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Abstrakt 

Bakalářská práce Reflexe vzniku Státu Izrael v britských a československých denících se 

zabývá počátečními dny existence židovského Státu Izrael, který byl vyhlášen dne 14. května 

1948. Práce je zaměřena především na mediální obraz, který britská a československá média 

o tomto státě vytvořila. Sledované období začíná pátkem, 14. květnem 1948, kdy byl vůbec 

první moderní židovský stát vyhlášen, a vrcholí a také končí 12. červencem 1948, kdy byly 

definitivně zmařeny naděje na prodloužení příměří, které se o měsíc dříve podařilo vyjednat 

vyjednavači hraběti Bernadottovi. Metodou historické srovnávací analýzy práce ukazuje, o 

čem britské a československé deníky psaly: z této analýzy pak vystupují výrazné odlišnosti, 

jež je možné zobecnit jako odlišnosti tisku formovaném v demokratickém a politicky 

stabilním státě v kontrastu s periodiky mající jasně danou mez, v níž se v rámci svého 

referování mohou pohybovat. Přesto však politický systém svobodný či nesvobodný není to 

jediné, co v tomto případě hrálo roli - hraje roli také kontinuita, v jejíž rámci se v obou 

případech noviny více či méně pohybovaly.  

Práce dochází k závěru, že referování o historické události sebelepším denním tiskem není 

možné podat tak, aby při komplexním studiu článků z daných periodik vznikl kompletní a 

úplný obraz toho, jak se daná událost odehrála. Je to dáno nejen politickým diskursem, ale 

např. i technologickým pokrokem a logickými omezeními, které plynou ze samotné podstaty 

médií. Na druhou stranu tyto novinové články poskytují výborný obraz o politickém 

zaměření dané země, částečně také o názorovém či žánrovém zaměření periodik. Z hlediska 

historického je pak také důležité, o čem periodika nepsala: i tento aspekt práce zmiňuje. 

+3



Abstract 

The bachelor thesis “The Origin of the State Israel in Both Czechoslovak and British News-

papers” deals with the beginning of the existence of the State Israel that was proclaimed on 

May, 14, 1948. The work focuses primarily on media reflection of the action in both British 

and Czechoslovak newspapers. I follow the period starting with the declaration of the State 

Israel on May 14 and ending at the very moment when the truce began – July 11. This period 

also includes the failure of Count Bernadotte´s attempts to negotiate a ceasefire between 

Arabs and Jews. This work shows the ways and methods of media coverage of the creation of 

the State Israel, using the method called historical comparative analysis. The goal of the 

analysis is to show both the semantical and technical differences amongst the following 

newspapers: Rudé právo, Lidové noviny, The Times and The Telegraph. Differences in the 

coverage are not only due to democratic or totalitarian political system, but also due to other 

factors, like e.g. historical continuity and current political discourse.  

One of the final conclusions shows the impossibility to fully and complexly cover certain his-

torical event. Even if the media have a great deal of reporters, and of course a great reputa-

tion, it is hard to face all the consequences and background of any event. The limits are also 

caused by technological level of the given period. Historical point of view also includes what 

events the media did not cover, which is also subject of my work.
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je mediální reflexe události, která od května roku 1948 až do 

současnosti víří vody mezinárodní politiky, názorově rozděluje společnost, ale především 

rozděluje dva národy ve dvě znesvářené a nesmiřitelné válečné strany. V květnu roku 1948 

byl vyhlášen první židovský stát - Izrael  vznikl na území původního britského mandátního 1

území Palestina, jehož ukončení přislíbila Velká Británie na půdě OSN o necelý rok dříve. 

Stát Izrael se bezprostředně po svém vzniku stal terčem útoků států Arabské ligy; nových 2

sousedů Izraele, jimž se vyhlášení Státu Izrael stalo důvodem k vyhlášení války.  

Důvod, proč jsem se rozhodla pro toto téma, byl dvojí: zaprvé má obliba v moderní historii, 

jejíž neoddělitelnou součástí jsou i média, která o ní referují; za druhé jsem chtěla analyzovat 

problém, který během vzniku Státu Izrael vznikl (a který vzniká z pochopitelných důvodů v 

každé situaci, kdy se mocenské, politické a ideologické zájmy promítají do způsobu refer-

ování médií), a který především úzce souvisí nejen s moderní historií, nýbrž i s mediální kon-

strukcí reality: Jak zobrazují média dané téma v demokratické, a jak v totalitní společnosti? 

Je způsob referování opravdu tak odlišný? Co média chtějí, a co naopak nechtějí svým 

čtenářům sdělit? Tyto otázky stály na počátku této práce, která vznikala především podrob-

ným studiem historických pramenů , které v tomto případě představují zprávy z britských a 3

československých deníků, které vyšly v období od 14. května 1948 do 11. července téhož 

roku.  

  Moshe Yegar: Československo, sionismus a Izrael. Historie vzájemných vtahů (Praha: Victoria Publishing, 1

1997),  112

 Martin Gilbert: Izrael: Dějiny (Praha: BB/Ar, 2002),  158-160, Moshe Yegar: Československo, sionismus a 2

Izrael. Historie vzájemných vtahů (Praha: Victoria Publishing, 1997), 84- 9.

 Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská: Metody výzkumu médií (Praha: Portál, 2010), 173. Uvedená 3

publikace popisuje, jakým způsobem zkoumat média, aby bylo možné udělat relevantní závěr. Na základě 
návodu v uvedené publikace pak postupuje právě tato právě pomocí uvedené historické srovnávací analýzy. 
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1. Historický kontext vzniku Státu Izrael 

Masrhal McLuhan ve své publikaci Jak rozumět médiím  píše o vlivu vzniku médií na 4

společnost a kulturu. Dobu, kdy je možné šířit tištěné slovo a informace z víceméně libovolně 

vzdálených končin, nazývá typografickou extenzí člověka. McLuhan popisuje vliv médií na 

veřejné mínění: společnost je do jisté míry médii spoluutvářena, a pokud se zobrazování 

události až příliš odlišuje od reality, nastává sice situace, kterou onen původní hybatel (vyda-

vatel tiskovin, politický orgán, státní ideologie…) zamýšlel vyvolat, ovšem recipient 

takových informací je okrádán a šizen, a následně manipulován. Dochází k pokřivení reality. 

Jsem si vědoma skutečnosti, že i v demokraticky fungující společnosti se setkáváme s prob-

lémem, jak realitu mediálně nepokřiveně zobrazit, ovšem současný digitální věk je od 40. let 

minulého století stále velmi odlišný. Média byla pro většinu společnosti jediným zdrojem, jak 

se dozvědět informace ze světa i z domova. A proto je velmi důležité (a také zajímavé) sle-

dovat, jakým způsobem zobrazovala československá a britská média vznik Státu Izrael. 

Československo bylo již od dob Masarykových příznivé sionistické myšlence  a vznik ži5 -

dovského státu podporovalo již za první republiky. Naopak Velká Británie nesla s nelibostí, 

že se z mandátního území Palestina musela stáhnout. Přátelství Československa však mělo 

omezené trvání: diskontinuita historie, předěl uměle vyvolaný představiteli Komunistické 

strany Československa, podporovaný Sovětským svazem, učinil z naší poválečné republiky 

loutkový stát Stalinova Sovětského svazu . Politická vůle Československa nevznikala na své, 6

 Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím: Extenze člověka (Praha: Odeon, 1991), 183.4

 Moshe Yegar: Československo, sionismus a Izrael. Historie vzájemných vtahů (Praha: Victoria Publishing, 5

1997), 94

 Zdeňka Kokošková, Jiří Kocian, Stanislav Kokoška (ed.): Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody 6

(Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005), 168-173.
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nýbrž na sovětské půdě, a existovala téměř nulová možnost, že by se zahraniční politika 

Československa mohla po únorovém puči v roce 1948 lišit od vůle Sovětského svazu.   7

Nejinak to bylo s podporou Izraele, která byla částečně daná jakousi kontinuální podporou 

židovského státu ještě z dob československé předúnorové suverenity , a částečně pak přáním 8

Sovětského svazu, který při odchodu Velké Británie, tedy svého imperialistického kapitali-

stického nepřítele, z mandátu Palestina, spatřil příležitost zaplnit pomyslné mocenské vaku-

um, které na Blízkém východě odchodem Britů vzniklo. Sovětský svaz si představoval, po-

zorujíce postupné utváření kibuců, jejichž způsob společenské organizace vykazoval jistou 

podobnost se socialistickým/levicovým zřízením, že v Izraeli vznikne stát socialistického 

typu, který bude mít se Sovětským svazem úzké vztahy, jejichž pomocí by v dané oblasti 

mohl realizovat svou politiku. Představa Sovětského svazu, že se takový model v Izraeli 

povede instalovat, skončila v roce 1949, a byla pak následně nahrazena rétorikou přesně 

opačnou. Sověti se v čele se Stalinem domnívali, že z Izraele by mohl vzniknout další jejich 

loutkový, či alespoň spřátelený stát, jehož prostřednictvím by bylo možné uplatňovat sovět-

ský vliv. V roce 1949 však již bylo jasné, že tyto snahy nebudou úspěšné. V Československu 

byl konec prožidovské politiky, kterou představoval především zavražděný ministr zahraničí 

Jan Masaryk, společně s Edvardem Benešem, znatelný hlavně během politického procesu se 

“židovskými zrádci”. Procesy s Rudolfem Slánským a Vladimírem Clementisem je nutno za-

řadit do smutné řady dalších, kteří v rámci východního bloku upadli v nelibost: v Maďarsku 

byl znám proces s Lászlo Rajkem, v Polsku s Wladyslavem Gomulkou, který, ač neži-

  Zdeňka Kokošková, Jiří Kocian, Stanislav Kokoška (ed.): Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody 7

(Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005), 122-130. 

 Moshe Yegar: Československo, sionismus a Izrael. Historie vzájemných vtahů (Praha: Victoria Publishing, 8

1997), 87.

+13



  

dovského původu, upadl v nemilost a byl označen za nepřítele ve vlastních řadách.  Ještě 9

před nastolením protiizraelské politiky Československa, potažmo Sovětského svazu, však 

Československo sehrálo zcela klíčovou roli v první fázi izraelské války za nezávislost. Po-

mocí budoucího izraelského velvyslance v Československu, Ehuda Avriela, jehož poutavý 

příběh se dostal i do literatury faktu českého spisovatele Jiřího Šulce , se Izraeli podařilo 10

nakoupit první čtyři Messerschmitty 109 a úspěšně je přepravit do Izraele dopravním 

letadlem ze žateckého letiště, a to i s československými techniky, kteří letadla po přistání 

museli smontovat. Stejně tak se podařilo se Zbrojovkou Škoda dojednat kontrakt za několik 

milionů dolarů na náboje, pušky, granáty, atp. Vyjednávání vznikalo přesně v době, kdy 

vznikal Stát Izrael, a je známo, že hlavičkové papíry, na nichž byly podepsány smlouvy o 

prodeji, mají hlavičkový papír Etiopie - Izrael v době své neexistence nemohl uzavřít plno-

hodnotný obchod. Co je ale méně známé, je fakt, že Československo obchodovalo i se 

syrskými zástupci.  Po dlouhém vyjednávání však bez udání důvodu syrské straně Škoda 11

oznámila, že jim předmětné zbraně neprodá. Podle Moshe Yegara za tím stály právě 

československo-izraelské dobré vztahy, které tak pečlivě pěstil právě Ehud Avriel. Ten se 

několikrát setkal i s Janem Masarykem, jehož podpora byla v dané situaci pro Izrael klíčová. 

Nic podobného se z československého, ba ani britského tisku není možné dočíst. Do jisté 

míry lze říci, že i palčivá otázka přistěhovalectví nedostala v tisku takový prostor, jaký by si 

zasluhovala. Není nelogické, že se do “Země zaslíbené” po konci pro Židy tak krvavé 2. svě-

tové války začaly sjíždět tisíce přistěhovalců. Ovšem fakt, že jejich dlouhou cestu, často pří-

mo z osvobozených koncentračních táborů, Velká Británie zadržela s odůvodněním, že 

 Jan Křen: Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 2008), 623-627. 9

 Jiří Šulc: Mosty do Tel Avivu (Praha: Knižní klub, 2011), 560 s. 10

 Moshe Yegar: Československo, sionismus a Izrael. Historie vzájemných vtahů (Praha: Victoria Publishing, 11

1997), 111-116. 
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během sjednaného příměří není možné do země vpouštět bojeschopné osoby, je přinejmenším 

kontroverzní.   12

Když Golda Meirová, schopná vyjednavačka a budoucí izraelská premiérka, jela v noci 10. 

května v přestrojení za muslimskou manželku jednoho ze členů Židovské agentury tajně z Tel 

Avivu za zajordásnkým králem Abdulláhem, chtěla s ním vyjednat možné podmínky, za nichž 

by strany nezačaly válčit. Její snaha, a také zaznamenaná prohlášení Židů, ukazují na 

odlišnosti židovské a arabské mentality. "Proč tolik spěcháte s vyhlášením svého státu? Nač 

ten shon? Jste tak netrpěliví!" řekl té noci zajordánský král Abdulláh Goldě Meirové. 

"Národu, který čekal už 2000 let, se nedá vyčítat, že je `netrpělivý`," řekla mu tenkrát Golda. 

"A zdálo se, že ten argument přijal," uvedla ve svých vzpomínkách.  13

Zatímco Židé jsou zvyklí za podmínek, které jim jsou k dispozici, jednat a chovat se podle 

toho, Arabové sveřepě a bez úspěchu trvají na svých podmínkách. To je klíčem k úspěchu 

Židů, kterým se nakonec ve velmi nejisté situaci povedlo vybudovat fungující stát.  I sám 14

premiér David ben Gurion přiznával, že si vyhlášením Státu Izrael nebyl jist.  

Postoj Velké Británie byl konzistentnější: vznik Státu Izrael nesla s nelibostí.  Britští důsto15 -

jníci poskytli často klíčové vedení či výcvik Zajordánské legii , jednou ze členů protiži16 -

 Ami Isserof: The Population of Palestine Prior To 1948 (MediaEast Web, 2011), dostupné online na: http://12

www.mideastweb.org/palpop.htm, staženo 10. dubna 2016. 

Martin Gilbert: Izrael: Dějiny (Praha: BB/Art, 2002), 367.13

 Jefim Fištějn: Pácháte sebevraždu, září 2015, Reflex č. 37. 14

 LOCHERY, Neill. Lion in the Sand: British Policy in the Middle East, 1945-67. Middle Eastern Studies, 44, 15

no. 5: 807-814. Dostupný online: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?
vid=2&hid=104&sid=ec5 aa68f-2963-41bb-85f8-96b1509ed429%40sessionmgr110. staženo 15. dubna 2016. 

 Martin Gilbert: Izrael: Dějiny (Praha: BB/Art, 2002), 346-349. 16

+15
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dovsky zaměřené Arabské ligy, která sestávala ze suverénních států Zajordánska, Egyptu, 

Sýrie, Libanonu a Iráku (částečnou podporu poskytla také Saúdská Arábie). Materiální záso-

by, jež tak zoufale potřeboval Izrael, se Arabům od Britů dostávalo nejhojněji z počátku 

května 1948, a ustalo počátkem června, kdy se hraběti Bernadottovi, zmocněnci OSN vyjed-

návat mír mezi Araby a Židy, povedlo dojednat alespoň příměří.   17

Politické síly se tak dostala do kuriózní situace: Velká Británie stála v podstatě osamocena ve 

své podpoře Arabské ligy, zatímco USA a Sovětský svaz se dočasně ve své podpoře Izraeli 

spojilo.  

Tolik historická fakta. 

Vystupují však tato fakta z novinových článků, reportáží a analýz, uveřejněných ve sle-

dovaném období v britských Timesech a Telegraphu a v československém Rudém právu a 

Lidových novinách? V této práci ukážu, že jen částečně, zkratkovitě, a na obou stranách do 

určité míry tendenčně. 

