sice 

Belgie, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Portugalsko, Československo 

a Turecko.111 

 V den tajného zasedání čs. vlády nepřináší Svobodné slovo o Marshallově plánu 

žádnou informaci. Omezuje se na předpokládanou činnost čs. vládní delegace 

v Moskvě, kde probíhá jednání o obchodních stycích mezi našimi dvěma národy. 

V dalším velmi krátkém článku je zmíněna část projevu amerického ministra 
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zemědělství Andersona, který v Paříži na konferenci o situaci v zásobování obilninami 

prohlásil, že „americké dodávky obilí se neřídí politickými ohledy.“112 

 11. července nalezneme na titulní straně Svobodného Slova dva důležité články. 

První popisuje uvítací ceremoniál čs. vládní delegace v Moskvě, druhý článek se věnuje 

mimořádnému zasedání vlády z 10. července, na které došlo k rozhodnutí odvolat svou 

účast na pařížské konferenci. Jako důvod je avizováno zjištění, že žádné slovanské 

státy, ani žádné státy střední a východní Evropy, s nimiž je ČSR v úzkém hospodářském 

a smluvním kontaktu, se jednání v Paříži neúčastní. Pokud by se účastnilo 

Československo, lze to vykládat jako akt směřující proti přátelství se Sovětským svazem 

a ostatními našimi spojenci. Proto se dle Svobodného slova vláda jednomyslně shodla 

účast odvolat.113 Článek, ač s velkými titulními písmeny, je velmi krátký a strohý. Není 

uvedeno žádné vyjádření třetích osob ani ze zahraničí. V malém článku je ještě 

zmíněno, že se pařížského jednání zúčastní již patnáct evropských států. Navíc v dalším 

článku je psáno, že SSSR obvinilo USA z toho, že se pomocí dolarové pomoci 

Rakousku snaží tento stát získat pod svůj hospodářský vliv. Zároveň sovětské vojenské 

úřady v Rakousku neuznaly rozhodnutí rakouské vlády zúčastnit se pařížské 

konference.114 

 Den poté nalezneme na titulní straně článek vyzdvihující důležitost a význam 

jednání čs. vládní delegace v Moskvě. Důkazem toho je podle deníku bezprecedentní 

krok, kdy generalissimus Stalin přijal naši delegaci ten samý den, kdy přiletěla. Jednání 

se ale prý věnují výhradně obchodu. O otázce československé účasti na pařížské 

konferenci nepadlo ani slovo v této souvislosti.115 To je rozebíráno až v druhé článku, 

který je nazván Proč nejde ČSR do Paříže. Deník parafrázuje zahraniční média, která 

dávají odvolání účasti v Paříži do souvislosti s moskevským jednání naší vládní 

delegace, která prý Stalinovi podlehla. Článek pokračuje i na druhé straně a důrazně 

odmítá výše zmíněnou souvislost. Médium naopak hájí vládu a zdůrazňuje, že ČSR je 

pro hospodářskou pomoc, ale z důvodů neúčasti partnerských státu se rozhodlo svou 

účast odvolat. 116 
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 13. července se vrací delegace z Moskvy a na titulní straně rezonují úspěchy 

a naprostá jednotnost názorů. Svobodné slovo informuje o uzavření bilaterální dohody 

týkajících se vzájemných dodávkách zboží. Navíc je citováno prohlášení Klementa 

Gottwalda, který vyzdvihuje pomoc ze strany SSSR, jenž dodá na rok 1948 minimálně 

200 000 tun obilí.117 Oproti tomu titulní strana zmiňuje i poslední nabídku Británie 

Sovětskému svazu jako největší možný ústupek v otázkách splácení úvěru, který byl 

SSSR poskytnut roku 1941. Pokud toto nebude akceptováno, Británie podle deníku 

odvolá svou delegaci zpět do Londýna.118  

 Poprvé se ve Svobodném slově objevují názory, že americká hospodářská pomoc 

může být poskytnuta pouze státům jednajícím v Paříži, až 15. července. Ve 

Washingtonu se má uvažovat o zakázání pomoci těm státům, které se odmítly účastnit 

pařížské konference. Té je na titulní straně věnováno relativně mnoho prostoru. Čtenář 

je informován o schválení organizace celé konference a je zdůrazňována skutečnost, že 

dveře jsou otevřeny stále pro všechny, tedy i pro státy, které předtím odmítly svou účast 

na jednání.119 Na druhé straně vydání jsou pak zmíněny i sestavené výbory v rámci 

pařížské konference.120 

 Šest dní po mimořádném zasedání čs. vlády je na titulní straně článek věnovaný 

přípravě zákona o Marshallově plánu, který má být předložen kongresu ke schválení 

koncem roku. Dále list informuje o pařížských jednáních celkem šestnácti států, v této 

fázi pouze po procedurální straně.121 

 17. července se lze dočíst o jednání týkajících se poskytnutí dolarového úvěru ve 

výši 20 milionů USD ve Washingtonu Československu na nákup bavlny, přičemž 

výsledek tohoto jednání je dle deníku nejistý z důvodů zmatků způsobených 

československým odmítnutím účastnit se konference v Paříži. Dále Svobodné slovo 

uvádí poděkování Stalinovi za moskevská jednání podepsané Gottwaldem. Uprostřed 

strany je zmíněn ministr Bevin projevující radost nad pařížským jednáním.122 

 Na Konferenci odborové organizace dopravních dělníků pořádané v Hastings 

měl ministr Bevin vyložit Marshallův plán jako: „Spojené státy řekly, udělejte pro sebe, 
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co můžete, a my to doplníme.“123 Více se již 19. července Svobodné slovo Marshallovu 

plánu nevěnuje. Nicméně je otištěna zpráva o rozhlasovém projevu Alberta Einsteina 

který apeluje, nechť je z OSN vytvořena světová vláda, neboť jedině nadnárodní vláda 

může disponovat takovou vojenskou silou a respektem, aby nedošlo k vypuknutí dalších 

konfliktů.124 V zásadě se podobná myšlenka rodí na právě probíhající konferenci 

v Paříží, kde je patrné, že v nadnárodním spojenectví se potřebná síla a prosperita.  