 Ivan Brož: Arabsko-izraelské války (Praha: Epocha, 2005), 94 - 102.17
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2. Charakteristika sledovaných deníků 

Protože deníky, jejichž analýzou se práce zabývá, za sebou mají odlišnou historii a také jiný 

společensko-politický kontext, je nutné jak britské, tak československé deníky krátce charak-

terizovat. 

2.1. Historicko-politický kontext The Times 

Historie britských médií sahá až do dob Viléma Oranžského.  Již z dat založení prvních 18

britských tištěných periodik plyne, že mají kontinuální, změnou režimů nepoznamenanou 

historii. Deník Times patřil už od svých počátků na sklonku 18. století k jednomu z 

nejrenomovanějších britských deníků. Jak uvádí ve své publikaci William Dodgson 

Browman, je to dáno několika faktory: tím nejdůležitějším je jeho redakční politika, která se 

vždy snažila, na rozdíl od ostatních britských periodik, nenadržovat určité politické straně. I 

to však v několika obdobích nebylo zcela možné, když s deníkem The Times je spojen jeden 

z prvních mužů, jehož lze označit za “mediálního magnáta” - lordem Northcliffem, který 

deník přetvořil v periodikum moderního formátu.  The Times, jak píše Bowman , jsou sice 19 20

 Newsmedia Association: NESG, History of the British Newspapers, dostupné online http://18

www.newsmediauk.org/History-of-British-Newspapers, staženo 9. května 2016

 William Dodgson Bowman: The story of The Times (Londýn, George Routledge & Sons, 1931), str. 16 a také 19

The Editors of Encyclopædia Britannica: Alfred Charles William Harmsworth, Viscount Northcliffe, 
Encyclopedia Britannica, dostupné online na http://www.britannica.com/biography/Alfred-Charles-William-
Harmsworth-Viscount-Northcliffe-of-Saint-Peter, staženo 9. května 2016

 William Dodgson Bowman: The story of The Times (Londýn, George Routledge & Sons, 1931), str. 1. 20

+17

http://www.britannica.com/biography/Alfred-Charles-William-Harmsworth-Viscount-Northcliffe-of-Saint-Peter
http://www.newsmediauk.org/History-of-British-Newspapers


  

známé svou náklonností k určitým monarchiím (to se projevovalo např. v podpoře Rakouska 

a později Rakouska-Uherska ve prusko-rakouské válce vrcholící v r. 1870),  zároveň však 21

mají čtenářům co nabídnout: “…gigantický servis, který deník poskytuje svým čtenářům,” 

nemá ve Velké Británii obdoby.  

V kontextu referování o Státu Izrael je také nutné podotknout, že se médium postupně 

profilovalo jakožto deník “prezentující spíše oficiální stanoviska establishmentu než veřejné 

mínění.”  To se projevovalo i ve vztahu ke Státu Izrael. 22

2.2. Historicko-politický kontext The Telegraph 

Na rozdíl od The Times, jehož historie začíná rokem 1785, The Telegraph začal vycházet 

přesně o 70 let později. Začal jej vydávat Colonel Arthur Sleigh,  který vedl pomocí deníku 23

spor se svým sokem, lordem z Cambridge. Rok 1855 se nesl v mediálním prostředí Velké 

Británie ve znamení zrušení kolkovného.  To mělo za následek velké vzedmutí zájmu o mé24 -

dia, která se stala dostupnější pro širší čtenářstvo. Mediální trh tak narostl, stejně jako počet 

odběratelů. Periodikum The Telegraph bylo koncipováno jako odlehčenější alternativa 

Timesů, často přinášely na titulních stranách poutavé lidské příběhy, a už v počátcích své ex-

istence se snažily zaujmout co nejširší čtenářstvo.  

Ve sledovaném období se Telegraph nacházel ve vlastnictví vikomta Camradge, který list 

vlastnil od roku 1930 až do roku 1954, kdy deník po smrti vikomta převzal jeho syn. Během 

 Ibid, 26. 21

 William Dodgson Bowman: The story of The Times (Londýn, George Routledge & Sons, 1931), str. 2.22

 Historic Newspapers: The Daily Telegraph Archives. Dostupné online na http://www.historic-23

newspapers.co.uk/old-newspapers/daily-telegraph/, staženo 9. května 2016. 

 Ibid. 24
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vedení Camradge zaznamenal list nebývalý vzestup, a to téměř ze dne na den: v roce 1930 se 

prakticky během jediného dne zdvojnásobil náklad, když deník ze 2 pencí (které stál už v 

roce 1855) zlevnil na jednu penci. Od roku 1930, kdy byl náklad 100 000 kusů, do roku 1947, 

se zvedl náklad na milion prodaných kusů denně. Telegraph byl již ve sledovaném období 

znám svým příklonem ke straně konzervativců.  To můžeme vidět na několika příkladech, 25

kdy deník kritizoval britský postup, reprezentovaný v poválečném období vládou labouristů.  

2.3. Historicko-politický kontext Rudého práva 

První z analyzovaných deníků, Rudé právo se řadí mezi tituly, které začaly vycházet těsně po 

skončení 1. světové války, v roce 1920. Rudé právo bylo vydáváno ústředním orgánem 

Komunistické strany Československa, deník se tak řadil mezi mnohé další prvorepublikové 

politické deníky. Deník tak šel ruku v ruce s narůstajícími myšlenkami socialismu a 

komunismu, mající své kořeny již v polovině 19. století.  26

Asi největší mediální proměnou prošel československý tisk po únorovém puči v r. 1948, tedy 

nedlouho před tím, než začíná touto prací sledované období. Během únorového puče se na 

různých úrovních začaly organizovat tzv. akční výbory, které měly za úkol zajišťovat na 

pracovištích soulad názorů zaměstnanců s Gottwaldovou politikou - akční výbory vytvářely 

např. rezoluce, které šířily k podpisu (toto se dělo např. v ČTK), a kdo nepodepsal (tj. 

nesouhlasil s komunistickým pučem a nastolenou ideologií), přišel o místo.  Rudé právo 27

získalo po Únoru 1948 jakožto deník vládnoucí strany zcela klíčové postavení. Jeho rétorika 

 Ibid. 25

 Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová: Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti (Praha: Grada 26

Publishing, 2011), 158-160. 

 Ibid, 251.27
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tomu alespoň ve sledovaném období odpovídala - jeho snahou bylo přesvědčit o správnosti 

jednání komunistické vlády, nikoliv její kritika. V čele deníku stál v roce 1948 Vojtěch 

Dolejší, který zároveň předsedal akčnímu výboru Svazu českých novinářů.  V rámci 28

“čistky” akčního výboru ČSN byl odejit i Ferdinand Peroutka, šéfredaktor dalšího 

sledovaného deníku: Lidových novin.  

2.4. Historicko-politický kontext Lidových novin 

Jiná byla situace v periodicích, která se ideově od komunistické myšlenky lišila. Na úvod je 

třeba říci, že po únorových událostech bylo z řad novinářů vyloučeno na 130 lidí. Jak již bylo 

řešeno výše, proběhly masivní personální změny, řada nekomunistických novinářů byla 

dokonce označena za “škůdce národa.”  29

V roli šéfredaktora nahradil Ferdinanda Peroutku levicově smýšlející Jan Drda, který nedržel 

stejnou úroveň deníku jako jeho předchůdce. Deník, který se opět začal nazývat Lidové, 

nikoli Svobodné noviny, začal být po Únoru nekritický a jen málo v něm zbylo z věhlasných 

novin, jejichž dobrá pověst se nesla již od dob svého založení v roce 1893. Rétorika, kterou 

Lidové noviny zaujaly vůči vzniku Státu Izrael, je sice o trochu mírnější než u Rudého práva, 

i tak ale nevidíme téměř žádnou kritiku (viz dále). Během éry Jana Drdy v roli šéfredaktora 

se navíc periodikum dostalo do finančních potíží, a v roce 1952 “je nahradil týdeník Literární 

noviny, který rovněž vydával Československý spisovatel.”  30

 Ibid, 252.28

 Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová: Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti (Praha: Grada 29

Publishing, 2011), 252.

 Ibid, 266. 30
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2. Analýza The Times 

Motto:  

Zástupci národů přijdou ke stolci Všemohoucího a stěžují si: Všechno dobré jsi slíbil Židům a 

to není spravedlivé vůči ostatním! A Hospodin děl: Počkejte, až uvidíte, koho jsem jim dal za 

sousedy. Ale co je špatné pro Židy, je pro ně zároveň i dobré. Chtějí nás zabít, ale jsou na to 

příliš slabí. 

V období od vzniku Státu Izrael vyhlášením dne 14. května roku 1948 začal tuto událost re-

flektovat významným podílem světový tisk. Britský deník Times otiskl v rozmezí 14. května 

- 30. června 1948 na šedesát zpráv či analýz, jejíž většina byla napsána a odeslána domácí 

redakci přímo z místa popisovaných událostí. V zásadě lze zprávy rozdělit do 4 kategorií: 

 (i)  zprávy o válečných událostech 

Tyto zprávy se týkají obsazení či dobývání klíčových pozic, jako například nábluské cesty z 

Jeruzaléma, bojích o Staré Město či přesunech vojsk Arabské ligy ze Sinajské pouště směrem 

na sever. Zprávy jsou vždy původní (nikoli agenturní), autor není uveden jménem (zprávy 

jsou podepisovány formulací “Od našeho zvláštního zpravodaje z…”), neobsahují perex a 
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titulek vždy přesně vystihuje jádro zprávy. Do této kategorie lze zařadit i dopisy editorovi, 

které zasílají britští občané žijící na území nově vzniklého státu, a kteří popisují události, 

které se okolo nich odehrály.  

 (ii)  politické zpravodajství 

Delší zpravodajské komplexní shrnutí událostí zahraniční politiky. Platí, že se opět jedná o 

původní zprávy zpravodajů na místě konání politických schůzek či kongresů.   

 (iii)  analýzy událostí 

Jen zřídkakdy se vyskytují v Timesech názorové komentáře či subjektivně laděné texty. Když 

už v Timesech takový komentář vyjde, je vždy jasně poznamenáno, kdo jej napsal (a tedy 

jaký názor od takového člověka lze očekávat). Není opět sděleno jméno autora, naopak je 

zdůrazněna pozice: například zaměstnanec britských diplomatických služeb, atd.  

 (iv)  agenturní zpravodajství 

V Timesech se ve sledovaném období objevily 4 zprávy, rozsahem jednoodstavcové 

“kraťasy” označené jako nepůvodní, převzaté z agentury Reuters. Jednalo se o stručné sdělení 

bez širšího kontextu, např. sdělení o výměně vyslanců mezi Izraelem a Sovětským svazem.  

Výše uvedené platí jak pro deník Times, tak pro The Telegraph (ať již jeho denní či večerní 

vydání). O rozdílech mezi jednotlivými deníky viz níže.  

2.1 The Times 

Dne 14. května 1948 byl vyhlášen nezávislý Stát Izrael. Protože se jednalo převážně o území, 

nad nímž měla až doposud kontrolu Velká Británie, reagoval následujícího dne na význam-

nou událost, jakým vznik nového státu bez pochyby je, i britský tisk. Dne 15. května vyšly ve 
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Spojeném království v tehdejším nejčtenějším deníku The Times tři články od zvláštních 

přispěvatelů v Tel Avivu, Jeruzalémě a ve Washingtonu. Vzniku Státu Izrael se věnoval 

dokonce titulní článek. “Britský mandát v Palestině definitivně skončil o dnešní půlnoci. Před 

několika hodinami vyhlásila Židovská národní rada židovský Stát Izrael. Národní rada jedná 

jakožto prozatímní vláda, v jejíž čele stanul David Ben Gurion,”  uvádí v perexu článku The 31

Times  a dále podrobně rozvádí okolnosti vyhlášení, reakci okolních států i mezinárodní 32

ohlas. Zazní, že americký prezident Harry Truman Stát Izrael záhy uznal de facto, stejně tak 

je zmíněna i reakce sousedního Egypta, který záhy oznámil, že jeho armádní jednotky dostaly 

rozkaz k “přemístění do Palestiny”. Zpravodajsky lze úvodnímu článku máloco vytknout, 

nechybí zde ani seznam nových členů vlády a jejich funkce. Ačkoliv díky historickým pra-

menům víme, že Velká Británie nesla odstoupení mandátu Palestina a následný vznik 

částečně “nástupnického” státu s nelibostí, není toto ani náznakem patrné z novinových 

článků deníku The Times.  Další článek na téma vzniku Izraele se věnuje pouze reakci amer-

ického prezidenta Trumana. Cituje tiskového mluvčí Bílého domu Charlese G. Rosse, který 

potvrzuje, že Spojené státy nově vzniklý židovský stát uznávají. Tiskový mluvčí dále uvádí, 

že uznání Státu Izrael ze strany USA neznamená rezignaci na mírové rozhovory mezi Palesti-

nou a Izraelem - právě naopak. USA dle zprávy bude trvat na tom, aby se nově vzniklý stát 

účastnil mírových jednání. Poslední zpráva vydaná 15. května 1948, od zvláštního dopiso-

vatele z Jeruzaléma, se věnuje střetům, které vznikly mezi Palestinci a Židy.  

 NESG. Britský mandát v Palestině skončil. r. 1948, str. 1, č. 5107031

 Autorka práce záměrně uvádí pouze název periodika, nikoliv autora novinové zprávy. V žádném z britských 32

novin nebylo zvykem uvádět autory, ani jejich zkratky, na rozdíl od Československa, kde byly alespoň zkratky 
jmen novinářů zcela běžné. Tento zvyk anonymity přetrval dodnes (srov. The Economist)
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14. května byl pátek. Noviny vycházely i v sobotu, v neděli nikoli, tudíž další zprávy přinesly 

Timesy v pondělním vydání. V pondělním titulním článku otevírá další zvláštní korespondent 

z Frankfurtu otázku vnitřně vysídlených osob na území poraženého Německa (a Rakouska). 

“Budoucnost židovských vnitřně vysídlených osob v táborech v Rakousku a Německu začíná 

být spojována právě s nově vyhlášeným Státem Izrael. Zájem židovských rodin o Izrael 

enormně narůstá,”  uvádí autor zprávy. Další zpráva od dopisovatele z Jeruzaléma se týká 33

bojů, které ve vyhlášeném státě propukají mezi Araby a Židy. Zpráva přesně popisuje lokaci 

bojů - se znalostí místních reálií popisuje boje u tzv. Damašské brány, Siónské brány a ve 

Starém Městě. Uvádí oboustranné potyčky se ztrátami na životech i snahu Červeného kříže o 

zprostředkování příměří. “Analýza našeho zvláštního válečného zpravodaje o pozicích arab-

ských a židovských jednotek najdete na straně tři,”  uzavírá autor zprávu s tím, že zároveň 34

odkazuje na další tematický článek.  

Již na tomto místě lze konstatovat značné pokrytí událostí týkající se Izraele. Máme-li za to, 

že užití formule “Od našeho zvláštního zpravodaje v Jeruzalémě” znamená, že v Jeruzalémě 

mají Timesy právě jednoho zpravodaje, který odtamtud pravidelně odesílá zprávy, a obdobně 

je tomu tak i v dalších místech (Frankfurt, Haifa, Washington, dále pak Praha, Amán, atd), lze 

tuto síť zpravodajů označit za velmi hustou. Zároveň je však zřejmé, že zpravodajové v 

Praze, Frankfurtu či Spojených státech budou pokrývat i jiná témata než jen vznik Izraele. 

Pokud však jde o zpravodaje na Blízkém Východě, pak je jejich zaměření jasně monotemat-

ické. Ve spolupráci s editory v mateřské zemi redaktorů tak mohl vznikat pozoruhodný a 

 The Times. NESG. Přistěhovalci chtějí do Palestiny. str. 1, č. 51073, 17. května 194833

 The Times. NESG. Arabská liga se přemisťuje k Tel Avivu. str. 1, č. 51073, 17. května 194834
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komplexní zpravodajský počin, který při pravidelném čtení dal čtenáři výborný nezaujatý 

přehled o konkrétní situaci v Izraeli včetně detailů a různorodých souvislostí.  

Anoncovaný článek na straně 3 se věnuje pozičním operacím států Arabské ligy i Izraele. 

“Arabské jednotky vstoupily na mnoha místech na území Palestiny. Potvrzena je okupace 

Gazy na jihu a Jericha na východě. Boje hlásí libanonská i syrská fronta. Těžké boje se 

odehrály v Jeruzalémě, Židé oznámili obsazení klíčových pozic, například silnice vedoucí do 

Tel Avivu,” uvádí analýza.  35

Poslední článek tohoto vydání se pak věnuje vyjednávání ve městě Lake Success v americk-

ém státě New York. Další zvláštní dopisovatel popisuje průběh jednání, která se týkají řešení 

nastupující války mezi Palestinou a Izraelem. “Palestinská otázka přichází do nové fáze: na 

sobotním bezpečnostním summitu Rady bezpečnosti se jednalo o situaci, kdy mezi Izraelem a 

státy Arabské ligy dochází k pravidelným bojům.”  Důležité je pozorování korespondenta, 36

který popisuje chování jednotlivých členů. Poté, co izraelská strana vznáší prosbu, aby sum-

mit nařídil egyptským pozemním jednotkám zastavit své přesuny přes Sinajský poloostrov 

směrem k Izraeli, pozoruje autor zprávy netečnost zástupců zemí Číny, USA, Velké Británie a 

Arabské ligy a dalších. “Delegát Spojených států tam jen tiše seděl,”  uvedl zpravodaj, ste37 -

jně jako ostatní členové. Je zajímavé, že se nijak nezmiňuje o britském postoji, ačkoliv Velká 

Británie byla na summitu zastoupena také. Čínský zástupce pak ještě před tím uvedl, že 

uznáním Izraele Spojené státy situaci značně zkomplikovaly - do té doby prý byla situace 

 The Times. NESG. Přistěhovalci chtějí do Palestiny. str. 1, č. 51073, 17. května 194835

 The Times. Jednání na půdě Rady bezpečnosti pokračuje. str. 1, č. 51071, 17. května 1948. 36

 Ibid. 37
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přehlednější. Zpráva z Rady bezpečnosti je nejdelší z daného dne, není v ní zmíněn britský 

postoj a v periodiku je umístěna až na str. 4.  

Dne 18. května vyšla v Timesech také zpráva od zvláštního zpravodaje, který se pohybuje ve 

Organizace spojených představitelů Arabské ligy, v daném okamžiku zrovna v oblasti zvané 

Neve Yaakov, kterou od předešlého dne Arabská liga okupuje. Zpráva upozorňuje, že ob-

sazení osady má především symbolický význam, protože tato osada byla vůbec první, kterou 

v Palestině židovští osadníci založili. Zpráva popisuje okolnosti, za kterých se státům Ligy 

podařilo osadu převzít, a také neúspěšnou snahu židovských osadníků ji převzít zpět. Zde 

poprvé od sledovaného období je užit výraz “sionisté” namísto “Židé” nebo “Židovstvo” 

nebo “židovští osadníci.”  38

Téhož dne pak přinesly Timesy vlastně první zprávu, která se v souvislosti s Izraelem týká 

ryze Velké Británie: “Velká Británie obviněna z války proti Izraeli,”  zní titulek. Na to, jak 39

významné sdělení říká titulek, je zpráva krátká - pouze dva odstavce, odhadem čtvrtina délky 

zpráv předchozích. Velkou Británii z války proti Izraeli obvinila Židovská agentura. 

“Společně se státy Arabské ligy se k válce proti Izraeli přidala i Velká Británie,”  uvádí 40

zpráva, tentokrát bez jakéhokoli uvedení, zda ji napsal “zvláštní korespondent” nebo kmen-

ová redaktor deníku Times na britských ostrovech. To je pozoruhodné z několika důvodů:  

 (i)  Zpráva s tak závažným sdělením by si zasloužila stejnou, nebo alespoň téměř 

stejnou dotaci jako předchozí zprávy - zpráva se týká britské zahraniční politiky, přitom není 

 The Times. NESG. Další boje v Palestině. str. 1. č. 5107438

 The Times. NESG. Velká Británie obviněna z války proti Izraeli. str. 1, č. 51073, 17. května 194839

 Ibid. 40
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nijak komentovaná britskými zástupci (nikdo z britských zástupců v bývalém mandátním 

území Palestina ve zprávě “nemluví”, prostor je dán pouze zástupcům Židovské agentury) 

 (ii)   Kromě vyjádření Židovské agentury, že se “Velká Británie chová tak, jako by 

spolu s Arabskou ligou Izraeli vyhlásila válku”  by bylo vhodné nabídnut britským čtenářům 41

konkrétní příklady toho, jaké kroky Velká Británie činí, které Židovská agentura vyhodnotila 

tak ostrým označením, jakým vyhlášení války bezpochyby je.  

 (iii)  Takto neúplná, a přitom velmi závažná zpráva, by mohla vyvolat ve čtenáři 

otázky, na které se mu nedostává odpovědi. Otázky pak mohou vyvolat pochybnosti, a 

pochybnosti negativní vztah. To samo o sobě není nijak neobvyklé, negativní vztah k nově 

vzniklým státním útvarům občanů, jejichž stát ztratil na daném území majoritní vliv, není 

neobvyklý. Není ale v pořádku, když se tento vztah vytvoří na základě zjevně neúplných in-

formací. “Politika Velké Británie je již od počátku zjevně proti vzniku Státu Izrael. Od roku 

1939 až do současnosti udělala britská vláda vše pro to, aby židovský národní stát nevznikl. 

Tři nebo čtyři dny před koncem Britského mandátu Palestina pak britská vláda financovala 

Arabskou ligu, která zaútočila na osadníky z Kfar Ecion,”  píše na závěr zpráva - tato věta 42

patří k těm nejsebereflexivnějším, které ve sledovaném období najdeme. I tak by si ale za-

sloužila širší komentář, nejen nevyargumentovaná prohlášení. Osada Kfar Ecion byla jedna z 

mnoha osad založené těsně po vyhlášení Státu Izrael. Osada na Západním břehu Jordánu, v 

současné době ležící na pomezí distriktů Judea a Samaří, byla jedna z mnoha tzv. kibuců. 

Kibucy fungovaly na principu společného vlastnictví, společné práce a odpovědnosti, v mno-

ha ohledech ne nepodobné socialistické/komunistické představě o společném soužití lidí. 

 Ibid. 41
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Právě tato společenství inspirovala Sovětský svaz v myšlence, že by se komunistická 

myšlenka dala přenést i sem, do nově vzniklého Izraele.  

Téhož dne vyšla i krátká zpráva o návštěvě Chaima Weizmanna v New Yorku, kde Weizmann 

při mnoha příležitostech hovoří ve prospěch nově vzniklého státu a snaží se pro něj získat 

mezinárodní podporu.  18. května vyšlo o Izraeli celkem 6 různých zpráv. V další své zprávě 43

autor z New Yorku uvádí, že během své návštěvy Spojených států oficiálně potvrdil přijetí 

prezidentského úřadu. Zpráva se zběžně věnuje Weizmannově kariéře, vykresluje jej jako 

váženého a zasloužilého vědce i politika.  

Významnou zprávu přináší 18. května zvláštní dopisovatel z Alexandrie, klíčovému egypt-

skému přístavnímu městu ležícím v severní části Egypta, na okraji Středozemního moře. 

Vzhledem k tomu, že Egypt se připojil ke státům Arabské ligy, začala země konfiskovat 

všechny obchodní lodě plující přes Alexandrii do Izraele. Tato zpráva vyjmenovává zboží, 

které bylo na cestě do Izraele zabaveno. Jedná se o vojenský materiál, ale také četné potravi-

nové zásoby, vitaminy, léky, atp. To vše však bylo v Alexandrii zabaveno a užito ku 

prospěchu Egypťanů.   44

Téhož dne uveřejňují Timesy i dopis editorovi, který souvisí s arabskými útoky na město 

Jeruzalém.  Autor dopisu popisuje bombardování Nábluské brány a trasy vedoucí k Náblusu a 

 The Times. NESG. Chaim Weizmann na návštěvě v New Yorku vyjednává podporu židovskému státu. str. 1., 43
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také útoky na synagogy. Autor také popisuje arabský útok na muže, který se běžel přes silnici 

schovat do budovy označené znakem Červeného kříže.  

Britské Timesy uveřejnily dne 19. května krátkou analýzu nejmenovaného pracovníka v brit-

ských diplomatických službách. Ta uvádí, za jakých podmínek uzná nově vzniklý stát také 

britská vláda:  

 (i)  poznatelné a jasně definované hranice. 

 (ii)  jasné vymezení izraelské a palestinské jurisdikce 

 (iii)  fungující komplexní administrativa 

Zpráva také uvádí, že současný (zmatečný, nedefinovaný) stav nemůže zabránit Arabům 

vytvořit si vlastní autonomní správní či jiné úřady. Téhož dne také zpravodaj z Jeruzaléma 

hlásí boje o přístupové cesty do Starého Města, které včerejšího dne (18. května) 

znovuzískala izraelská Hagana.   45

Důležitá je také zpráva ze 20. května od zvláštního dopisovatele z New Yorku. Ta popisuje 

další snahu zástupců židovského státu apelovat na Velkou Británii, aby ke státu zaujala jasné 

stanovisko. Zpráva cituje z oficiálního dopisu zástupců Světového židovského kongresu brit-

skému ministru zahraničí Bevinovi, v němž vypočítává, čeho se Arabové již na Židech do-

pustili, a jak britská nerozhodnost není ukázkou neutrality, nýbrž stranění Arabům. Izraelský 

dopis popisuje svou situaci metaforou svázaných rukou: “Nemůžeme očekávat od americké 

 The Times. NESG. Británie zatím židovský stát neuzná. str. 1, č. 51075, 18. května 1948. 45
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vlády, že bude nepřímo financovat židovské organizace, armádu a obyvatelstvo. A nemůžeme 

ani očekávat, že budou američtí Židé přispívat k britskému válečnému tažení proti Izraeli.”  46

Zprávy ze 21. a 22. května se podrobně věnují vojenským přesunům pozic států Arabské ligy. 

Popisují také úspěchy Hagany a boje v Tel Avivu.  

Další zprávy pokračují až 23. května, a to od dalšího zvláštního zpravodaje z Prahy. Ten 

popisuje tiskovou konferenci tajemníka Komunistické strany Izraele Mikunise, který 

navštívil Československo. Ve svém projevu vyjádřil, že má podporu Sovětského svazu, který 

bude Izrael podporovat, a zmínil také možnost vzájemné sovětsko-izraelské mírové smlouvy 

o vzájemné spolupráci. Komunistický představitel také podotknul, že Československo je 

“druhou zemí po Jugoslávii, kterou po ustavení Izraele navštívil,”  a že si představuje úzkou 47

spolupráci v rámci již vzniklého tzv. sovětského bloku - tedy spolupráci “s Maďarskem, Ru-

munskem, a tak dále.” Zpráva má titulek “Komunistická síla v Izraeli.”  48

Další článek v Timesech 23. května 1948 popisuje události ze Světového židovského kongre-

su ve švýcarském městě Montreux, opět od zvláštního zpravodaje. Během kongresu vystoupil 

první izraelský prezident Chaim Weizmann, který vyjádřil přání, aby se rozptýlená židovská 

diaspora postupně přemisťovala do jim přátelského Izraele. Na kongresu byl také dle zpravo-

daje patrný rozkol mezi židovskými zástupci z východních a západních zemí (jako rozlišení 

mezi “západem” a “východem” autor uvádí vliv Sovětského svazu ve svých tou dobou již 

 The Times. NESG. Boje v Jeruzalémě pokračují. str. 1, 51 086 21. května 1948. NESG. Hagana 46
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ustavených satelitních státech). “Státy východního bloku vyjádřily hojně svou podporu myš-

lence vznikajícím ‘lidovým demokraciím’,” uvádí autor, na rozdíl od těch západních, kteří by 

případnou lidovou demokracii v Izraeli nepodpořili. Hlavní vyznění zprávy však spočívá v 

řeči Chaima Weizmanna, který se snaží židovské obyvatelstvo všech světových zemí spojit 

pro myšlenku na společného židovského státu. Ve stejném duchu je i titulek: “Izrael a Weiz-

mann žádá svět a Židovstvo o podporu”. Arabové také ovládli židovské Staré město, ovšem 

zbytek Jeruzaléma stále drží “sionisté”.  

23. května Timesy popisují “vřelé setkání krále Abduláha Transjordánska s egyptským 

králem Faroukem v Káhiře.”  Zpravodaj si povšiml vřelého potřesení rukou. Na počest 49

návštěvy Egypta uspořádal král Farouk královský banket. Stejně jako další zpráva o výměně 

velvyslanců mezi Spojenými státy a Izraelem, i tato zpráva je krátká, pouze dva odstavce ty-

pograficky ve stylu sloupku na okraji stránky. Naopak obsáhlá je zpráva z téhož dne o roz-

porech uvnitř Izraele. Dle zpráv jsou zde přítomny dva proudy, jeden zastupuje již zmíněný 

“propagandista”, komunista Mikunis, který si přeje nadchnout židovskou světovou populaci 

pro vytvoření Izraele po komunistickém (sovětském vzoru). Naopak směr, který představuje 

současná prozatímní vláda Davida Ben Guriona je pro klasický model politické plurality ide-

ologicky vyhraněné pouze v otázce židovské víry. I když se tyto dva proudy v otázce ži-

dovství shodují, představují v podstatě dva nesmiřitelné tábory. Zpráva také popisuje, že vlá-

da ben Guriona má problém s ilegálním Irgunem , militantní radikální organizací, která se 50

ustavila během vzniku Izraele a souběžně s izraelskou armádou a Haganou bojovala tvrdě 

proti Arabům. Irgun navíc nemá ambici se k bojující izraelské armádě přidat.  

 Ibid, Setkání králů v Káhiře. 49

 Setkání králů v Káhiře, str. 1. 50
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Dne 23. května také zvláštní zpravodaj z New Yorku píše o dalším setkání židovské komunity 

v New Yorku, která ostře debatovala o problému “Irgunistů”, kteří se odmítají připojit k ofi-

ciálním armádním složkám a de facto tak boje proti Palestincům na území Izraele 

komplikují.  51

Ke konci měsíce také stojí za povšimnutí krátká zpráva z agentury Reuters (vůbec první od 

15. května 1948!), která má dvě části: Vyslankyní v Sovětském svazu bude Golda Meierová 

(budoucí izraelská ministerská předsedkyně), a také fakt, že Rusko se do Izraele rozhodlo za-

slat humanitární konvoj se zásobami. Sovětský svaz toho času ještě stále doufal, že vzhledem 

k povaze kibuců a vůbec sionistické ideje společné práce na vzniku židovského státu, by se 

mohlo povést Izrael získat pro sovětskou/komunistickou ideu.   52

Období června a počátku července se co se týče pokrytí zpráv o Izraeli vyznačuje několika 

změnami oproti květnovému zpravodajství:  

 (i) zprávy již nejsou “roztříštěné” do mnoha různých kratších zpráv, jak tomu bylo na 

počátku. Začalo být běžnější, že v Timesech vyšla během jednoho dne pouze jediná zpráva, 

která ale obsahovala vše podstatné, co se plátku podařilo předchozího dne zjistit. Krátké jed-

noodstavcové zprávy se vyskytují v těchto měsících řidčeji.  