 Svobodné slovo přináší další den Bevinovo vyjádření, ve kterém ostře odmítá, že 

jeho snažení v Paříži mělo za následek znovuoživení Německa a dodává, že až bude 

ozdravená Evropa, musí nastat obnova Německa. Bevin má v úmyslu podle deníku 

vytvořit mír, který zůstane mírem.125  

 Nejvíce prostoru dostává Marshallův plán na stranách periodika 22. července, 

kde jsou mu věnovány bezmála první dvě strany. Nejprve se čtenář dostává k projevu 

předsedy Československé strany národně socialistické dr. Petra Zenkla, který přednesl 

své stanovisko týkající se Marshallova plánu. Prohlásil, že vláda jednala zcela správně, 

když přijala účast na konferenci a naopak po moskevském jednání převážilo politické 

hledisko nad hlediskem hospodářským. Nicméně v konečném důsledku plně hájí 

rozhodnutí vlády a upozorňuje, že ani hospodářská pomoc Západu se nevyrovná 

spojenectví se Sovětským svazem – jediné jistotě, kterou zatím máme. Zenkl však 

v závěru svého projevu upozornil, že ČSR musí mít též dobré obchodní styky se 

Západem, na kterém je v tomto směru částečně závislá.126  Další článek informuje 

o Trumanově projevu, kde zdůrazňuje, že USA musejí plnou měrou přispět 

k uskutečnění Marshallova plánu. Také upozorňuje, že „obnova Evropy nemůže být 

provedena jen americkou pomocí, nýbrž společným úsilím všech zúčastněných 

států.“127 

 Posléze zprávy o programu na obnovu Evropy končí. 24. července se lze ještě 

dočíst o skutečnosti, že USA se rozhodlo vyjmout Polsko z programu pomoci a navíc 

dle deníku ani nedojde ke schválení dodatečného úvěru na 350 milionů dolarů, který 

měl být ještě povolen v rámci fungování organizace UNRRA.128 Den poté se na titulní 
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straně řeší, zda dostane ČSR půjčku od Mezinárodní banky na obnovu a rozvoj ve výši 

350 milionů dolarů.129 V tisku zcela chybí názor či otázka, proč máme o tuto půjčku 

žádat, proč se neptat, z jakého důvodu nejsme zahrnuti v Marshallově plánu. Ještě se lze 

dočíst, že Marshall ve Washingtonu svolává jednání USA, Británie a Francie s cílem 

diskutovat obnovu poválečného Německa.130 

 Je zajímavé si povšimnout, jak se autoři článků klaní k jedné a druhé straně. 

Samozřejmě základem je spojenectví se Sovětským svazem, což je s ohledem na 

historicko-politickou situaci pochopitelné. Pakliže se však myšleno cokoliv pozitivního, 

např. zahájení jednání v Paříži dne 27. června, kdy je zmíněna strana francouzsko-

britská,131 tedy první Francie následovaná Velkou Británií. Oproti tomu při negativní 

informaci, jako například prohlubující se rozdíly mezi britsko-francouzskou a sovětskou 

stranou132, je první zmíněna Británie. Obdobně je uvedeno jednání na mrtvém bodě, 

a sice zda Velká Británie s Francií rozštěpí Evropu133. Patrně je to způsobeno větším 

navázáním na Francii a možná také vyjednáváním vzniku společenské smlouvy mezi 

ČSR a Francií v té době.  
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5. Marshallův plán v perspektivě Práva lidu 
  

 Právo lidu bylo již od roku 1897 ústředním deníkem českých sociálních 

demokratů.134 V období Druhé republiky došlo ke sloučení Československé sociální 

demokracie s Národní stranou práce. Právo lidu tak přestalo vycházet 31. 12. 1938 a od 

1. 1. 1939 jej nahradila Národní práce.135 

 Po vynucené přestávce v dobách Druhé světové války se list Právo lidu začal 

opět vydávat, konkrétně první poválečné vydání vyšlo 12. května 1945. Denní náklady 

se pohybovaly kolem 190 000 výtisků.136 Československá strana sociálnědemokratická 

jej pak vydávala až do poloviny roku 1948, kdy došlo k její sloučení s KSČ. Poslední 

číslo Práva lidu tak vyšlo 30. června 1948. Tehdejší předplatitelé pak automaticky 

dostávali do schránek Rudé právo.  

 

 
5.1 Výzkum vydání deníku v období 23. června -  25. července 
1947   
 

 Den po projevu amerického ministra zahraničí George C. Marshalla na Harvardu 

deník Právo lidu 5. června 1947 přináší krátký článek Podmínky americké pomoci 

Evropě, který je zhruba dvojnásobný oproti stejné informaci v deníku Svobodné slovo. 

Článek píše o americké ochotě pomoci Evropě, ale pouze za předpokladu, že se státy 

domluví mezi sebou nejprve sami. Každá země ochotná spolupracovat dostane od USA 

podporu, ale státy, které by se politickými manévry pokusily znemožnit obnovu jiných 

zemí, se nedočkají ze strany USA ničeho.137 

 Úterní vydání ze dne 24. června 1947 se programu na obnovu Evropy vůbec 

nevěnuje. Je však zmíněn tzv. Marshallův plán č. II, tedy vojenská pomoc Latinské 
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Americe. Dále se lze dočíst v článku Senát USA porazil Trumana, že nedošlo ke 

schválení Taft-Hartleyova zákona o omezení pravomocí odborových organizací.138 

 Ve středu 25. června je čtenář zpraven o přítomnosti sovětské delegace na 

konferenci tří ministrů zahraničí v Paříži, ale bez ministra Molotova, který oznámil svůj 

přílet až na čtvrtek. Článek s názvem Vláda jednala o Marshallově plánu informuje 

o ochotě čs. vlády uzavřít všeobecný kladný postoj k tomuto plánu. Dále deník uvádí, že 

byl ustanoven zvláštní vládní výbor, který se této problematice bude pečlivě věnovat. 

Poslední zprávou týkající se pomoci Evropě je zpráva, že polský velvyslanec ve 

Washingtonu sdělil americkému ministrovi zahraničí o postoji Polska připojit se k plánu 

hospodářské pomoci Evropě.139   

 Oči světa jsou upřeny opět k Paříži – tak vítá čtenáře úvodní strana Práva lidu 

v pátek 27. června zprávou ze zahájení jednání tří ministrů zahraničí. Relativně obsáhlý 

článek s pokračováním na druhé straně také čtenáři poprvé přibližuje Marshallův plán. 

Podle deníku jde jen o rámcovou ideu, které se konkrétní forma dává právě nyní 

v Paříži. Je upozorňováno na problém Německa, který se může stát osudový, jelikož 

jeho obnovu si nepřeje Molotov. Dále je v článku zmíněna teze, že ideální by bylo 

pověřit nějakou z hospodářských složek OSN právě řízením a koordinací americké 

hospodářské pomoci Evropě.140  

 Následující vydání Práva lidu má na titulní straně článek s názvem 

Nejvýznamnější dny Evropy od Hitlerova pádu. Věnuje se např. prostorám, ve kterých 

jednání probíhají – „Molotov a Bidault se sešli v sálku „Beauvals“ v první poschodí 

budovy francouzského ministerstva zahraničí v Qai d’Orsay, které bude po celou dobu 

trvání porad sloužit za místo těchto historických schůzek, z nichž má vyjít plán skutečné 

hospodářské rekonstrukce.“141 Z těchto slov je zřejmé, jaká radost, naděje a důležitost je 

deníkem Právo lidu vkládána do jednání evropské Velké Trojky v Paříži. Článek 

pokračuje informacemi, že zahájení konference a nálady v místě zvěstovaly úspěch 

celého jednání. Dokonce je explicitně řečeno, že nic nenapovídá nezdaru. Dále se 

mocnosti shodly na tom, že by tento program měl spadat pod OSN.142 

                                                
138 Senát porazil Trumana. Právo lidu. Ročník 50, číslo 146. 23. 6. 1947. Str. 2. ISSN 0862-5613 
139 Právo lidu. Ročník 50, číslo 147. 25. 6. 1947. Str. 1. ISSN 0862-5613 
140 Oči světa jsou upřeny opět k Paříži. Právo lidu. Ročník 50, číslo 149. 27. 6. 1947. Str. 1 a 2. ISSN 
0862-5613 
141 Nejvýznamnější dny Evropy od Hitlerova pádu. Právo lidu. Ročník 50, číslo 150. 28. 6. 1947. 
Str. 1. ISSN 0862-5613 
142 Nejvýznamnější dny Evropy od Hitlerova pádu. Právo lidu. Ročník 50, číslo 150. 28. 6. 1947. 
Str. 1. ISSN 0862-5613 



   

 

34 

  

 V neděli 29. června deník zpravuje, že jednání v Paříži jsou absolutně neveřejná 

a že nelze získat bližší informace o postupu jednání.143  

 1. července informuje Právo lidu článkem Československo a Marshallův plán 

o schůzi vlády, která se jednomyslně shodla nad možností se plně zapojit 

a spolupracovat v rámci programu na obnovu Evropy. Zároveň bylo Janu Masarykovi, 

československému ministrovi zahraničí, doporučeno, aby byl zmocněn v jednání 

ohledně Marshallova plánu za Československo s Brity, Francouzi a Sověty.144  Na druhé 

straně se ve vydání také velmi stručně píše o formálním ukončení programu UNRRA 

a o vzorné spolupráci s Československem.145 

 UNRRA je tématem i ve středečním čísle, kde se píše o zhodnocení celého 

programu ministrem výživy Majerem. V článku vyzdvihl ideu UNRRA, která měla 

zabránit hladu a pomoci obnově ve válkou postižených a okupovaných zemích. Bylo též 

řečeno, že Československo dostalo více, než doufalo.  O plánovaném Marshallově plánu 

však není ani zmínka v tomto zhodnocení. Tomu je totiž věnován samostatný článek 

Konference tří pokračuje, kde se píše o francouzském kompromisním návrhu, po jehož 

předložení byla jednání odročena, neboť Molotov si rozhodl vzít čas na rozmyšlenou.146 

 Zprávu o slavnostní přehlídce vojska za účasti prezidenta na Strahově na titulní 

straně doplňují dva články informující o tragickém nezdaru pařížské konference 

a o tom, že SSSR odmítá Marshallův plán, což má pokračování ještě na druhé straně. 