 (ii) Častěji se objevuj informace o mírových rozhovorech, o snahách hraběte 

Bernadotta, a především o příměří, které bylo nejprve podepsáno v červnu a poté v červenci, 

 The Times. NESG. Irgun rozděluje židovské síly. str. 1. č. 51089. 51
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které tak ukončilo první fázi války za nezávislost Izraele. Tyto zprávy tak postupně početně 

převyšují zpravodajství z míst bojů.  

6. až 8. června  se Timesy věnují vyjednávání podmínek plánu, který dříve představil hrabě 53

Bernadotte . Berandottův plán se sice dle zvláštního diplomatického zpravodaje setkal s 54

jistými pozitivními ohlasy, avšak ze strany prozatímní izraelské vlády přišlo záhy několik 

připomínek. První a nejdůležitější, jak píší Timesy, je otázka omezené suverenity. To je pro 

Izrael vzhledem k tomu, že již svou vládu ustavil, a ta i byla již několika státy uznána, nepří-

pustné. Bernadottův plán potřebuje dle vyjádření vlády upřesnit a konkretizovat. K otázce 

přístupu ke svatým místům vláda naopak podotkla, že již dříve navrhla plán, jak by mohl být 

přístup k těmto stěžejním místům obou náboženství umožněn. I zde je však dle vlády třeba 

konkretizace. Další články ze dne 7. a 8. června  se nesou v podobném duchu, jsou do55 -

plňovány konkrétní návrhy a další vyjádření. Během popisovaného vyjednávání, které se 

většinou odehrává buď v newyorském Lake Success, nebo ve švýcarském Montreux, trvá dle 

zpráv v Izraeli relativní klid zbraní. Hrabě Bernadotte trvá na tom, aby se tento klid rozšířil 

na oficiální příměří. Během tohoto neoficiálního příměří dál vyjednávala Rada bezpečnosti. 

Do jejího jednání zasáhl Sovětský svaz, který tvrdil, že je pro Židy příměří nevýhodné. Hrabě 

Bernadotte však zaslal oběma stranám návrh, na který očekával do dvou dnů reakci.  

I přes neshody na obou stranách se hraběti Bernadottovi podařilo vyjednat příměří, které ofi-

ciálně platilo od 11. června. Timesy o příměří informovaly na první straně rozsáhlou podrob-

 The Times. NESG. Otázka Palestiny stále nevyřešena. str. 1., 51101, 8. června 1948. 53
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 The Times. NESG. Rada Bezpečnosti jedná o příměří. str. 1., č. 51103 a Ibid, 51104. 55

+33



  

nou zprávou se sdělením o podmínkách vzniklého příměří. Mělo platit na dvacet osm dní a 

bylo formulováno jako bezpodmínečné a okamžité oboustranné složení zbraní. Bernadotte 

kladl důraz především na fakt, že během klidu zbraní bude mnohem snazší vyjednávat další 

podmínky pro uzavření míru. Od příměří přicházejí opět častěji zprávy o situaci přímo z 

Izraele: “Židé a Arabové hovoří o míru, situace je ale taková, že se obě strany spíše připravují 

na další válečné střety,”  popisuje zpráva zvláštního dopisovatele Timesů z Jeruzaléma. Toto 56

prohlášení podložené přítomností v místech konfliktu vystihuje situaci lépe než popisy 

mírových rozhovorů z Lake Success.  

Další zprávy se týkají Jeruzaléma, jehož poničení ještě před uzavřením příměří zjevně západ-

ní svět trápilo. Evropa se svou křesťansko-anticko-židovskou tradicí pochopitelně hleděla s 

obavami na to, jak se v nejposvátnějších místech křesťanského světa bojuje. Hrabě 

Bernadotte byl několikrát citován, že otázka ničení Jeruzaléma “musí být co nejdříve uspoko-

jivě vyřešena.”   57

Ze všech zpráv, které se Izraele týkají, je patrné jedno: snaha mediátora hraběte Bernadotta, 

zmocněnce OSN, který měl za úkol vyřešit uspokojivě konflikt mezi Židy a Araby, byla 

obrovská.  V červnových zprávách je zmiňován až na výjimky téměř denně, je to vždy on, 

kdo přináší nové plány na možné mírové soužití či podmínky klidu zbraní. Je to také on, kdo 

komunikuje se zástupci Arabské ligy a židovské prozatímní vlády. Jeho činnost lze přirovnat 

ke srovnatelně intenzívní činnosti Louise Barthoua, který se ve 20. letech usilovně snažil za-

jistit východní hranici Německa pomocí tzv. Východního Locarna. Po atentátu v Marseille, 

 The Times. NESG. Bernadotte vyjednal příměří v Palestině. str. 1., č. 51106. 56
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kde shodou nešťastných okolností zemřel, však plány na zajištění německé hranice 

Československa a Polska ztroskotaly, stejně tak jako se smrtí hraběte Bernadotta ztroskotaly 

plány příměří mezi Židy a Araby.   58

Na tomto místě je zcela klíčové podtrhnout, že od 12. června 1948, kdy se v Timesech ob-

jevila zpráva o výměně diplomatických nót mezi Transjordánskem a britským ministerstvem 

zahraničí, se frekvence zpráv o Izraeli výrazně snížila. Zprávy o bojích se omezily na mini-

mum, z pochopitelných důvodů - trval oficiálně klid zbraní. Pokud však již zpráva o bojích 

vyšla, pak byla výrazně delší a podrobnější než zprávy z vyjednávání diplomatů a vlád.  

Dne 23. června také zvláštní zpravodaj z New Yorku píše o dalším setkání židovské komunity 

v New Yorku, která ostře debatovala o problému “Irgunistů”, kteří se odmítají připojit k ofi-

ciálním armádním složkám a de facto tak boje proti Palestincům na území Izraele 

komplikují.   59

Do konce června pak v deníku vyšly tři (pro tuto analýzu) relevantní zprávy. Kromě pokraču-

jících krátkých zpráv o tom, jak se vyvíjí vyjednávání mezi Izraelem a Palestinou, stojí za 

pozornost především podrobná zpráva o stahování britské administrativy, vojska, ale i brit-

ských občanů a také materiálu a zásob z Izraele. 30. června 1948 se z bývalého mandátního 

území Palestina stáhl dle Timesů poslední britský voják, čímž je ukončená bez mála 30 let 

 Marek Pečenka, Petr Luňák: Encyklopedia moderní historie (Praha: Libri 1999), 561. 58
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trvající britská přítomnost na Blízkém Východě. Zpráva obsáhle vypočítává, kolik kilogramů 

materiálu Britové z Izraele odvezli, v jakých lodích, atd.   60

1. července začínají Timesy zprávou, která se Izraele nepřímo týká. Zpráva velmi podrobně 

popisuje vztahy mezi Transjordánskem a Saúdskou Arábií, které “byly poslední čtvrt století 

velmi chladné.”  Monarchové obou zemí, král Abdulláh a Abdul ibn Saúd se setkali v Rijá61 -

du, kde hovořili o současné politické situaci - Saúdská Arábie se i před dlouhotrvající 

neshody s Transjordánskem rozhodla podpořit státy Arabské ligy. “Arabský svět se sjednocu-

je jako nikdy před tím,”  uvádí zpráva. V závěru však dodává optimistický závěr, že “je nes62 -

porné, že král Ibn Saúd se pokusí udělat vše pro to, aby otázka Palestiny byla vyřešena bez 

dalšího boje.”  63

Hlavním tématem zpráv v rozmezí 2. - 11. července (datum vypršení příměří je také datem 

konce sledovaného období), jsou vyjednávání na politickém poli. Končící 4týdenní příměří 

zaměstnává tak nejen vrcholné státníky, ale také dopisovatele Timesů. Nejčastěji se jedná o 

zprávy z Lake Success. Asi nejvýznamnější je zpráva o podrobném plánu hraběte Berandotta 

(viz dále).   64

 The Times. NESG. Poslední britský voják opustil Palestinu. str. 1, č. 51143, 30. června 1948. 60

 The Times. NESG. Arabové se sjednocují díky bojům v Palestině. str. 1, č. 51144, 1. července 1947. 61

 The Times. NESG. Arabové se sjednocují díky bojům v Palestině. str. 1, č. 51144, 1. července 1947. 62

 Ibid. 63

 The Times. NESG. čísla 51145 - 51154. 2.-11. července 194864
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Zprávy z počátku července jsou tedy opět od zvláštního dopisovatele z New Yorku.  Zprávy 65

přinášejí informace o vyjednávání příměří mezi Izraelem a Palestinou, potažmo státy Arabské 

ligy. Hlavní postava vyjednávání příměří, “mediátor”, je citován a často zmiňován hrabě 

Bernadotte. Ten také na Bezpečnostním summitu Organizace spojených národů, pod níž 

Bernadotte vystupuje, formuloval podmínky mírového soužití Palestinců a Izraele. Je jich 

celkem 9, zde jsou nejdůležitější:  

 (i)  Palestina, tak, jak byla vymezena v hranicích původního britského mandátu 

Palestina, musí dojít ke kompromisu koexistence dvou států - arabského a židovského. 

 (ii) V otázkách hranic mezi jednotlivými státy musí dojít k dohodě prostřed-

nictvím mediačního vyjednávání. 

 (iii)  Státy by spolu měly spolupracovat na ekonomické, politické i hospodářské 

úrovni. 

 (iv) Společné vedení států by měl zastřešovat centrální orgán složený ze zástupců 

arabského i židovského státu.  

 (v) Palestincům, kteří v důsledku konfliktu opustili své domovy v nově vzniklém 

Izraeli, musí být bez sankcí umožněno vrátit se do svých domovů.  

 (vi) Náboženské menšiny musí být chráněny oběma vzniklými státy.   66

Tyto a další požadavky (například o svobodném přístupu Židů i Arabů ke svatým místům své 

víry) jsou formulovány v otvíracím článku, který uvozoval Timesy 5. června 1948. Od jejich 

znění se budou odvíjet další mírové rozhovory, které poté povedou i k dočasnému příměří 

uzavřeném v polovině června, a následně obnoveným příměřím v polovině července 1948. 

 Ibid, OSN nabízí podmínky míru. str. 1, č. 51145, 3. července 1948. 65

 Ibid, OSN nabízí podmínky míru. str. 1, č. 51145, 3. července 1948. 66
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Osobnost Bernadotta je zde stejně významná jako tragická, protože jej v září téhož roku za-

vraždil člen izraelské teroristické organizace Lechi.  

6. července pak jeden z textů, zaslaných z Jeruzaléma, obsahuje již velmi expresívní výrazy, 

jež zřejmě korespondovaly s napjatou situací: “V Jeruzalémě panuje válka nervů” , “konvoje 67

s jídlem přijíždějící do Jeruzaléma jsou stále přísněji kontrolována,” “Židovská obrana je na 

nohou od rána do noci”. Tyto věty dokreslují atmosféru příměří více než sugestivní či zabar-

vené komentáře, které uvidíme např. v Rudém právu. Stejného dne pak Timesy přináší krátk-

ou zprávu o smrti francouzského důstojníka, majora La Barriere, jehož vůz najel na cestě do 

Nazaretu na minu. Expresivitu v Telegraphu nacházíme častěji, protože deník ze své podstaty 

je žánrově jinak zaměřen než konkurenční The Times. Jeho čtenářstvo neočekává podrobný 

politický článek, nýbrž kratší, avšak jasnou zprávu o tom, co se na mezinárodní scéně děje. 

To přesně také deník činí, čímž vytváří pěkný kontrast se silně korektním přístupem výrazově 

neutrálnějších Timesů.  

“Bude zítra mír, nebo válka?”  ptá se titulek článku z 10. července. “Arabský svět odpovídá: 68

válka. Arabové hodlají bojovat, dokud Organizace spojených národů neuzná existenci státu 

Palestina,”  zní první věta článku den před tím, než noviny oficiálně oznámí konec příměří. 69

Zpráva zároveň uvádí, ač odeslána zvláštním dopisovatelem z Káhiry, že Jeruzalém je na tom 

velmi špatně se zásobováním, městu dochází základní potraviny, trpí nedostatkem vody, atd.  

 The Times. NESG. V Jeruzalémě se hraje o čas. str. 1. č. 51159, 6. července 1948. 67

 The Times. NESG. Končí příměří v Palestině. str. 1, č. 51165. 68

 Ibid. 69
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Dne 11. července vychází v Timesech zpráva, která definitivně oznamuje svým čtenářům 

konec nadějí na klid zbraní: “Naděje na ustavení nového příměří v Palestině ztroskotaly”, zní 

titulek hlavního článku. Strany se nedohodly na podmínkách prodloužení příměří, a to hlavně 

proto, že Egypt vyslal opět své jednotky znovu na sever směrem k Izraeli a odmítl přes výzvu 

OSN tyto jednotky stáhnout. Arabská ofensiva se dostala až k Tel Avivu. Je ale pozoruhodné, 

že dle zprávy státy Arabské ligy porušení příměří odmítají, ač započatá ofensiva je 

nezpochybnitelný fakt. 

3. Analýza The Telegraph 

Má-li čtenář možnost pročíst britské Timesy a Telegraphy, pak i na základě relativně krátkého 

sledovaného období (v tomto případě jsou to necelé dva měsíce), lze s určitostí popsat výz-

namné rozdíly. Timesy přinášely obsáhlé, podrobné a hutné texty, které při uceleném čtení 

daly čtenáři slušný přehled o tom, jakým způsobem se vyvíjí situace v Palestině, byť s 

poznámkou, že nebylo řečeno vše.  Články týkající se Izraele byly velmi často titulní, pokud 70

tak lze vzhledem k formátu Timesů článek pojmenovat. Totéž nelze říci o Telegraphu. Jeho 

formát je čtenářsky přátelštější - grafika je rozvolněná, často tří či čtyřsloupcové strany jsou 

velmi podobné formátům, jaké známe i z dnešní podoby denního tisku. Ač grafická úprava 

periodik není předmětem této práce, je nutné ji zdůraznit, protože čtenářům (adresátům) 

napovídá mnohé o zaměření novin. Například titulní článek z 1. června 1948 přináší “senza-

ční” příběh o ženě, která se převlékala do mužských šatů a v tomto přestrojení se chtěla prov-

dat za jinou ženu. Článek s takovou tematikou se na titulní stranu Timesů nedostal během 

sledovaného období ani jednou. Totéž lze říct o obrazové vybavenosti novin, kdy v Telegra-

 Na rozdíl od československých médií se britská periodika příliš nevěnovala otázce vyzbrojování a pomoci 70

arabským státům. Tato informace byla pro československé deníky naopak klíčová. 
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phu užití většího množství fotografií na stránce bylo již v roce 1948 naprosto běžné, kdežto v 

Timesech naopak raritní.  

Podstatné rozdíly Timesů a Telegraphů se dají rozdělit do tří kategorií:  

(i) četnost článků s tematikou Izraele a Palestiny 

(ii) délka takových článků 

(iii)  zdroj článků  

K prvnímu bodu je třeba poznamenat, že na rozdíl od Timesů, které zveřejnily na 60 analýz či 

zpráv, zveřejnil Telegraph (ať už jeho večerní nebo denní vydání) cca třetinový počet článků 

(22). Rozsahem tyto články byly kratší, zato však stručnější a často možná sdělnější, dle 

pravidla méně je někdy více. Na druhou stranu k bodu (iii) je třeba zdůraznit, že ani u jed-

iného článku nebylo zmíněno, kdo je jeho autorem, nelze tak odlišit původní články od 

článků agenturních (Reuters). Ve zprávách Telegraphu pak také chybí jakýkoli analytický 

prvek, stejně jako náznak komentáře. Vše se omezuje na čisté zpravodajství, bez větších de-

tailů, nicméně jasné, stručné a přehledné.  