Deník uvádí, že se zvětšují rozpory mezi čtyřmi světovými velmocemi a konference 

skončila o mnoho dříve, navíc nezdarem, což nikdo neočekával. V textu je též řečeno, 

že Evropa i svět se dočkaly dalšího zklamání. Naděje vkládané do této konference jsou 

pryč. SSSR své odvolání delegaci ústy Molotova vysvětluje tak, že anglo-francouzský 

návrh na vytvoření zvláštní organizace pro koordinaci hospodářské pomoci ve 

skutečnosti znamená vměšování do vnitřních záležitostí evropských států.147 Podle 

Bidaulta SSSR svým rozhodnutím rozdělil Evropu na dva tábory. Bevin doplňuje 

„Nevím, zda Molotov úmyslně opakuje falešnou interpretaci věcí v naději, že ji lidé 

uvěří. Lituji, že byly vysloveny hrozby týkající se konečných následků našeho 
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chystaného rozhodnutí, avšak moje země – Anglie – již měla příležitost čelit takové 

situaci a bude jí čelit i nadále.“148 

 Na americký Den nezávislosti 4. července Právo lidu přináší velký článek 

o nové pařížské konferenci, kam je zváno na 24 států, avšak nikoliv SSSR ani 

Španělsko. V závěru článku je zmíněno varování, zda není narychlo svolaná konference 

bezprostředně po odletu Molotova z Paříže, tudíž bez účasti Sovětské svazu, něčím 

jiným než pouze hospodářskou pomocí. Přesně je to zmíněno takto – „...zda za celým 

problémem Marshallova plánu nevězí kromě otázek hospodářských také čertovo 

kopýtko výlučně politické.“149  

 Posléze, 5. července list přináší informace, že ČSR přijalo pozvání do Paříže, ale 

je patrný značný manévrovací prostor, kdy je jasně deklarováno, že o konečné účasti 

a dalším postupu rozhodnou podrobnosti ohledně Marshallova plánu.150 Oproti 

Svobodnému slovu zde chybí entuziasmus a ono nadšení nad oznámením účasti.  

 V úterý 8. července přináší Právo lidu hned tři menší články na titulní straně 

související s Marshallovým plánem. ČSR k jednání o Marshallově plánu je článek 

opakující přijetí pozvání čs. vlády na pařížskou konferenci a pověření čs. velvyslance 

v Paříži dr. Noska, aby zastupoval ČSR.151 Dále Právo lidu uvádí informace, že Evropa 

jedná a rozhoduje se, kde je zmíněno, že zatím 9 zemí naznačilo, že se konference 

zúčastní.152 V posledním článku se píše, že sovětský velvyslanec v Bruselu Pavlov 

předal belgickému ministerskému předsedovi memorandum o sovětském stanovisku 

k pařížské konferenci plánované na 12. července.153 Na druhé straně vydání je také 

zmínka o odletu čs. delegace do Moskvy ve složení Gottwald,  Masaryk a Drtina.154 

O dalších delegátech tisk neinformuje. 

 Jedenáct států se již chystá do Paříže aneb Lekce Evropě ze Sovětského svazu. 

Takto vypadá ústřední článek na titulní straně z 9. července. Dává se do kontrastu účast 

ČSR na pařížské konferenci, která je pro většinu západních médií nazývaná senzací. 

Oproti tomu se staví hospodářské výsledky ze SSSR, které vyhlásil sovětský rozhlas, 
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a sice splnění plánu na druhé čtvrtletí na 103 %, zvýšení výroby o 15 % a produkce 

textilního průmyslu o 29 %. Tedy skutečná lekce Evropě. 155 

 Titulní strana dalšího dne přináší článek Moskevské letiště zdobí čs. vlajky. 

Čtenář se mohl dozvědět, jaké velkolepé uvítání bylo připraveno pro naši vládní 

delegaci, která měla za úkol projednat rozšíření a prohloubení obchodních styků mezi 

ČSR a Sovětským svazem.156 V dalším článku nazvaném Hlavní úkol v Paříži: zajistit 

chléb je informací o zahájení Mezinárodní obilné konference, na které má promluvit 

i ministr výživy Majer.157 

 Odvoláváme účast na jednání v Paříži je ústřední článek titulní strany ze dne 

11. července. Je zdůrazňováno, že odvoláváme svého zástupce z jednání, ale 

neodmítáme spolupráci a přátelství k západním demokraciím. Vláda v nastalé situaci 

jednomyslně rozhodla na základě neúčasti ostatních slovanských států a případné 

hrozby ochlazení vztahů s naším největším spojencem, Sovětským svazem. Text 

vysvětluje, že veřejnost toto rozhodnutí vlády jistě zaskočilo, nicméně je to dáno tím, že 

veřejnost neměla dostatek informací. Ukazuje se též, že nejde jen o hospodářský 

problém, nýbrž i politický. Dále také list uvádí fakt, že Marshallův plán má být 

postaven mimo kompetence OSN. V samém závěru článku se uvádí, že „slíbená 

finanční pomoc USA je závislá na souhlasu amerického kongresu a znalci usuzují, že by 

bylo velmi těžké docílit souhlasu kongresu k tak značné půjčce.“158 Článek Marshallův 

plán obnovuje Německo popisuje stanovisko Polska, které věří, že Marshallův plán, jak 

je nyní nastaven, povede k obnově Německa. Toto Polsko dle listu odmítá. Je avšak 

připraveno spolupracovat na jakémkoliv programu na obnovu Evropy, které by nevedl 

k narušení evropské rovnováhy právě např. ve prospěch Německa.159 Titulní strana ještě 

krátce informuje o slavném a srdečném uvítání čs. delegace v Moskvě.160 

 O den později skutečně konference v Paříži začíná, o čemž Právo lidu informuje. 

V krátkém příspěvku je zmíněno pouze, že konference má dnes začít v jedenáct hodin 
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a první schůzi bude předsedat francouzský ministr zahraničí Georges Bidault. Obdobné 

stručný je také článek vyzdvihující činnost a význam čs. vládní delegace v Moskvě. 

Velký důraz je kladen na bezprecedentní krok Stalina, a sice „Význam, jaký sovětská 

úřední místa přikládají současné návštěvě československé vládní delegace v Moskvě, 

byl jasně zdůrazněn tím, že generalissimus Stalin ve středu proti dosavadním 

zvyklostem přijal československé státníky necelých sedm hodin po jejich příletu. Až 

dosud nikdy nepřijal Stalin cizí hodnostáře hned první den jejich pobytu v Moskvě.“161  

 Návratu čs. delegace zpět z Moskvy je věnován velký prostor - prakticky půlka 

titulní strany z nedělního vydání 12. července. Článek Statisíce tun surovin a potravin 

do ČSR píše o výsledcích jednání, která jsou brána jako obrovský úspěch. Jednání se 

vedly zejména v „otázkách zahraniční politiky a zvláště v otázkách, které se týkají 

vztahů mezi ČSR a SSSR. Tyto rozhovory ukázaly naprostou jednotnost názorů a vedly 

k jednotně přijatým usnesením.“162 Řeč je také o 200 000 tunách obilí a další slíbené 

pomoci ze strany SSSR. ČSR bude zase do Sovětského svazu dodávat techniku, jako 

elektromotory, obráběcí stroje a záležitosti pro cukrovarství. Na titulní straně se ještě 

nachází velice stručný článek Slované chtějí jednat s USA přímo, kde se lze dočíst, že 

východoevropské země podle moskevského rozhlasu dávají přednost přímému jednání 

s USA namísto zprostředkovanému přes pařížskou konferenci.163 

 V úterý 15. července jsou otištěny stručné závěry z pařížské konference. 

Ústředním článkem a zároveň i tezí je Evropu nelze rozdělovat na bloky. Konference 

skončila schválení statutu organizace zodpovědné za program na obnovu Evropy. 

V jejím výkonném výboru budou zasedat zástupci Británie, Francie, Itálie, Holandska 

a Norska. Dále bylo schváleno sestavení výborů, jmenovitě Výbor pro výživu 

a zemědělství, Výbor pro energii a uhlí, Výbor pro železo a ocel a Výbor pro 

dopravu.164 Na druhé straně se nachází pak článek o tom, že byl Trumanův požadavek 

poražen. Deník zmiňuje, že dočasný předseda senátu  Vandenberg neplánuje svolat 

mimořádnou schůzi kongresu na podzim. „Naděje na rychlou akci kongresu 
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k uskutečnění Marshallova plánu a k připuštění 400 000 evropských bezdomovců do 

Ameriky, o něž se prezident Truman snažil, se rozplynula.“165 

 Konference „šestnácti“ skončila v Paříži je název článku na titulní straně ve 

středu 16. července. V textu je citován Bidault: „Konference měla 3 úspěchy: státy se 

dohodly, i když se předtím nikdy nesešly, konference nebyla podvodná a pracovala 

rychle.“166 Druhý článek upozorňuje, že Marshallův plán dostal silnou politickou 

příchuť, neboť americký ministr zemědělství Anderson oznámil, že USA neposkytnou 

ČSR slíbenou obilnou pomoc z důvodu chování ČSR v posledních dnech. Naopak se 

diskutuje o zaslání takové pomoci Německu.167 

 O den později Právo lidu informuje o myšlence zřízeného koordinačního výboru 

zaslat hospodářský dotazník všem 16 státům zúčastněných na konferenci v Paříži. Tento 

dotazník má pak sloužit k vypracování společného evropské hospodářského plánu, který 

by měl být předložen Spojeným státům 1. září. Bezmála 100 otázkový dotazník se dělí 

na tři části, a sice „1. Co podnikl každý jednotlivý stát, aby napravil škody způsobené 

válkou. 2. Jakou pomoc každý jednotlivý stát poskytl nebo může v budoucnu 

poskytnout zúčastněným národům, aby byla umožněna společná hospodářská obnova 

Evropy. 3. Jakou pomoc zvenčí by každá jednotlivá země potřebovala k svému 

hospodářskému oživení.“168 

 18. července 1947 se Právo lidu zabývá otázkou, zda není Polsko perzekuováno 

za svou neúčast v Paříži. Mise světové banky totiž vydala prohlášení, že není jisté, zda 

polskou žádost o americký úvěr doporučí. Odmítnutí účasti na pařížské konferenci prý 

bude podle Světové banky mít vliv na očekávané finanční transakce.169 Další článek 

Marshallův plán v rukou válečníků vypovídá o snaze bývalého spolupracovníka 

prezidenta Roosvelta Henryho Wallace, který se snaží, aby byl Marshallův plán svěřen 