3.1. The Telegraph 

Dne 14. kvěna vyšel ve večerním vydání (Evening Telegraph) článek o vzniku Státu Izrael.  71

Informačně se příliš nelišil od článku v Timesech, formálně se pak lišil délkou a umístěním v 

novinách, protože v Telegraphech jej umístili sice jako jeden z titulních článků, ovšem níže a 

hned vedle předpovědi počasí. Je ale pravda, že Telegraph přinesl zprávu o Izraeli vlastně o 

den dříve, protože Timesy večerní vydání nevydávaly. Téhož dne vyšla na str. 2 také krátká 

zpráva o tom, že “Britský mandát v Palestině skončil”. Zpráva nemá titulek, je zařazena do 

 The Evening Telegraph. NESG: Stát Izrael prohlášen. str. 1.  71

Čísla jednotlivých vydání na jednotlivých titulních stranách nejsou uvedené. 
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pravidelné sloupcové rubriky nazvané “Current Issues”, což lze přeložit např. jako “Stalo se” 

nebo “Události”.  

Už 15. května Telegraph informuje o bombardování nového hlavního města, Tel Avivu, 

“neoznačeným spitfirem.”  Je zajímavé, že tato zpráva se v Timesech neobjevila, a to ani v 72

pondělí (15. května byla sobota, Telegraph vycházel, Timesy ne). Zpráva uvádí, že letoun 

mířil na Tel Aviv s cílem jej bombardovat, Izrael jej však zneškodnil. Pilot se ale katapultoval 

a Izrael jej zajal. Bylo zjištěno, že jde o egyptského občana. Další zpráva z 15. května je otit-

ulkována “Trumanova bomba” , což lze označit za poutavý titulek, který by v Timesech zře73 -

jmě nevyšel. Zpráva pojednává o americkém oficiálním uznání Státu Izrael. Dodává také, že 

Arabské lize, která se snaží o uznání Palestiny v Radě bezpečnosti, se může “o uznání jenom 

zdát.”   74

Dne 17. května pak Telegraph píše o arabských jednotkách, které se přesouvají na pozice a 

připravují se k boji proti Izraeli, především Tel Avivu a Jeruzalémě. Irácké jednotky spolu se 

syrskými se údajně na území Palestiny spojily “k dalšímu společnému postupu.” Hovoří se 

také o arabských útocích na židovské osady, např. Haraawa nebo Tiberias - židovské ztráty 

jsou popsány jako “vysoká židovská mortalita.”  Téhož dne vyšla také zpráva o prozatímním 75

prezidentovi Chaimu Weizmannovi. Ten na půdě Rady bezpečnosti žádal, aby OSN zakročila 

rázně proti arabským útokům. V téže zprávě je pak také uvedeno, že díky ministru zahraničí 

 The Daily Telegraph. NESG: Tel Aviv bombardován. str. 1.72

 The Daily Telegraph. NESG: Trumanova bomba. str. 2.73

 The Daily Telegraph, str. 2.74

 The Daily Telegraph. NESG. Přesuny Arabů do nitra Palestiny. str. 3, 17. května 194875
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Shertokovi byla Rada bezpečnosti doplněna o 58 členů izraelské delegace. V další zprávě se 

pak krátce tlumočí arabské podmínky příměří: jediný, unitární arabský stát Palestina.  

19. května Timesy informují o postupu Arabské ligy do Jeruzaléma. Jedná se o bitvy v jed-

notlivých jeho částech, ale také v okolí posvátné hory Kalvárie. Titulek zní doslova “Arabská 

liga nakráčela do Svatého města.”   V další zprávě z téhož dnes se pak píše, že židé marně 76

žádají Velkou Británii, aby svým uznáním Izraele vyjádřila tomuto státu svou podporu.  

21. května pak Telegraph informuje, že “Židé brání poslední kousky Svatého města”. Tato 

zpráva je opatřena palcovým titulkem, je hlavní zprávou dne. Informace je převzatá z Ži-

dovského bulletinu, jejíž informace využívá i The Times, ovšem s poznámkou, že tento bul-

letin vždy prohlíží reportér přímo v místě událostí.  

28. května, tedy zhruba po týdenním mlčení o Státu Izrael, pak noviny přináší zprávu s tit-

ulkem “Pětadvacetimetrový dým stoupá z města Jeruzaléma.”  Sugestivní titulek uvozuje 77

zprávu o bojích v Jeruzalémě, nutno říci že méně podrobnou, než měly téhož dne Timesy. 

Zpráva je doplněna o vyjádření zástupců Arabské ligy, kteří tvrdí, že “město přebírají poko-

jně”.  

Pozoruhodná krátká zpráva se týká britské zahraniční politiky. Ta bez širšího kontextu uvádí, 

že “Britští komunisté volají po uznání Státu Izrael.”  Kontext má původ v tehdejší sovětské 78

 The Daily Telegraph. NESG. Arabská liga nakráčela do Svatého města. str. 3, 19. května 194876

 The Evening Telegraph. NESG. Pětadvacetimetrový dým stoupá z města Jeruzaléma. str. 1. 28. května 194877

The Evening Telegraph. NESG. str. 1. Britští komunisté volají po uznání Státu Izrael, 28. května 194878

+42



  

zahraniční politice, kterou částečně reflektují Timesy (viz dříve). Telegraph o mnoho více ne-

prozradil, zpráva je pouze jednoodstavcová a je umístěna opět hned vedle předpovědi počasí.  

Velmi zajímavá zpráva pak je otištěna v Telegraphu 28. května, ovšem ve večerním vydání. 

Přináší příběh zadrženého britského vojáka, který po boku Židů oslavoval vznik Státu Izrael, 

opil se a zůstal ležet ve Starém městě Jeruzaléma.  Muže se pak ujali izraelští vojáci a inci79 -

dent přežil bez úhony. Téhož dne však vyšla ještě jedna zpráva, která má titulek “Britský plán 

pro Palestinu.”  Britští zástupci na půdě Rady bezpečnosti OSN přednesli svůj návrh, jak by 80

se měla řešit současná, doslova výbušná, situace v rozdělené Palestině. Britové se zavázali 

stáhnout vojáky, kteří “sekundují Arabské lize,”  stejně tak jako přislíbila zintenzivnit svou 81

snahu vyjednat se zástupci Arabské ligy alespoň podmínky příměří. “Britský vliv na Arabsk-

ou ligu však není neomezený,”  uvádí zpráva.  82

31. května se zpráva týká opět přesunů vojsk Arabské ligy. “Arabové pět mil před Tel 

Avivem,”  hlásí zpráva a uvádí, že Arabové míří do nového hlavního města. Jednotky jsou 83

prý opět smísené, nejpočetnější jsou údajně irácké a egyptské jednotky.   

 The Evening Telegraph. NESG. Britové slaví po boku Židů. str. 3, 28. května 194879

 The Daily Telegraph. NESG. Britský plán pro Palestinu. str. 1, 28. května 194880

 The Daily Telegraph. NESG. Britský plán pro Palestinu. str. 1, 28. května 194881

 Ibid82

 The Daily Telegraph. NESG.. Arabové pět mil před Tel Avivem. 31. května 1948, str. 183
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Zprávy o bojích pokračují ve zprávách i dalšího dne - mají však opačné sdělení: referují o 

židovském bombardování Amánu, jordánského hlavního města, které bylo provedeno letecky 

předešlého večera.  

3. června Telegraph přináší citaci zástupců Arabské ligy, která zní: “Arabové budou bojovat, 

dokud nebude vyhověno jejich podmínkám.”  Ty už dřívě formulovali a zaznamenala je i 84

média: chtějí jediný arabský unitární stát Palestina, s existencí toho židovského nesouhlasí. 

“Bez zpětvzetí amerického uznání Státu Izrael nebude Arabská liga akceptovat mír,” píše se 

dále ve zprávě. Arabské smýšlení a neochota ke kompromisu je touto větou ilustrována více 

než dostatečně, a stojí tak v kontrastu s židovským uměním spokojit se a operovat s tím, co je 

dispozici. Izrael na druhou stranu trvá na uzavření míru - zpráva také přináší informaci o 70 

mrtvých izraelských civilistech zabitých během arabského postupu na sever země.  

Až 4. června se v Telegraphu poprvé objevuje jméno hraběte Bernadotta.  Tento klíčový 85

politik, který byl zmíněn téměř v každé zprávě Timesů, začíná v tomto deníku figurovat až 

nyní. Jedná se o zprávu, která popisuje jeho snahu vyjednat mezi Arabskou ligou a zástupci 

nově ustavené izrelské vlády příměří. Je zde doplněno i vyjádření premiéra Davida Ben Gu-

riona, který uvádí, že Velká Británie v diplomatickém vyjednávání o novém státě straní 

Arabům. Zpráva je vůbec poprvé typograficky upravena jako tzv. podval.  

5. června přichází Telegraph se zprávou z Jeruzaléma. Ve Svatém městě (častý název právě 

pro Jeruzalém nejen v Telegraphu, ale také v Timesech), byla vážně poničena spojenými jed-

notkami Arabské ligy jedna ze synagog. Ničení památek si všímají i Timesy (viz výše). 

 The Daily Telegraph. NESG. Arabové budou v bojích pokračovat. 3. června 1948. str. 384

 The Daily Telegraph. NESG. Bernadotte vyjedáná příměří. str. 1, 4. června 1948. 85
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Pokračují také boje v historickém centru města (boje u bran ve Starém městě, taktéž viz 

výše).   86

Po 5. červnu se zprávy na krátký čas s tematikou Izraele odmlčí, aby pak 11. června přišel 

večerní Telegraph s informací o uzavřeném příměří.  Už v titulku je však zmíněno, že 87

Arabové i přes uzavření příměří nesložili zbraně: z Jeruzaléma se dle zprávy ozývala střelba, 

prokazatelně arabských jednotek. Zpráva je relativně stručná, je sice na titulní straně, ale 

hlavní zprávou dne není.  

Je zajímavé, že 12. června 1948, tedy den po uzavření na jeden měsíc sjednaného příměří, je 

hlavní zpráva Telegraphu o tom, že se světová židovská populace snaží alespoň částečně 

Izraeli přispěchat na pomoc: dle zprávy “Židé z Maďarska, Československa či Rakouska” 

jedou “se zbraní v ruce pomoci Izraeli.”  Je otázka, zda je tato zpráva formulována takto 88

záměrně, či nikoli. Jaká jiná mohla být reflexe této zprávy, než zamyšlení se nad tím, proč 

zrovna hned první den po uzavření příměří deník informoval v tomto “válečném” duchu? Na 

jednu stranu to informace byla relevantní, na druhou stranu ne příliš nová - deník o ozbro-

jených dobrovolnících informuje ve chvíli, kdy se vylodili v Itálii, odkud chtějí dále do 

Izraele. Na cestě tedy byli jistě již několik dní. A nutno dodat, že tato skupina těžko mohla 

tušit,  že se během jejich cesty uzavře příměří.  

 The Daily Telegraph. NESG. Boje ve Svatém městě. str. 1, 5. června 1948. 86

 The Evening Telegraph, NESG. Příměří v Palestině. str. 1, 11. června 1948. 87

 The Daily Telegraph. NESG. Židovský komunita jde na pomoc svému státu. 12. června 1948. 88
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18. června pak vychází zpráva, která by svým obsahem mohla být pojmenována jako 

varování Davida Ben Guriona. Ten se nechal slyšet, jak nebezpečné pro Židy může v 

konečném důsledku být britské stahování jednotek, administrativy i materiálu z bývalého 

mandátního území Palestina. Ben Gurion varoval, že úplní stažení jednotek bude pro Araby 

jen signálem, aby započali “válku na moři, ve vzduchu i na zemi”.  

22. čevna se pak Telegraph zmiňuje o tomtéž jako Timesy. Popisují problém, který řeší ži-

dovské bezpečnostní složky: radikální militantní organizaci Irgun, která se odmítá připojit k 

řádným bezpečnostním složkám (Hagana), ale chtějí dále bojovat “na vlastní pěst”. Izraelské 

bezpečnostní složky tedy tuto radikální organizaci snaží potlačit a zatýká její členy,  což vede 

k určitému rozkolu (asi prvnímu vůbec) v rámci nově vytvořeného státu.  

Dne 24. června pak tajemník Arabské ligy Azaam Pasma v Damašku oznámil, že nehodlá 

dále prodlužovat nebo jakkoliv rozšiřovat podmínky platného příměří.  Svým prohlášením 89

reagoval především na citlivou diskusi, která se vedla ohledně případného prodloužení 

příměří, jenž se podařilo hraběti Bernadottovi dojednat k 11. červnu 1948, s platností na je-

den měsíc.  

Dne 6. července, tedy po dvou týdnech mediální odmlky v Telegraphu vyšla krátká jednood-

stavcový zpráva s titulkem “Židé odmítají Bernadottův mír.”  Jedná se o reakci na Bernadot90 -

 The Daily Telegraph. NESG. Arabské vyjednávání v Damašku. 24. června 1948, str. 3. 89

 The Daily Telegraph. NESG. Židé odmítají Bernadottův mír. 6. července 1948, str. 3. 90
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tův návrh, který formuloval ohledně budoucí koexistence Izraele se svými sousedy: Židům se 

v tomto případě nelíbilo Bernadottova rétorika, která byla údajně “plná ústupků Arabům.”   91

Poslední zpráva ve sledovaném období pochází ze 12. července, tedy den po ukončení 

příměří a opětovném otevření bojových front. Daily Telegraph hlásí boje z Jeruzaléma, kde 

opět oznamuje ničení vzácného historického centra. Telegraph také hlásí stovky zadržených 

vojáků na obou stranách, a závěrem také fakt, že se Židům i přes neúspěchy při bojích v 

hlavním městě podařilo získat dvě města: Lyddu a Ramleh.  

 Ibid. 91
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4. Analýza Rudého práva 

Motto: 

Se Sovětským svazem na věčné časy! 

Referování o Státu Izrael v československých denících bylo poměrně intenzívní. Ve sle-

dovaném období bylo s tematikou Izraele otištěno 35 článků v Rudém právu, a o deset méně 

v Lidových novinách. Způsob referování československých deníků se výrazně liší. Ač obsa-

hově shodné, je zde patrné odlišné názorové stanovisko obou listů. Rudé právo vcelku 

nepokrytě vykresluje černobílý obraz vzniku Izraele, kde ve sporu Izrael - Velká Británie za 

jasného viníka konfliktu označuje právě Velkou Británii. Činí tak pomocí zjevné i skryté ma-

nipulace se svými čtenáři. Je zajímavé, že se Izrael ani jednou nedostal do novin jako titulní 

téma - ač byl na první straně několikrát, nikdy ne jako tzv. “titulka”. V Rudém právu se ob-

jevovaly zprávy o Izraeli často na str. 1, naopak v Lidových novinách spíše na straně 3. Je to 

dáno mimo jiné odlišnou grafickou úpravou obou listů, kde Lidové noviny často na titulní 

straně mají pouze jeden článek (podobným způsobem je graficky upravena i v současné době 

známí příloha Lidových novin Orientace). Rudé právo je často kritické ke krokům západních 

velmocí (nejen Velké Británie, ale i USA), také ke Společnosti národů a hraběti Bernadottovi 

- např. “Velká Britannie se snaží blokovat účinné mechanismy, jak předejít krveprolití”, 

“britští důstojníci uskutečňují svou vlastní politiku na Blízkém východě”, atp. Ze zpráv je 

možné odtušit i politickou situaci v Československu. 20. května 1948 vydalo Rudé právo 
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zprávu, že izraelský ministr zahraničí Šertok poděkoval svému sovětskému protějšku za 

československou podporu Izraele - toho dne Československo uznalo stát Izrael de iure.  