OSN a došlo tak k jeho apolitizaci. Dále je citován komentátor Frank Kinkdon, jenž 
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upozorňuje na růst militaristických frakcí v americkém bipartijním systému. Dále 

poukazuje na rezignaci na ideály Roosveltovi sociální politiky.170   

 Článek SSSR se odvolá k Spojeným národům píše o možném odvolání k OSN 

z důvodu porušení 56. články Charty OSN, kdy při řešení mezinárodních 

hospodářských problémů se tyto problémy mají projednávat v příslušných komisích 

OSN. Důvodem je absence OSN na pařížské konferenci.171  

 V neděli 20. července vychází na titulní straně krátký článek, který deklaruje, že 

USA nemají v úmyslu vyloučit Slovany z pomoci. Pokud se prý povede dobře Evropě 

západní, v návaznosti na to se povede dobře i na východě. O žádné konkrétní pomoci 

ostatním „nezúčastněným“ státům není v článku řeč.172 

 Ve středu 23. července Právo lidu kritizuje Marshallův plán. Nejprve lze přečíst 

článek, kde se píše o možné účasti Německa na tomto programu.173 Druhý článek pak 

vykresluje Marshallův plán jako americkou páku na Bevina, respektive Británii. 

Dokresluje se to na příkladu, kdy se konference o Porúří koná ve Washingtonu. 

„...kdyby Britové odmítli dát souhlas k uspořádání konference ve Washingtonu, mělo by 

to nepříznivý vliv na Marshallův plán a na veřejné mínění v USA.“174 Tímto článkem 

končí informování v otázkách Marshallova plánu v deníku Právo lidu během 

sledovaného období.   
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6. Vzájemné srovnání analýz vybraných periodik 

 Analýza vybraných periodik byla provedena po dobu více jak 4 týdnů kolem 

10. července 1947, kdy se konalo mimořádné zasedání československé vlády, které 

rozhodlo odvolat účast Československa na konferenci v Paříži týkající se Marshallova 

plánu. Vyplývají z ní následující závěry.  

 Jak Právo lidu, tak Svobodné slovo informují o vyhlášení Marshallova plánu 

bezprostředně po 5. červnu 1947 a tímto tématem se dále zabývají. Právo lidu věnuje 

samotnému vyhlášení plánu největší prostor. Oba výše zmíněné deníky se k této 

informaci vyjadřují kladně. Rudé právo se oproti tomu zmiňuje o všem až 17. června, 

a to v zásadě negativně.  

 V období před 10. červencem, než byla účast na konferenci k hospodářskému 

programu ze strany Československé republiky odvolána, píše o Marshallově plánu 

nejvíce entuziasticky Svobodné slovo. Po odvolání čs. účasti se tento přístup vytrácí 

a obecně je tématu Marshallova plánu věnována menší pozornost. Vyčerpávajícím 

způsobem je celá situace vysvětlena prostřednictvím publikovaných částí projevu 

předsedy Československé strany národně socialistické dr. Petra Zenkla.175 Na druhou 

stranu Svobodné slovo nejméně ze všech tří zkoumaných deníku adoruje Sovětský 

svaz.176 Právě ve Svobodném slově byla otištěna úvaha přejatá ze zahraničního tisku,  ve 

které se mj. praví, že čs. vládní delegace v Moskvě podlehla Stalinovi.177 Svobodné 

slovo dále jako jediné periodikum přináší v mnoha článcích zahraniční kontext, 

respektive stanoviska západních zemí. Deník píše o radosti západních států nad 

oznámením účasti na konferenci v Paříži na 12. července 1947 a několikrát přináší 

informace o Marshallova plánu přímo z projevů tehdejšího amerického prezidenta 

Trumana.178 Oproti Rudému právu nedostávají mnoho prostoru Molotovovy názory a 

vyjádření pro tisk, stejně tak v Právu lidu, které ministra zahraničí SSSR rovněž tolik 

necituje. Svobodné slovo dále přineslo prakticky kompletní složení čs. vládní delegace 

v Moskvě, a sice Gottwald, Masaryk, Drtina, Heidrich, Reiman a Borek.179 Obdobně 

jako Právo lidu přináší i Svobodné slovo v několika článcích obavu, že Marshallův plán 
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povede k rehabilitaci Německa, což Rudé právo prakticky nesděluje. Perspektiva deníku 

Svobodné slovo odpovídá jeho roli ústředního deníku Československé strany národně 

socialistické, která nebude přehnaně adorovat SSSR a udrží si určitou část kritického 

myšlení. V době před zahájením pařížské konference k hospodářskému programu na 

obnovu Evropy považuji informace přinesené deníkem Svobodné slovo za 

nejobjektivnější. Posléze toto téma utichá a čtenář není seznámen ani se závěry zprvu 

akcentované pařížské konference.   

 Právo lidu věnuje ze všech tří analyzovaných periodik nejvíce prostoru 

samotnému vyhlášení Marshallova plánu a obecně bere tento plán nejvíce pozitivně po 

celou dobu, nikoliv pouze před konferencí v Paříži 12. července. Právo lidu také věnuje 

nejvíce pozornosti dění na pařížské konferenci, přináší zprávy i o detailním složení 

výborů a informuje své čtenáře o závěrech z tohoto jednání. Deník informoval dokonce 

i o takových detailech, jakými jsou popisy prostor francouzského ministerstva zahraničí, 

kde probíhala část jednání. Pouze Právo lidu se ve svých článcích přímo zabývalo 

názorem veřejnosti na odvolání účasti na konferenci, kdy popisuje československou 

veřejnost v tomto ohledu jako zaskočenou, a to z důvodů nedostatku informací.180 Při 

zprávě o odvolání účasti na konferenci navíc Právo lidu uvádí, že ČSR odvolává pouze 

své zástupce, neodvolává spolupráci se západem.181 Ohledně složení čs. vládní delegace 

v Moskvě deník zmínil pouze tři jména, a sice Gottwalda, Masaryka a Drtinu. Ve 

zprávách se také lze dočíst podobně jako ve Svobodném slově o možné obnově 

Německa v rámci prosazování Marshallova plánu. Styl i obsah periodika Právo lidu se 

velmi podobá v těchto kategoriích deníku Svobodné slovo. Co se týče komplexnosti 

informací, ve sledovaném období bych Právo lidu hodnotil nejlépe. Přineslo skutečně 

ucelené informace bez nadbytečného vyzdvihování SSSR. Sovětský svaz je označen za 

největšího a nejdůležitějšího spojence, ale jeho role není tak akcentována, jako např. 

v Rudém právu, a to z pochopitelných důvodů.  

 Rudé právo informuje o Marshallově plánu až 17. června, tedy o 11 dní později 

než ostatní dvě analyzovaná periodika. Je ze všech deníků nejútočnější a nejvíce adoruje 

Sovětský svaz, jeho zástupce a vůbec vše, co s ním souvisí. Tato perspektiva však není 

u Ústředního orgánu KSČ nic překvapivého. Rudé právo vykresluje Marshallův plán 

                                                                                                                                          
179 Svobodné slovo. Ročník III, číslo 157. 8. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0231-732X 
180 Odvoláváme účast na jednání v Paříži. Právo lidu. Ročník 50, číslo 160. 11. 7. 1947. Str. 1. ISSN 
0862-5613 
181 Odvoláváme účast na jednání v Paříži. Právo lidu. Ročník 50, číslo 160. 11. 7. 1947. Str. 1. ISSN 
0862-5613 
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jako způsob Západu, jak rozbít Evropu. A priori snižuje význam Marshallova plánu 

a bagatelizuje jej. Jako v jediném deníku se také objevují karikatury zesměšňující 

snažení kolem tohoto plánu a vykreslující jeho zastánce, zejména Anglii a Francii, jako 

směšné figurky USA. Naopak se snaží vykreslit pomoc ze SSSR jako jedinou správnou 

a efektivní.  

Rudé právo se snaží komentovat i zákulisí vyjednávání a přináší čtenářům informace 

o tom, jak např. během konference tří ministrů zahraničí Ernest Bevin počítal s brzkým 

koncem a měl naplánován odlet do Londýna.182 Tyto informace se prakticky nedají 

potvrdit, ale ani vyvrátit. Rudé právo navíc přináší přímo konspirační teorie, ve kterých 

se snaží poukázat na možnost, že za celým Marshallovým plánem stojí bankéři z Wall 

Street, obchod s německým uhlím či americký strach z blížící se ekonomické krize.183 

Rudé právo je jediným deníkem, který poskytuje skutečně vyčerpávající informace, 

avšak pouze z jedné perspektivy, a to z pohledu SSSR. Např. odlet Molotova 

z konference tří je mnohokrát zdůvodněn. Odvolání československé účasti z konference 

v Paříži je také náležitě odůvodněno, a to dokonce hned 11. července,184 kdy ostatní 

periodika přinesla pouze stručné články a odůvodnění přišla až posléze. Rudé právo se 

také jako jediný deník věnuje zpoždění odletu čs. vládní delegace do Moskvy ze 

7. července na 9. července 1947, které mělo být zapříčiněno špatným počasím.185 Deník 

se snaží čtenářům zprostředkovat kontext i ze zahraničí, kdy parafrázuje nebo přímo 

cituje určité levicové či komunistické zahraniční listy, jak sovětské, tak západní. Snaží 

se též vytvořit komplexní pohled na věc a vykreslit Marshallův plán jako zbytečný 

program snažící se rozdělit Evropu, zaprodat se Spojeným státům a zejména omezit 

svou suverenitu. Naproti tomu vykresluje sovětskou dvoustrannou dohodu s ČSR, díky 

které získá republika suroviny a potraviny. Deník tak ukazuje, že se SSSR lze 

dosáhnout prakticky ihned efektivní spolupráce a čs. delegace je v Kremlu vážená, 

kdežto z Paříže přišla pouze pozvánka. Výsledky jednání pařížské konference pak Rudé 

právo neuvádí, pouze se snaží celou událost vykreslit jako zbytečnou a nevýznamnou. 

                                                
182 Pařížská konference se sejde ještě dnes. Rudé právo. Ročník III, číslo 153. 2. 7. 1947. Str. 1. ISSN 
0032-6569 
183 Viz kapitola 3, str. 13 – 23.  
184 Rudé právo. Ročník III, číslo 160. 11. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569 
185 Rudé právo. Ročník III, číslo 158. 9. 7. 1947. Str. 1. ISSN 0032-6569. Pravděpodobně se nejednalo 
o špatné počasí, ale o potřebu zdržet čs. Státníky. V depeši je však psáno, že je nutné přesunout 
odlet z technických důvodů. Podrobněji viz str. 370 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek 
ke vzniku studené války. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 
978-80-7380-185-4. 
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Rudé právo v tomto ohledu splnilo očekávání a nutno podotknout, že míra komplexnosti 

zpracování jednoho určitého pohledu je skutečně vysoká. 