4.1 Rudé právo 

Rudé právo ve sledovaném období referovalo o Izraeli celkem pětatřicetkrát. Zpráva byla 

často na první, ale také na druhé straně, přičemž ani jednou se ze zprávy o Izraeli nestala 

zpráva titulní (viz výše). Stejně jako v případě britských deníků, i zde chybí podpis autora, a 

až na jedinou výjimku, kdy byla v Rudém právu publikovaná původní reportáž. Chybí ale 

také domicil. Zprávy často odkazují na agenturní informace, přičemž pouze v jednom případě 

byla publikována autentická reportáž s uvedením autora. Zprávy neobsahují typické znaky, 

které by zpráva měla obsahovat. Především se jedná o fakt, že je vždy připojen komentář, 

hodnoticí stanovisko nebo expresívně zabarvený výraz (ty jsou zcela běžně užívané v titul-

cích tohoto periodika, v duchu politické strany, která periodikum vydává). Zprávy lze rozdělit 

do dvou kategorií: 

 (i) válečné zpravodajství 

 (ii)  politické zpravodajství 

Tyto dva druhy zpráv popisují situaci po vzniku Státu Izrael. Většinově se soustřeďují na 

sovětská stanoviska, která zpráva bere za svá, přičemž zprávy jsou laděny v protiimperiali-

stickém duchu, ruku v ruce s tím, jaká byla politická situace v Československu po únorovém 

puči v roce 1948. Protože politika Velké Británie byla vskutku vůči Izraeli problematická (je 

historickým faktem, že se britští důstojníci podíleli na boji s Izraelem po boku Arabské ligy), 

získalo Rudé právo potřebný minimální faktický základ, který pak s užitím expresívních ma-

nipulativních figur hojně využívalo. V duchu hesla “se Sovětským svazem na věčné časy” je 
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pak také nutné podotknout, že jednostrannost zaměření referování o Izraeli lze vnímat jako 

další z důkazů, jak diametrálně se po únorovém puči změnilo Československo politicky. 

První zpráva ve sledovaném období vyšla 15. května 1948, tedy den po vyhlášení Státu 

Izrael. “Stát Izrael vstoupil do dějin” , hlásí titulek Rudého práva. Ihned je také čtenáři 92

poskytnuto sovětské stanovisko. OSN se dohodla, že jmenuje zprostředkovatele pro 

Palestinu, protože ihned po ukončení britského mandátu Palestina vyhlásila Arabská liga 

(resp. její členové) válečný stav. S tím nesouhlasil Sovětský svaz, o čemž také Rudé právo 

informuje. Ve zprávě je také přetištěna Deklarace nezávislosti Státu Izrael.  

16. května se list zabývá americkou zahraniční politikou. Titulek zní “Další překvapivý obrat 

v Trumanově palestinské politice.”  Ten spočíval v tom, že USA toho dne Stát Izrael uznaly 93

- přestože se očekávalo, že bude ve své politice spíše držet za jedno se svým partnerem, 

Velkou Británií. “Západní politické kruhy byly ohromeny změnou palestinské Trumanovy 

politiky,”  uvádí zpráva. Zpráva dále popisuje situaci na frontě - “Arabové vyhlásili svatou 94

válku,”  uvádí Rudé právo. Dalo by se ale řici, že list se v tomto období soustřeďuje spíše na 95

domácí politiku, téhož dne totiž například uvádí, že “Únorové události navázaly na husitskou 

tradici” , je tedy zřejmé, že účelem plátku KSČ bylo ani ne tak ospravedlnit, jako spíše 96

 Rudé právo. NESG: Stát Izrael vstoupil do dějin, str. 1, č. 114, 15. května 194892

 Rudé právo. NESG: Další překvapivý obrat Trumanovy palestinské politiky, str. 1, č. 115, 16. května 194893

 Ibid. 94

 Ibid. 95

 Ibid. 96
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vsugerovat svým čtenářům tu “správnou” interpretaci “vítězného února”. Téhož dne se pak 

Rudé právo věnuje i novým informacím v tzv. mostecké aféře.   97

19. května pak Rudé právo píše, že se Izrael chce připojit ke Společnosti národů. Zároveň v 

radostném duchu informuje, že “SSSR a Polsko uznaly Stát Izrael.”  Zpráva také uvádí, že 98

SSSR přeje Izraeli, aby ve své zemi vybudoval socialismus. Toto byl také hlavní důvod, proč 

SSSR židovský stát podpořil, a následně podporovat přestal, když začalo být zjevné, že se 

Izrael komunistickou cestou nevydá.  

20. května přináší Rudé právo informaci o tom, že Československo uznalo Stát Izrael. Uznání 

proběhlo formou telegramu ministra zahraničí Clementise jeho izraelskému protějšku, Moše 

Šertokovi. Clementis v telegramu opět uvádí své pozitivní stanovisko k Izraeli. Zpráva se pak 

v následujících odstavcích věnuje začínajícím bojům v nově vyhlášeném státě. Tel Aviv byl 

údajně šestkrát bombardován státy Arabské ligy. Rudé právo neopomene zdůraznit, že “Za-

jordánská legie je Brity moderně vyzbrojena”  a také, že “letadla Britů bombardují Tel 99

Aviv.”  Není s podivem, že nic takového se v britském tisku nebylo možné dočíst. Je také 100

zajímavé, že zpráva uvádí, že izraelský ministr Šertok poslal ministru zahraničí Sovětského 

svazu Molotovovi děkovný dopis, v němž oceňuje československé uznání židovského státu. 

Je-li tento dopis adresován Molotovovi, nikoliv Clementisovi, pak můžeme řici, že i toto je 

 Jedna z provokačních akcí StB, jejíž vrchol probíhal právě po únorovém puči - snaha agentů StB dostat se 97

mezi odbojáře a antikomunisty, v jejichž řadách měl být organizován protikomunistický puč. Tito agenti 
provokatéři pak působili. Cílem akce bylo mimo jiné zdiskreditovat sociální demokracii. Více např. zde: http://
www.totalita.cz/vysvetlivky/a_most.php 

 Rudé právo. NESG. SSSR a Polsko uznaly stát Izrael. str. 1, č. 116, 19. května 194898

 Rudé právo. NESG. Československo uznalo Israel. str. 1, č. 117. 20. května 194899

 Ibid. 100
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určité znamení, jak bylo poúnorové Československo vnímáno v zahraničí. Jeho role satelitu 

SSSR je již touto dobou nesporná.  

21. května uveřejňuje deník detaily ohledně československého uznání. Cituje z telegramu, 

který poslal Clementis Šertokovi. “Doufám, že nový stát bude hlasatelem kulturního a sociál-

ního pokroku na celém světě,” uvádí zpráva.   101

22. května není poprvé v Rudém právu zpráva o Izraeli na první straně. A to i přes to, že ve 

sledovaném období patří jistě k nejzajímavějším - jedná se totiž o autentickou reportáž, velmi 

subjektivní, přímo z místa konfliktu - ze severní Galileje. Reportáž je napsána v ich-formě, 

poprvé je uveden autor - Darek Kartun. Ten cestoval “v severní Galileji, kde jednotky Israele 

čelí vpádu syrských, libanonských a zajordánských vojsk.”  102

“Britové pomáhají neslýchaným způsobem arabským velitelům, což jsem viděla na vlastní 

oči”.  Autor mluvi s kuchařem, arabským zajatcem, ten byl přítomen když britský velitel 

předal Arabům pevnost a ještě mu spílal, protože přichází tak pozdě. Prokázaná domluva 

mezi Brity a Araby,”  sděluje autor.  103

Je do jisté míry paradoxní, že v době, kdy se formoval bipolární svět rozdělený (viděno oči-

ma východního bloku, jehož jsme byli součástí), paradoxní, že se Sovětský svaz stavil na 

stranu USA, protože se jejich zájmy na Blízkém východě do určité míry spojily. Proto se 23. 

 Rudé právo. NESG. Israel jmenoval diplomatického zástupce v Praze. č. 118, str. 1. 101

 Rudé právo. Darek Kartun: S vojsky Hagana v Severní Palestině. str. 2, č. 119. 22. května 1948. 102

 Ibid. 103
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května v Rudém právu dočteme: “Zabrání USA Anglii dodávat Arabům zbraně?”  Spojené 104

státy paradoxně zastávaly podobná stanoviska v rámci Rady bezpečnosti i Společnosti 

národů, jako Sovětský svaz, byť se zcela odlišnými úmysly (viz výše). “V Izraeli by tak proti 

sobě mohly stát britské a americké zbraně,”  uvádí dále zpráva. První izraelský prezident 105

Chaim Weizmann, který je momentálně na návštěvě v USA, hovořil s prezidentem USA 

Trumanem ohledně postupu Velké Británie - ten USA i Izrael kritizuje. Zpráva také uvádí, že 

nastalá situace “by mohla negativně ovlivnit anglo-americké vztahy.”   106

Zprávy z 26. - 30. května se věnují počátečním úvahám o ustavení míru. Arabské státy 

myšlenku míru odmítají, přičemž je problematické, že Arabská liga nesouhlasí se vznikem 

Státu Izrael, a není ochotná ke kompromisu. Zároveň nejmenovaný zvláštní zpravodaj 

Rudého práva z Jeruzaléma hlásí, že “ničení Jeruzaléma pokračuje v takovém rozsahu, že je 

jen otázkou několika dní, než bude toto historické město téměř jen hromadou trosek.”  Pos107 -

tupně začíná být patrný i kritický postoj vůči Spojeným státům - Sovětský svaz by si dle 

zpráv představoval, že postup USA bude v případě Izraele razantnější. 29. května se také 

dočteme, že britské veřejné mínění nesouhlasí s Bevinovou politikou vůči Izraeli. Zpráva 

cituje Daily Mail, ovšem nenabízí žádnou konkrétní statistiku. Pouze uvádí, že britskému 

zahraničnímu ministrovi chybí opora v jeho krocích mezi jeho vlastními lidmi.   108

 Rudé právo. NESG. Zabrání USA Anglii dodávat zbraně Arabům? str. 2, č. 120, 23. května 1948. 104

 Rudé právo. NESG. Zabrání USA Anglii dodávat zbraně Arabům? str. 2, č. 120, 23. května 1948. 105

 Ibid. 106

 Rudé právo. Arabské státy odmítly výzvu na zastavení palby. str. 3, č. 123. 26. května 1948. 107

 Rudé právo, č. 122-126. 108
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Počátkem června začínají noviny referovat o připravovaném příměří v Palestině. Začíná se 

stále častěji objevovat postava hraběte Bernadotta, vyjednavače, který se snažil zprostředko-

vat mír mezi Araby a Židy. Rudé právo zároveň pokračuje ve své protibritské rétorice. “Velká 

Británie připravovala arabskou invasi již před skončením mandátu,”  hlásí jeden z titulků z 109

5. června. Je zajímavé, že spolu často velmi málo souvisí titulek a perex a další obsah zprávy 

- třeba v tomto případě se pak titulní věta rozvede v článku jen pramálo, je doplněna pouze 

jedním odstavcem, že “Velká Británie uskutečňuje na Blízkém východě svou politiku.”  Ji110 -

nak je zpráva hlavně o tom, že hrabě Bernadotte dojednal 28denní příměří, které začne platit 

11. června.  

“V Palestině má být dnes zastavena palba,” hlásí titulek 11. června.  Dále se uvádí, že 111

“Zprostředkovatel Bernadotte připravuje židovsko-arabskou mírovou konferenci,”  která se 112

bude snažit vyřešit arabsko-izraelské spory. Bernadotte dle zprávy odcestuje na neutrální 

půdu, ostrov Rhodos, odkud se bude snažit vyjednávat se zástupci obou znesvářených stran. 

Protibritská rétorika stále pokračuje: “Vojenské úspěchy Arabů jsou jen zbožným přáním 

Britů,”  píše list 10. června a rozvádí fakt, že se sice Izrael jen těžko brání početní přesile, 113

ovšem jeho obrana je houževnatá a často účinná.  

 Rudé právo, č. 129, Židé i Arabové odpovídají na návrh o příměří. str. 3, 1. června 1948. 109

 Rudé právo. NESG. Palestina očekává příměří, boje zatím pokračují. str. 1, č. 130. 4. června 1948. 110

 Rudé právo. NESG. V Palestině má být dnes zastavena palba. str. 2, č. 136, 11. června 1948. 111

 Ibid. 112

 Ibid. 113
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Vůči USA začíná být Rudé právo kritické 12. června, kdy přináší zprávu, že “USA nechtějí 

připustit sovětské pozorovatele do Palestiny.”  Tento fakt se stal terčem kritiky deníku, 114

který v tomto kroku spatřuje snahu vyšachovat Sovětský svaz z jednání o situaci na Blízkém 

východě. 13. června vznikl spor mezi hrabětem Bernadottem a izraelskou vládou. Bernadotte 

totiž požádal OSN, aby mu propůjčila během jeho mírové mise několik lodí, jimiž by mohl 

disponovat. Ačkoliv se nejednalo o pokus obnovit britský vliv v Palestině, izraelská veřejnost 

to tak vnímala. Rudé právo tuto událost reflektovalo titulkem “Anglie chce vyslat lodě a 

letadla do Palestiny” , což je zavádějící, jelikož dále pak vyplyne, že se jednalo pouze o 115

podporu mírového zprostředkovatele Bernadotta.  

Během příměří trvající od 11. června se intenzita zpráv o Izraeli snížila. Dne 17. června vyšla 

zpráva s titulkem “Čachry britských a amerických imperialistů o Palestinu,”  což značí, že 116

už i USA se dostaly do trvalé nelibosti československých, respektive sovětských komunistů. 

Dne 2. července oznamuje Rudé právo, že se blíží zřejmě obnovení bojů, protože není možné 

vyjednat další podmínky trvajícího příměří, a to především ze strany Arabů, kteří nadále 

odmítají samotnou existenci Státu Izrael. “Arabové odmítají návrh hraběte Bernadotta,” hlásí 

titulek z 2. července.  Bernadottův plán však není optimální ani pro Izrael. Jeho cílem bylo 117

vytvořit “model palestinské federace, připojení arabské části Zajordání a spojení Zajordání a 

Izraele v celní unii, odtržení provincie Negreb a Izraele, případně výměnou za Galileji.” 

Pokud už však začal existovat Izrael, který již uznala řada velmocí, bylo pro něj nepřijatelné 

 Rudé právo. USA nechtějí připustit sovětské pozorovatele do Palestiny. str. 1, č. 137. 12. června 1948. 114

 Rudé právo. Anglie chce vyslat lodě a letadla do Palestiny. 12. června 1948, č. 138, str. 2. 115

 Rudé právo, NESG. “Čachry britských a amerických imperialistů o Palestinu”, str. 2, č. 143. 17. června 116

1948. 

 Rudé právo. NESG. Arabové odmítli návrh hraběte Bernadotta. str. 2, č. 154, 2. července 1948. 117
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se se znepřátelenými Araby. Egyptský tisk v návaznosti na nezdar mírových rozhovorů pak 

oznámil, že boje budou obnoveny 9. července.  

4. července přináší Rudé právo zprávu o židovském kongresu ve švýcarském městě Mon-

treaux. “První konference sjednocené dělnické strany Izraele, které se zúčastnil českosloven-

ský a polský konsul v Tel Avivu, vyzvala vládu, aby neustoupila nátlaku, jehož cílem je 

zmařit sblížení Izraele a Sovětského svazu,”  píše se ve zprávě. Není bez zajímavosti, že na 118

tuto konferenci nebyli pozváni zástupci Sovětského svazu.  

8. července se stupňuje napětí, jež je cítit z novinových titulků, které hlásí opětovný příchod 

válečného stavu. ČTK hlásí, že byla arabská vojska posílena, zároveň Rudé právo dodává, že 

“Bernadotte je agentem britských zájmů.”  Nálada v Izraeli je ale podle úsudku Rudého 119

práva dobrá, “obyvatelstvo věří ve vítězství,” píše deník o Izraelcích. Ministr zahraničí Šer-

tok téhož dne oznámil, že příměří bylo porušeno 36 hodin před uplynutím jeho konce. Arab-

ská liga se tak opět dala do boje s nově vzniklým židovským státem, navíc, jak píše Rudé 

právo, posílená dodávkami britských zbraní: “Velká Británie dodala během příměří letadla 

Zajordání,” píše deník.  

11. července píše deník, že Izrael je opět ochotný k zastavení bojů. Ovšem Arabové nikoli. 

“V Palestině se opět bojuje,” zní titulek.  