Navíc je to jediný deník, který k informování využíval zvláštního zpravodaje, kterým 

byl po dobu konání pařížské konference k evropskému programu na obnovu André 

Simone. Ostatní periodika využívají agenturní zprávy.  
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Závěr 

  

 Marshallův plán představoval princip tzv. win-win, tedy dvojitě vítězné 

strategie. Spojené státy americké dosáhly udržení vývozu svého zboží a navíc si k sobě 

hospodářsky zavázaly podstatnou část Evropy. Celý program na obnovu Evropy byl 

zcela jistě součástí Trumanovy doktríny usilující o zabránění dalšího šíření komunismu. 

Na druhé straně se evropské státy začleněné do tohoto programu díky americkým 

dodávkám a úvěrům dokázaly takříkajíc postavit na nohy.186 Marshallův plán tak byl 

jedním ze základních kamenů budoucí evropské integrace. Jak poznamenal na zahájení 

konference 12. července Georges Bidault: „Nastal čas stavět Evropu.“187 

    Československo zpočátku program na obnovu Evropy nadšeně vítalo, vláda 

vyjádřila jednomyslně ochotu spolupracovat a zapojit se. Periodika jako Svobodné slovo 

a Právo lidu psala o důležitosti pařížské konference pro budoucnost Evropy a také 

informovala o nadšení, které na Západě československá účast vyvolala. Vše se změnilo 

v Moskvě v noci z 9. na 10. července, kdy Stalin bezprecedentně přijal československou 

vládní delegaci po tajné domluvě s Gottwaldem hned pár hodin po příletu. Sovětský tisk 

věnoval samotnému příletu i jednání naší vládní delegace velký prostor,188 který byl 

akcentován i v československém tisku. Došlo tak k vytvoření relativně velké a efektivní 

mediální kampaně stojící v popředí před velmi důležitou konferencí v Paříži, která měla 

udat Evropě směr na dalších 40 let. Výstupem z tohoto jednání mezi SSSR a ČSR byl 

de facto konec suverénní zahraniční politiky ČSR. Došlo ke svolání mimořádného 

zasedání vlády, která jednomyslně rozhodla o odvolání čs. účasti na pařížské konferenci 

pouhé dva dny před jejím konáním. Tisk a potažmo společnost zpočátku projevovaly 

lítost189 nad neúčastí na konferenci, ale velmi rychle začaly vyzdvihovat důvody našeho 

odmítnutí. Navíc zapracovala brilantně připravená propaganda Moskvy. Republika 

dostala obilí a další zásoby.190 Marshallův plán pomalu upadl v zapomnění a jeho 

význam a výsledky se ukázaly až za dlouhé desítky let, v dobách nově nabyté svobody. 

 Československo tak získalo svou roli v bipolárním rozdělení světa. Ani Benešův 

most mezi Východem a Západem, ani Masarykův článek v demokratickém řetězu držící 

                                                
186 Viz str. 420 BUDÍN, Stanislav. Jak to vlastně bylo. Praha: Torst 2007. ISBN 978-80-7215-331-2. 
187 Viz str. 55 GERBET, Pierre. Budování Evropy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0111-7. 
188 Viz str. 371 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
189 Vyjma Rudého práva, které toto rozhodnutí vnímalo jako jediné správné (pozn. autora). 
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svět pohromadě se z ČSR nestal. Ještě těsněji jsme se navázali na SSSR, neuzavřeli 

jsme dobře připravenou spojeneckou smlouvu s Francií a staly jsme se tak hraničním 

státem železné opony.  

 

Finis Bohemie!191 

                                                                                                                                          
190 Na úkor Ukrajiny, kde tato politika SSSR později způsobila hladomor (pozn. autora) 
191 Těmito slovy charakterizoval Jan Masaryk při odchodu z Kremlu výsledek jednání mezi čs. 
vládní delegací a Stalinem v rozhovoru s dr. Heidrichem. Více str. 376 KRÁTKÝ, Karel. Marshallův 
plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 541 s. 
ISBN 978-80-7380-185-4. 
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Summary 
 The Marshall plan represented an example of win-win strategy. USA 

managed to maintain the levels of exporting goods to the Europe. The whole European 

recovery programme was a part of the Truman Doctrine endeavouring stopping the 

communism spreading. On the other hand the states were able to recover from war 

thanks to received help from USA by the Marshall. The Marshall plan was kind of a 

foundation of further European integration. As Georges Bidault said on July the 12th 

1947 in Paris: “Now is the time to build Europe.” 192   

 At the very beginning, Czechoslovakia was pleased with the Marshall 

plan. Even the media informed about Czechoslovakian enthusiasm and the importance 

of the European recovery program. Everything changed in Moscow between July the 

9th and July the 10th 1947. Due to huge media campaign and soviet blackmail, on July 

the 10th 1947 Czechoslovakia refused to attend Conference of European recovery 

programme in Paris. The Result of this decision was the formal end of sovereign foreign 

policy of Czechoslovakian republic. The ideas of the Marshall plan had disappeared and 

it’s meaning showed after decades in the age of re-obtained freedom.    

 Czechoslovakia got it’s role in bipolar world for years to come. Idea of president 

Benes that the country will act as a bridge, the connection between west and east, was 

no longer an option as the Masaryk’s democratic single part of long and strong chain, 

which keeps the world together.   

 

Finis Bohemie!193 

 

 

 

 

 

 

                                                
192 Viz str. 55 GERBET, Pierre. Budování Evropy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0111-7. 
193 Jan Masaryk described the negotiation with Stalin by these words. Viz str. 376 KRÁTKÝ, Karel. 
Marshallův plán: příspěvek ke vzniku studené války. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2010, 541 s. ISBN 978-80-7380-185-4. 
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