 Rudé právo. NESG. 9. července končí v Palestině příměří. 4. červece 1948, str. 2, č. 156. 118

 Rudé právo.“Arabové odmítli prodloužit příměří v Palestině”, 8. července, č. 160. str. 2. 119
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5. Analýza Lidových novin 

Lidové noviny, deník s dlouhou a výbornou reputací, počínající již v roce 1893, referoval o 

vzniku Státu Izrael s mnohem větší výrazovou opatrností a sofistikovanějšími titulky, než 

komunistické Rudé právo. Během sledovaného období vyšlo celkem 28 článků s tematikou 

Izraele. Z článků a analýz Lidových novin není na první pohled zcela patrné, na rozdíl od 

Rudého práva, jaké stanovisko deník vůči této události zastává. Na druhou stranu při podrob-

nějším pohledu na jednotlivé texty na čtenáře vystoupí obraz, který vykresluje politickou 
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situaci v Československu po únorovém puči. Po odstranění Ferdinanda Peroutky z listu přišel 

do jeho vedení komunisticky orientovaný Jan Drda, který v deníku již neumožňoval prosazo-

vat názorovou pluralitu autorů (viz výše, kapitola 2). Ve sledovaném období nevyšel jediný 

článek, který by vyzněl přímo ve prospěch Arabů, proizraelská rétorika se však vyskytla.  120

Důvody mohou být dvojí: 

 (i) Československo bylo ještě ve svých netotalitních, tedy prvorepublikových, dobách, 

příznivcem vzniku židovského státu. Není možné dávat “za vinu” pouze komunistům jednos-

trannou rétoriku, protože kontinuita této rétoriky s prvorepublikovým diskursem je nepopi-

ratelná. Tak významný, intelektuálně zaměřený deník, jakým Lidové noviny byly, by však 

téměř jistě v dobách politické svobody publikoval i jiný než proizraelský článek.  

 (ii) Československo poúnorové, tedy již totalitní, bylo již cele v područí autority 

Sovětského svazu. Bylo by takřka nemožné prosazovat jinou, než stejnou zahraniční politiku, 

jako tento suverén. Na příkladu Jugoslávie, která podporovala federativní stát, nikoli 

rozdělení Palestiny, je sice patrné, že ne všechny socialistické státy měly na Izrael stejný ná-

zor, je však v tomto případě nutné vzít v potaz jakýsi “faktor Jugoslávie”, která byla v mnoha 

směrech odlišná, a která koneckonců se Sovětským svazem vedla nejeden spor (ten pak vyvr-

cholil sovětsko-jugoslávskou roztržkou v roce 1949). I přes specifičnost Jugoslávie je však z 

historických pramenů zřejmé, že tuto odlišnost Sovětský svaz vedl v patrnosti, a nepovažoval 

ji za překážku (Jugoslávie sice podporovala palestinskou federaci, pomáhala však na druhé 

straně židovským přistěhovalcům do Palestiny).  121

 Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová: Dějiny českých médií od počátku až do současnosti (Praha: 120

Grada, 2011), str. 260 - 265. 

 Moshe Yegar: Československo, sionismus a Izrael. Historie vzájemných vtahů (Praha: Victoria Publishing, 121

1997), 80-90. 
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Lidové noviny sice užívají významově ne tak “křiklavé” výrazivo, je ovšem velmi časté, že 

článek vyznívá protiarabsky, proizraelsky a prosovětsky. To je patrné kupříkladu hned  v 

prvním článku ve sledovaném období, tedy 15. května 1948. Titulek zní sice neutrálně: “Ži-

dovský stát prohlášen”, zpráva však končí pro tuto chvíli vcelku nepodstatným odstavcem, že 

Sovětský svaz začal v Izraeli budovat konzuláty. Nebylo by pro tak renomované periodikum 

zajímavé, a ne-li žádoucí, kdyby se v něm občas vyskytl i článek s odlišným názorem? 

5.1. Lidové noviny 

Stejně jako Rudé právo i britské deníky, začínají i Lidové noviny dne 15. května zprávou o 

vzniku Státu Izrael. Titulek “Židovský stát Izrael prohlášen” je hodnotově neutrální, avšak 

zpráva obsahuje informace o sovětských konzulátech, která by tam jistě nemusela být, nebýt 

prosovětské orientace Lidových novin, potažmo celého Československa.   122

16. května o situaci v Izraeli nevyšlo v Lidových novinách nic. Až pak 19. května otiskl deník 

zprávu, že SSSR byl po Guatemale a USA třetím státem, který nově vzniklý židovský stát 

uznal. Zpráva je také doplněna několika odstavci o novách přesunech vojsk arabské ligy, nyní 

konkrétně těch egyptských. Dále se uvádí, že Arabská liga vyhlásila mobilizaci a následně 

válečný stav.   123

Další zpráva se v periodiku objevuje 20. května. Uvádí, že zdrojem zprávy je agentura 

Reuters. Tato zkratka se pak ve zprávách objevuje poměrně často. Podle tohoto článku se 

 Lidové noviny. Reuters. Židovský stát Israel prohlášen. str. 3, č. 114. 15. května 1948. 122

 Lidové noviny. ČTK. Situace v Palestině ohrožuje mír. str. 3, č. 116, 19. května 1948. 123
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OSN dohodla, že každé ze znesvářených stran pošle speciální dotazníky, v nichž budou 

strany formulovat své požadavky, a organizace pak podle jejich průniku vytvoří určité pod-

mínky pro příměří. V této chvíli zatím není jmenován zvláštní zmocněnec pro Palestinu, pro-

tože oba kandidáti, hrabě Bernadotte a Paul von Zeelanda, zatím neodpověděli na žádost. Ste-

jný den pak vyšla v Lidových novinách krátká zpráva, že bývalí židovští vězni z vyhlazo-

vacího tábora Bergen-Belsen se chystají na cestu do nově vyhlášeného státu. Zpráva také 

uvádí, že židovský tisk kvituje postoj Sovětského svazu, a naopak velmi odsuzuje postoje 

Velké Británie.   124

21. května je hlavní zprávou, že Československo uznalo Stát Izrael. Stejně jako v Rudém 

právu, i zde je zmíněn Clementisův dopis zahraničnímu ministrovi Izraele Šertokovi. Ve 

zprávě zazní, že “československá vláda oceňuje sociální pokrok” Státu Izrael, čímž se myslí 

zatím neomezené přistěhovalectví a také postupný vznik kibuců.   125

Dalšího dne informují Lidové noviny, opět se zkratkou “čt”, že “předseda švédského Čer-

veného kříže hrabě Bernadotte jmenován mediátorem pro Palestinu”. Zpráva dále uvádí, že 

Haganě se podařilo odrazit některé útoky Arabské ligy. Jsou zmíněny prudké boje o his-

torické centrum města, které je postupně boji demolováno. Stejně jako britský tisk a Rudé 

právo, je i v Lidových novinách ničení Svatého města tématem. Zejména jsou zmíněny boje o 

Damašskou bránu v Jeruzalémě, která byla boji poničena.  

 Lidové noviny. Reuters. Prudké boje v Palestině. str. 3., č. 117. 20. května 1948. 124

 Lidové noviny. ČTK. Československo uznalo Stát Israel. str. 3, č. 118. 125
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23. května Lidové noviny hlásí: “Angloamerické rozpory ohledně Palestiny.”  Zpráva 126

pochází z newyorského Lake Success, jak jsme již viděli u britského tisku. Spojené království 

odeslalo Spojeným státům nótu, v níž popisuje své znepokojení nad neshodami oběma jinak 

přátelsky propojených států. Významná je také krátká zmínka, že proběhl “první denní nálet 

židovského letectva.”  Co už zpráva nezmiňuje, je fakt, že tento nálet proběhl díly letadlům, 127

které dodalo Izraeli Československo.  

Další zpráva pochází z 26. května, kdy je popisována nálada v americké společnosti. Zpráva 

uvádí, že Američané jsou s politikou britské vlády nespokojeni: “Pobouření americké veře-

jnosti nad britskou taktikou.” Zpráva zároveň poukazuje na nejednotnost britské zahraniční 

politiky: “Ve Velké Británii způsobilo veliký zmatek rozhodnutí Jihoafrické unie, že uznává 

Stát Izrael,”  uvádí Lidové noviny. Že Jugoslávie, tehdy ještě spřátelená se Sovětským 128

svazem, prosazovala jiné stanovisko než Sovětský svaz vůči Izraeli (viz dříve), se v novinách 

nedočteme.  

27. května Lidové noviny informují, že “Arabové odmítají výzvu Společnosti národů”  ve 129

věci příměří. Arabové od počátku nesouhlasí s vznikem Státu Izrael jako takovým, a nejsou v 

tomto ohledu ochotni kompromisu. “Arabové označují onu výzvu jako pokus pomoci 

 Lidové noviny. NESG. Anglo-americké rozpory ohledně Palestiny. str. 3, č. 120. 126

 Lidové noviny. NESG. Anglo-americké rozpory ohledně Palestiny. str. 3, č. 120. 127

 Lidové noviny. NESG. “Pobouření americké veřejnosti nad britskou taktikou” STR. 3, Č. 122.128

 Lidové noviny. ČTK. Arabové odmítají výzvu Společnosti národů. str. 3, č. 123. 129
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Židům,” uvádí dále deník. Dále LN uvádějí, že půjčka, kterou se chystají Spojené státy 

poskytnout Izraeli, se Arabům zdá nespravedlivá.   130

28. května se pak zpráva o Izraeli zaměřuje na “neplodné debaty v Radě bezpečnosti.”  Tyto 131

debaty byly dle zprávy zaměřeny na otázku míru mezi Araby a Židy, avšak s poznámkou, že 

prozatím k ničemu nevedly. Zpráva také ukazuje arabskou neochotu, a naopak židovskou 

ochotu se domluvit: “Přejí-li si Arabové mír s Izraelem, mohou jej mít, ” prohlásil na půdě 132

Rady bezpečnosti zástupce izraelské vlády. Zpráva se také zmiňuje o pokračujících bojích - 

Arabové údajně nenechali Červený kříž z obléhané oblasti evakuovat ženy a děti, v Jeruza-

lémě tak (vinou Arabů) strádají především civilisté. Zpráva, která je převzata z Reuteru, dále 

uvádí, že už i ve Velké Británii dochází k ostré kritice Bevinovy politiky.  

29. a 30. května vyšly zprávy, které pro lidové noviny napsal zpravodaj přímo z Lake Suc-

cess. Není uvedeno jeho celé jméno, ale pouze zkratka fr. th.  Zpráva uvádí jistý pokrok v 133

britské nevstřícné politice vůči Izraeli: Britové jsou podle ní ochotni přestat dodávat Arabské 

lize zbraně, naopak ale nejsou ochotni stáhnout z vedení arabských jednotek britské důsto-

jníky. Dlouze je pak rozvedeno jednání zahraničního ministra SSSR Gromyka, který apeluje 

na to, aby byla situace v Palestině označena jako porušení míru podle článku 7 Charty OSN. 

O den později pak židovští zástupci na půdě Rady oznámili, že se budou muset stáhnout z 

části posvátných míst Jeruzaléma, aby je Arabové zcela nezničili.  

 Ibid. 130

 Lidové noviny. Reuters. Opět neplodné debaty v Radě bezpečnosti. č. 124, str. 3. 131

 Lidové noviny. fr. th. Palestina stále bojištěm. č. 125, str. 3. 132

 Lidové noviny, fr. th. Britové stojí za Araby. str. 3, č. 126. 133
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3. a 4. června se zprávy zaměřují na jednání o případném příměří. To vyjednává již zvolený 

zástupce, hrabě Bernadotte, který dle posledních informací ČTK rozmlouvá o jeho pod-

mínkách se zahraničním izraelským ministrem Šertokem. Jedním z britských požadavků 

příměří je okamžité zastavení neomezeného přistěhovalectví do Izraele. S tímto zase ostře 

nesouhlasí Izrael, ale vzhledem k tomu, aby mohlo být přistoupeno k míru, je požadavkům 

Britů (potažmo Arabů) nakonec vyhověno. O den později pak referují Lidové noviny právě o 

přistěhovalcích, většinou vysídlených Židů z východní Evropy či Německa a Českoslovens-

ka. Několik tisíc jich uvízlo na Kypru, když je téměř u cíle cesty zasáhl právě zákaz přistěho-

valectví. Důvodem, které ale noviny již nezmiňují, chystané příměří. Nebylo možné povolit, 

aby se do země dostal tak vysoký počet bojeschopných osob.   134

5. června opět referuje fr. th. z Lake Success. Zpráva se zdá být dalším malým úspěchem pro 

Izrael, protože vešlo ve známost, že “…v Zajordánské legii skončil J. B. Glubb, muž, který 

má v místě velký vliv, naučil se arabsky a Arabové jej poslouchají, postupně vybudoval 

skvěle vycvičenou arabskou pěchotu (…).” Zpráva cituje deník The Times - USA by měly 

využít údajně svého vlivu na “sionisty.”   135

5. června přináší Lidové noviny zprávu přímo z místa konfliktu - má titulek “Nastane v 

Palestině klid?” a je graficky koncipovaná jako sloupek, obsahově je však spíše krátkým ko-

mentářem. Signován je zkratkou e. w., dá se tedy předpokládat, že je-li domicil uveden jako 

Káhira, pak dopisovatel je dalším zpravodajem Lidových novin přímo z exponované oblasti. 

 Lidové noviny, UP: Obě strany přijaly podmínky příměří. str. 3. č. 129. 134

 Lidové noviny. fr. th. str. 3, Nastane v Palestině klid? č. 134. 135
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Komentář zmiňuje údajně zatajený telegram, který Rada bezpečnosti neprojednala, a který 

Radě zaslal hrabě Bernadotte. Jeho obsahem byl dle informací redaktora apel, aby se začala 

co nejdříve zabývat otázkou židovského přistěhovalectví.  

Až do 10. června se pak noviny zaměřují na situaci ohledně vyjednávání míru. Dne 9. června 

Bernadotte veřejně potvrzuje, že příměří skutečně nastane, a to na 28 dní, od pátku 11. červ-

na. Během těchto 28 dní bude pak možnost dojednat mezi stranami další podmínky na 

dlouhodobější a trvanlivější příměří, nebo dokonce mír. Téhož dne pak zahraniční ministr 

Británie Bevin oznamuje, že Velká Británie stále nemá důvod Stát Izrael uznat. O důvodech 

se zpráva šířeji nezmiňuje, ovšem téhož dne se o těchto důvodech naopak obšírně rozepsaly 

britské Timesy (viz dříve).  

Dne 11. června se zpráva věnuje faktu, že v Palestině skutečně nastal klid zbraní. Zároveň je 

citován postoj Gromyka, který si stěžuje, že na dohlížení příměří v Palestině nebyli přizvání 

zástupce Sovětského svazu. Je zde také zmíněn fakt, že si hrabě Bernadotte vyžádal od 

Společnosti národů několik lodí, s nimiž by mohl během svého pobytu v Palestině operovat. 

Tento fakt se nelíbí Izraeli, který by takový krok považoval za “návrat Velké Británie do 

Palestiny”. Bernadottovi se ovšem nedá příliš vyčítat, že tyto lodě požadoval, a zároveň se 

není možné divit Židům, že se jim tento fakt nelíbil. Lodě však každopádně ke břehům 

Izraele připluly, a není v historických pramenech zmíněno, že by setrvávající příměří jakkoliv 

ohrozily.  136

 Lidové noviny. UP. Palba na všech frontách zastavena. str. 3, číslo 145. 136
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Po uzavření příměří se intenzita referování o Izraeli velmi zmenšila. Pauzu je možné vysvětlit 

tím, že se významnost událostí, k nimž se tehdejší novináři byli s to dostat, snížila. Další 

zpráva vychází v Lidových novinách 23. června, je signována “čt” a titulek zní “Malá naděje 

na mír v Palestině.”  Sdělení hned na počátku zprávy se týká faktu, že SSSR se po interven137 -

ci zástupce v OSN Gromyka nakonec dostalo mezi státy, které dohlíží na tamní mír. RB upo-

zorňuje, že by bylo vhodné prodloužit příměří o tři až šest měsíců, ale Izrael stále trvá na své 

svrchovanosti a na vytyčených hranicích, takže se mu nelíbí návrh, že by byla jeho správa 

svěřena nějakým dalším autonomním orgánům pod mocí SN. Lidové noviny také podporují 

silné izraelské odhodlání pro boj o svůj stát.  

Prvního července přinášejí Lidové noviny jen krátký sloupek o situaci v Palestině - hrabě 

Bernadotte oznámil, že by bylo ideální, aby Zajordánsko a Palestina byly spojeny, a následně 

v nich byly vytyčeny dvě části - židovská a arabská. Negevská poušť by pak podle Bernadot-

ta měla připadnout také Arabům, ačkoliv si ji nárokují Izraelci. Židovsko-arabská unie by 

měla dle Bernadottova plánu vytvořit společný výbor a vytvořit společnou vládu nad 

územím.   138

8. července pak Lidové noviny hlásí, že příměří dojednané Bernadottem končí. Bernadottovy 

mírové snahy selhaly, mezi požadavky Židů a Arabů se nepodařilo najít kompromisní 

průsečík. Zde je také uvedeno, že hrabě Berandotte je terčem kritiky sovětského zástupce v 

OSN Gromyka, protože se mu nepovedlo zabránit bojům, které brzy znovu vypuknout. 

Gromyko údajně očekává podrobný popis a hlášení, co přesně v dané situaci selhalo.   139

 Lidové noviny. ČTK. Malá naděje na mít v Palestině. č. 145. 137

 Lidové noviny. NESG. Plány na uspořádání Palestiny. str. 3. 138

 Lidové noviny. NESG. Příměří v Palestině se končí. č. 160, str. 2. 139
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12. července, tedy poslední den sledovaného období, pak Lidové noviny oznamují titulkem 

“Nová válka v Palestině”  obnovení bojů na daném území. Bernadotte byl údajně předvolán 140

před OSN, aby podrobně vysvětlil příčiny selhání. Boje dle zprávy “pokračují v neztenčené 

prudkosti” a “ke splnění vytvořit v Palestině mír je asi tak daleko jako Země od Měsíce.” 

Hrabě Bernadotte odlétá zpět do New Yorku. První kapitola izraelské války za nezávislost 

tímto příměřím končí. 

6. Komparace referování britského a československého tisku: 

reflexe vzniku Státu Izrael 

K jádru práce, tedy reflexi vzniku Státu Izrael v britských a československých periodikách, je 

nutné přistupovat ze dvou hledisek. Aby z komparace vystoupil co nejkomplexnější obraz 

odlišností, je třeba diverzifikovat stránku technickou a stránku obsahovou. Obě považuji za 

významné, byť stránka obsahová ze zřejmých důvodů vypovídá víc - ale vynecháním jedné 

by komparace nebyla úplná.  

6.1. Vnější komparace - technické srovnání 

Britská i československá periodika považovala, soudě podle intenzity referování, za význam-

nou událost. Během sledovaného období vyšlo v každém z vybraných tiskovin přes třicet 

článků, které se tematice Izraele věnovaly. Intenzitou se tedy britská a československá média 

příliš neliší, ač u Timesů výrazně převyšuje délka jednotlivých článků. Co se týče žánru, pak 

výrazně převyšují zprávy, reportáže vyšly pouze dvě (jedna v Rudém právu, druhá v deníku 

Times). Rozdílné je také značení zpráv, kdy v britském prostředí je zvykem ve zprávě neu-

vádět autora, ale pouze jeho postavení: např. “zvláštní dopisovatel z Jeruzaléma” či “diplo-
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matický zpravodaj z Lake Success”, atp. U Telegraphu však signatura chybí zcela, domicil je 

pak jak v československých, tak v britských denících. Britské Timesy pak povětšinou využí-

vají zpráv svých vlastních korespondentů. Jen málokdy se stalo, že by byla zpráva převzata z 

agentur. Když ale byla zpráva agenturní, pak většinou z Reuteru nebo AP.  V Timesech zcela 

chyběla obrazová příloha. Fotografie se nevyskytla ani jednou, pouze v prvním článku ve 

sledovaném období byla přetištěna izraelská deklarace nezávislosti. U Telegraphu byly fo-

tografie velmi časté, avšak ke článku o Izraeli se vyskytla pouze jedinkrát.  

6.2. Vnitřní komparace: obsahové srovnání 

Jak již bylo řečeno výše, československá média referovala ve sledovaném období již v po-

dručí totalitního režimu. V klíčových letech se stal šéfredaktorem Jan Drda, který nahradil 

názorově bohatšího Ferdinanda Peroutku. Jeho vedení poznamenalo obsah - nabízí se totiž 

úvaha, zda by Lidové noviny referovaly o Izraeli stejně i v době, kdy by měly svobodnou 

volbu, jak psát? 

Z hlediska historického vývoje vztahu židovsko-československých, a později izraelsko-

československých lze říci, že pozitivní prožidovská rétorika má své kořeny mnohem hlouběji, 

než v poúnorové době loutkového státu Sovětského svazu. Jak již bylo uvedeno výše, bylo to 

právě Československo, které se účinně snažilo prosadit sionistickou myšlenku na domácí 

půdě, i na půdě Společnosti národů a později OSN. Tomáš G. Masaryk, jeho syn Jan, Edvard 

Beneš i Karel Lisický, český zástupce v SN, později OSN, ti všichni se zasazovali o vznik 

Státu Izrael. Nelze se proto divit deníku s reputací Lidových novin, který byl navíc znám 

svým vztahem k Masarykovi, Karlu Čapkovi a tzv. Pátečníkům, že tyto myšlenky pod-

poroval. Okruh osobností Lidových novin jednoduše zastával proizraelské názory, tudíž kon-

tinuita těchto názorů i po Únoru 1948 byla vcelku logická. Měla ale pochopitelně i druhý 
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rozměr - ten spočíval v provázanosti se Sovětským svazem, který si představoval, že “v 

Izraeli budou rozhodující levicové a prosocialistické strany.”  Lidové noviny velmi často 141

referují o tom, co si sovětští zástupci mysleli, jak jednali, o co se snažili. Prostor, který je jim 

dán, značí provázanost prosovětských postojů s předmětným deníkem. Dá se říci, že tímto 

prosovětským postojem nejsou nijak stiženy zprávy o probíhajících bojích v Palestině. O 

probíhajících ofenzívách, prohrách a výhrách izraelské a palestinské strany referují obdob-

ným způsobem britské i československé deníky. Tato podobnost je však relativní vzhledem k 

omezenosti informačních technologií té doby. Je znám případ z počátku června, kdy si David 

Ben Gurion vystoupil před zahraniční pozorovatele a oznámil, že egyptská vojska na jedné z 

front jsou obklíčena. Když se tuto zprávu dozvěděla egyptská jednotka, nastal na jejich frontě 

chaos. Jen on a jeden z velitelů Hagany (a pochopitelně jeho vojáci) věděli, že situace byla 

přesně opačná: Hagana měla jen malou naději na úspěch, ale Ben Gurion pochopil, že klíčová 

v této válce není početní převaha. Média pak rozšířila informaci o izraelském úspěchu, a 

egyptská armáda ofenzívu stáhla.  Na tomto příkladu je zřejmé, že takovýchto akcí mohlo 142

být více, avšak mohly zůstat neodhaleny. I tak ale jasně vyplynulo, že referování o bojích na 

území Izraele/Palestiny, které se stalo předmětem referování, bylo zaznamenáno, i přes 

občasné tendenční proizraelské poznámky, přesně.  

V případě politického zpravodajství ze zázemí v Lake Success je situace odlišná. Zatímco 

britské noviny mlčely o roli Velké Británie v počáteční fázi izraelské války za nezávislost, 

tato politika proarabské rétoriky se naopak stala vděčným tématem obou československých 

deníků. V případě Rudého práva se k této rétorice přidávaly i expresívně laděné věty, v pří-

 Zdeňka Kokošková, Jiří Kocian, Stanislav Kokoška (ed.): Československo na rozhraní dvou epoch 141

nesvobody (Praha: Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005), 12.  

 Martin Gilbert: Izrael: Dějiny (Praha: BB/Ar, 2002),  158-160, Moshe Yegar: Československo, sionismus a 142

Izrael. Historie vzájemných vtahů (Praha: Victoria Publishing, 1997), 210. 
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padě Lidových novin však stačila pouhá holá prohlášení (viz výše). Zde je zřejmě klíčový 

moment komparace, protože na základě pozorovaného lze říci, že v případě britských médií 

je vlastně mnohem zajímavější, co se v novinách nepsalo. Nezaznělo jedinkrát, že klíčový 

postoj Velké Británie je problematický, a ani fakt, že se Británie oddaluje svému partnerovi v 

začínající studené válce, Spojeným státům.  

Telegraph referoval o Izraeli v kratších a stručnějších zprávách než Timesy. Jeho zaměření 

bylo mnohem odlehčenější, na titulních stránkách se často objevovala ryze společenská téma-

ta. Zprávy o Izraeli se sice objevovaly na první stránce, ale často hned vedle zpráv o počasí.  

Timesy sice obšírně popisují politická jednání, avšak v hutném a informačně bohatém textu 

často chybí stanoviska samotné Velké Británie. Stejně tak v československém tisku se velmi 

často objevovala vyjádření politiků sovětských, avšak nikoliv politiků československých. 

Jako by na jejich názoru už příliš nezáleželo, když už jsme byli “pod ochrannými křídly” 

Sovětského bloku. Jak je uvedeno již v úvodu práce, z historického hlediska je nejpodstat-

nější role Československa v tom, že svými dodávkami zbraní zajistilo Izraeli alespoň min-

imální zásobu potřebných nábojů, letadel, pušek či kulometů a děl. Že o tomto noviny nep-

saly, je logické - prodej byl přísně utajen. Avšak i tato skutečnost svědčí o tom, že při refer-

ování o takovýchto událostech nemají média klíčovou úlohu, protože nemohou ze své pod-

staty (požadavek na přesnost zpravodajství sice existuje, má ale omezení v rozsahu stanových 

znaků a také v datu odevzdání) referovat o všem klíčovém. Britským médiím, zejména 

Timesům, pak nelze upřít jejich široký záběr a velkou informovanost, která dozajista svědčí o 

vysoké úrovni zpravodajů. V případě deníku Times lze hovořit o ucelené síti zpravodajů, pro-

tože měli svého redaktora na nejméně pěti různých místech. To v případě československých 

novin nelze říci - v Lidových novinách a Rudém právu byly zaznamenány dva případy redak-

torů, kteří referovali ze zahraničí - Rudé právo z Galileje a Lidové noviny z Káhiry.  
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Závěr 

Práce došla na základě popsaných skutečností k několika faktům. Ten první je, že ani 

svobodná a demokratická společnost, jakou Velká Británie v roce 1948 (na rozdíl od 

Československa) byla, nezaručí, že v tamních novinách budou vycházet ucelené informace o 

určité události. Je jistě mnohem pravděpodobnější, že nezaujatá zpráva vyjde v tisku 

vznikajícím ve svobodných podmínkách, jak je ale patrné z výše popsaného, není to 

stoprocentní záruka. I přes nemožnost pojmout médii všechny aspekty dané události, se 

britská média ukázala jako schopná sebereflexe, když místy publikovala v článcích náznaky 

kritiky britské vládní politiky. Vlivy politické či sociální jsou natolik významné, že je nelze 

opomenout při úvaze, zda demokratická společnost a demokratický tisk mezi sebe může klást 

rovnítko.  Jsou samozřejmě důležité i faktory technologického pokroku, které znemožňují 

ověřit pravdivost zprávy z alespoň dvou zdrojů. Tím není dotčeno dokázané tvrzení, že 

britský tisk byl i přesto na velmi vyspělé úrovni, která čtenářům zaručovala podrobnou 

informovanost o určitých aspektech dané události. Zdaleka však ne o všech aspektech. 

Zároveň vyplynulo, jak zničující má na tisk doba totalitní. I periodikum s reputací Lidových 

novin lze jednoduše zničit, když jeho vedení je směřováno ruku v ruce s totalitní ideologií 

státu, v němž noviny vycházejí. Na druhou stranu, ani zde nelze Lidovým novinám (a 

Rudému právu) upřít relativní přesnost v informovanosti o válečných událostech, s 

poznámkou, že je nutné brát jeden významný faktor: nemožnost ověřit z vícero zdrojů, zda je 
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uváděná zpráva v souladu s realitou (viz příklad s oblehnutím egyptské armády). Rudé právo 

se svou rétorikou v podstatě nelišilo od prvorepublikových dob. Tato jeho kontinuita je však 

dána skutečností, že Rudé právo bylo vydáváno orgánem komunistické strany, tedy strany, 

která v předmětné době vytvořila v Československu totalitní režim.  

I když je i v dnešní době často velmi patrné, jaké názory zastává ta či ona redakce deníků či 

týdeníků, i tak je základním znakem vyspělého média určitá názorová pluralita. Vezmeme-li v 

úvahu, že v případě The Times byl několikrát odcitován odlišný názor na Bevinovu politiku, 

pak lze konstatovat, že to je sice pluralita nedostatečná, ale alespoň nějaká. To se nedá říci o 

Rudém právu ani o Lidových novinách: oba deníky pokračovaly během sledovaného období 

v proizraelské rétorice, byť v případě Lidových novin byla tato rétorika dána dvěma faktory 

(viz dříve - počátek “Závěru”).  

Obecným závěrem, který by mohl být považován také hlavní přínos této práce, je pak 

poučení, které se týká mediálního obrazu událostí. Je velmi těžké obstojně referovat o 

události bez odstupu, nadhledu a bez potřebných kompletních informací, a na základě těch 

pak učinit určitý závěr. Je vidět, že i špičková média, jakými byly nepopiratelně britské 

Timesy, by neobstála: kdyby se jejich články postavily vedle sebe, dalo by to sice dohromady 

solidní obraz o vzniku Státu Izrael, ten by byl však do značné míry povrchní. Jedno bez 

druhého by však nemohlo fungovat - mediální reflexe na straně jedné a historické publikace, 

na straně druhé, které si mohou dovolit potřebný čas, odstup, neomezené množství zdrojů, 

tvoří teprve v symbióze ucelený obraz o skutečném obraze historických událostí.  
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Summary 

Further to the issues described above, I have established several conclusions. The first one is 

that even the free and democratic media published in a free and democratic society like e.g. 

the United Kingdom in 1948 were unable to deal with all consequences of a certain event. 

Neither reputation, nor democracy can guarantee complete information. However, even 

though we will rather see unbiased and accurate news in the media published in a democratic 

political system, we can never be sure. It is also necessary to emphasize that the British me-

dia managed to be much more critical of the British foreign policy than the Czechoslovak 

ones.  

Social, political and of course technological limits have played significant role as well, and 

these therefore cannot be avoided. On the other hand, there is no discussion that the level of 

the British media was high and professional. The coverage was very detailed; however, some 

important factors were omitted.  

The subject of my research was also the question how a totalitarian system negatively affects 

printed media that used to have great reputation in the past. It is not difficult to change the 

discourse of a media: this can be easily done by replacing famous and professional journalists 

like e.g. by loyal communists like e.g. Jan Drda. Rude pravo, on the other, has not changed 

much, since it was a daily paper of the ruling Communist Party anyway.  

The main message of my work should in the end be that media must be perceived carefully 

when covering a specific historical event. Especially if such an even is a political one, the 

media cannot cover all of its significant aspects. No doubt, especially daily newspapers have 

to be printed immediately and therefore, they cannot wait for more detailed analyses. Never-
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theless, only together with a relevant historical analysis one can get a full and complex pic-

ture of a historical event. 
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